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  آموختن بدون فکر کردن مضر است،
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  )کنفوسيوس(

  

  فصل دوم

  

 شيوه تفکر و استدالل نویسنده شورش

 شيوه تفکر و استداللً باید به آن توجه کرد،  ر مطالعه کتاب شورش دقيقاای که د مهمترین مسئله
ای است که هم خود او را  نویسنده شورش دارای شيوه تفکر و استدالل ویژه. نویسنده شورش است

ای که این شيوه تفکر و استدالل و انحرافات آن را نشناسد،  کشاند و هم برای خواننده آليزم می به ایده
 لنينيزم زیاد وارد نباشد، ممکن –ای اگر به اصول مارکسيزم  چنين خواننده.  کند  ایجاد میمشکالتی

آليستی و  های ایده است این شيوه تفکر و استدالل در او اثر بگذارد و او را نيز کما بيش دچار گمراهی
 استالين و چند کتاب  لنينيزم در حدود مطالعه آثار مائو،–متافيزیکی گرداند؛ و اگر به اصول مارکسيزم 

مهم لنين وارد باشد، البته شيوه تفکر و استداالل نویسنده، او را نسبت به مسایل مطرح شده دچار 
انحراف نخواهد کرد؛ ولی ممکن است در آغاز او را نسبت به معمای همين شيوه تفکر و استدالل به 

به هرحال، خواننده تا . تلف کندسردرگمی گرفتار سازد و وقت او را برای کشف این مشکل، بيهوده 
او نه .  گرفتار شده استهای سوبژکتيویستی پنداربافیبخواهد به خود بجنبد، در ميان دریایی از 

تواند بفهمد که  تواند سررشته این کالف سردرگم را پيدا کند و نه به سادگی می سادگی می به
خود را طرفدار ماتریاليزم دیالکتيک نویسنده که قضيه چيست؟ . گونه بدین گرداب افتاده است چه
اندیشد و استدالل  آليست است و به شيوه متافيزیکی می داند، پس چرا در عمل ایده می
تواند به سادگی ریشه انحرافات فکری او را پيدا  کند؟ چرا حتی خواننده آگاه هم نمی می

رسی شيوه تفکر و تواند خواننده کم مطالعه را گمراه سازد؟ بر کند؟ و چرا نویسنده می
 ما نخست شيوه تفکر او را بررسی .ها پاسخ خواهد داد استدالل او، به تمام این پرسش

  .پردازیم کنيم و سپس به بررسی شيوه استدالل او می می

بافی  شود او دچار خيال  است که سبب میپنج انحراف عمده نویسنده شورش دارای شيوه تفکر
  :این پنج انحراف عمده از این قرار است. يستی و متافيزیکی برسدآل شود و به زودی به نتایج ایده

  .قراردادی بودن و بی حد و مرز بودن مفاهيم برای او. ١

  .فرض گذاری. ٢

  .علت بافی. ٣

  .جدانگری. ۴

  .چسبيدن به گوشه و کنار قضایا. ۵

  



  :دهيم اکنون این پنج مورد را شرح می

 .يم برای نویسندهقراردادی بودن و بی حد و مرز بودن مفاه .١
هایی  هایی کمابيش کلی از اشکال مختلف هستی و نيز انعکاس  مفاهيم، انعکاس

. شوند کمابيش کلی از روابط بين اشکال مختلف هستی هستند که در ذهن ما ایجاد می
از دیدگاه ماتریاليزم دیالکتيک، مفاهيم با واقعيات عينی ارتباط مستقيم دارند و در اثر ) ١٨۶(

و از جمله برخورد (، یعنی برخورد ارگانيزم انسانی با محيط طبيعی و اجتماعی تجربه
قدر تجربه ما بيشتر  هر چه .گردند در ذهن انسان ایجاد می) ارگانيزم انسانی با اجزای خود

قدر ارگانيزم انسانی با  به عبارت دیگر هر چه. باشد، مفاهيم برای ما واقعی تر هستند
های ذهنی انسان نيز به   برخورد بيشتری داشته باشد، انعکاسمحيط طبيعی و اجتماعی

فرد انسانی، هم خودش . تجربه برای انسان فقط فردی نيست. تر است واقعيت نزدیک
نهادهای فرهنگی بين تجربيات . پردازد ً و هم از طریق جامعه به تجربه واقعيت می شخصا

يجه، ویژگی و همانندی مفاهيم در ذهن در نت. کند فرد و جامعه رابطه دیالکتيکی ایجاد می
در این مورد،  .کند تبعيت می" خاص و عام"افراد انسانی از قوانين کلی حاکم بر روابط 

ها و طبقات اجتماعی نقش  تضادهای اجتماعی، در دسته بندی مفاهيم در ذهن افراد گروه
و " فرض"دانند و تفاوتی بين  یبرخی از دانشمندان بورژوا مفاهيم را قراردادی م. تعيين کننده دارد

کنند و تعریف را نيز یک  آنان رابطه بين تعریف و واقعيت را انکار می. قائل نيستند" تعریف"
این کار به منظور مشخصی . نهند  اینان در واقع پایه بنای علم را بر روی خاکستر می.دانند فرض می
های سوداگرانه از  ی و علم دانستن تکنيکاعتمادی به علم پيشرو از طرف ایجاد بی: شود انجام می
آليزم است زیرا در  پایه فلسفی این کار یعنی قراردادی دانستن مفاهيم، ایده.  طرف دیگر

ماتریاليزم دیالکتيک . گردد آخرین تحليل این کار منجر به مستقل دانستن اندیشه از ماده می
 دیالکتيک، با قراردادی بودن و ماتریاليزم .شدیدا با قراردادی بودن مفاهيم مخالف است

نوسان مرزهای بين مفاهيم نيز مخالف است و معتقد است که مفاهيم چون انعکاس 
واقعيت بر ذهن انسانی است، بنابراین دارای مرزهای واقعی است و با پيشرفت علم و 

تر  تر و دقيق غنی شدن گنجينه تجربيات انسانی، روز به روز مرزهای بين مفاهيم روشن
بينيم که مفاهيم مبتنی بر   بدین ترتيب می.آیند وجود می شوند؛ و نيز مفاهيم نوتری هم به یم

 هر چه تجربه ما باشند که واقعيات عينی هستند و نيز دارای حدود و مرزهای معين و مشخص می
که باز هم  چنان. تر است تر و روشن مان دقيق بيشتر باشد، حدود و مرزهای مفاهيم نيز برای

تجربيات کلی بشر . ها هر دو در این کار موثر است های فردی و جمعی انسان د آور شدیم، تجربهیا
وجود  شود، در ذهن فرد مفاهيم جدیدی به که از طریق نهادهای فرهنگی به فرد منتقل می

تجربيات خود فرد . نماید آورد و حد و مرز بين مفاهيم را در ذهن او روشن و دقيق می می
کند و حاصل کار  تر شدن حد و مرز مفاهيم کمک می دآوردن مفاهيم جدید و روشننيز به پدی

بنابراین تعيين کننده حد و مرز  .گردد باز از طریق نهادهای فرهنگی به جامعه منتقل می
 .دقيق و روشن مفاهيم در ذهن فرد، یکی آموزش و یکی هم تجربه شخصی است

های تاریخی طبقه  دهند، از تجربه  تشکيل می لنينيزم را–مفاهيمی که عناصر مارکسيزم 
یک نفر  .اند طور اعم ناشی شده های تاریخی کل بشر به طور اخص و از تجربه کارگر به

 لنينيزم را آموخته باشد و هر –قدر بيشتر و بهتر مارکسيزم   لنينيست هر چه–مارکسيست 
مرز مفاهيم ایدئولوژیک در چه بيشتر در تجربه تاریخی پرولتاریا شرکت کرده باشد، حد و 

  .تر است تر و روشن ذهن او دقيق

ً همين مفاهيم قراردادی هم برای  اما برای نویسنده شورش، اوال مفاهيم، اغلب قراردادی است و دوما
او گاهی یک مفهوم را در موارد مختلف با حد و مرزهای . او دارای حد و مرز معين و مشخص نيستند

  :های زیر توجه کنيد به مثال) ١٨٧. (گيرد کار می قراردادی گوناگونی به

ً بين شورش و انقالب تفاوتی قایل نيست و تازه شورش هم برای  ها، او واقعا نظر از مسئله واژه  صرف- 
های  کانون"ای از تئوری  او یک مفهوم قراردادی خاص است که برداشت سطحی و مطلق گرایانه

  . رژی دبره است" شورش



در نتيجه از یک . برد کار می اصلی به) آنتاگونيستی(د را فقط به معنی تضاد آشتی ناپذیر  او اغلب تضا- 
طرف شناخت خصلت تضاد، مراحل تکاملی تضاد و قانون تبدیل تضادهای آنتاگونيستی و 

تواند تضادها را با هم مقایسه  دیگر برایش امکان پذیر نيست و از طرف دیگر نمی آنتاگونيستی به یک غير
  .ها را با هم ترکيب نماید و دسته بندی کند و آن) عيين تضادهای اصلی و فرعیت(

ترین مفهوم در مارکسيزم است، به شکلی کامال قراردادی  را که شاید مهم" طبقه کارگر" او مفهوم - 
  .ایم این موضوع را ما در فصل سوم این نقد شرح داده.  کند تعریف می

" روشنفکران"و از طرفی حزب را سازمان ) ١٨٨(گيرد  ای یکی می  توده او حزب طبقه کارگر را با ارتش- 
یعنی ) ١٩٠(داند که با توليد رابطه مستقيم ندارد  و روشنگر را هم کسی می) ١٨٩(داند  طبقه می

را " روشنفکر"کند و در یک جا  تازه همين قراردادهای خود را هم رعایت نمی. قرارداد مبتنی بر قرارداد
روشنگر برای ما پاک معنی سياسی : "گوید و در جای دیگر می) ١٩١(داند  ی طبقه میالیه فرهنگ

ما ) (١٩٣. (کند مساوی می" روشنفکر"را در داخل پرانتز با " روشنگر"و در یک جا هم ) ١٩٢" (دارد
  .)ایم او را در فصل چهارم این نقد، مورد بررسی قرار داده" روشنفکر"ماهيت مفهوم 

که کتاب شورش در نفی لنينيزم نوشته شده و نویسنده بارها   هم گفتيم، در حالیکه قبال  چنان- 
کند، با این حال در سراسر  بست و غيره تشبيه می لنينيزم را به طناب پوسيده، به ناگذرگاه، به بن

امر از لنينيزم وجود ندارد و این ) غلط یا درست(کتاب تعریفی از لنينيزم و حتی تصور نزدیک به تعریفی 
نظر از  صرف(های لنين و انقالب اکتبر توجه کنيم  اگر در انتقادات او به گفته. وجه اتفاقی نيست به هيچ

داند و نيازی هم  بينيم که او معنی لنينيزم را نمی می) ماهيت متافيزیکی و مطلق گرایانه این انتقادات
  . کند به جستجوی آن در خود حس نمی

های او کمی بيشتر  اگر در گفته. ای از مفاهيم قراردادی نویسنده است نهالبته این چند مثال فقط نمو
بسياری از مفاهيم را هم، چون او فقط یادی . دقت کنيم، مفاهيم قراردادی بيشتری کشف خواهيم کرد

ولی با . ها دارد توان فهميد چه تصوری از آن شان نداده، متاسفانه نمی ها کرده و توضيحی درباره از آن
ارتش "، "حزب"، "طبقه کارگر"، "تضاد"ترین مفاهيم مارکسيستی مانند   به این که او در اساسیتوجه
ای است که از تعریف  و غيره دارای تصور کامال ویژه" لنينيزم"، "شورش"، "انقالب"، "ای توده

 کرد و مارکسيستی این مفاهيم کامال متمایز است، باید به یک یک کلمات نویسنده با شک و تأمل نگاه
های  چنين کتاب به عبارت دیگر باید کتاب شورش و هم. منظور واقعی او را از این کلمات جستجو کرد

دیگر نویسنده شورش را نخست به زبان فلسفی مارکسيزم ترجمه کرد و این کاری است که عملی  
تواند  دارد و نه میهای معمولی وجود  ای در زبان زیرا اوال برای بسياری از مفاهيم او نه کلمه. نيست

سومًا . کنند دومًا مفاهيم به سرعت حد و مرز خود را در موارد گوناگونی عوض می. وجود داشته باشد
مثال او بارها از کمونيزم نام . توان فقط از روی نوشته او فهميد تصور واقعی او از برخی مفاهيم را نمی

اگر این همان کمونيزم است که در .  چيستً از کمونيزم دانيم منظورش واقعا برد ولی ما نمی می
جا باید  دیگر چيست؟ البته در این) ١٩۴" (عرفان کمونيستی" لنينيزم مطرح است، پس –مارکسيزم 

این نکته را نيز تذکر بدهيم که گاهی هم گفته او فقط یک بازی با الفاظ است و در واقع نيازی به 
 بی حد و مرز بودن مفاهيم، نویسنده را به قراردادی بودن وهمين . جستجوی معنی آن نيست

 و یا این گرایش را در او دهد آليزم است سوق می ای از ایده فرماليزم فلسفی که شکل ویژه
ها و شماهایی مجرد،  در نتيجه او پروسه مشخص و تاریخی تکامل واقعيت را به فرمول. کند تشدید می

وجه   دیالکتيکی هم به هيچ– لعاب ماتریاليستی رنگ و. کند مصداق تبدیل می تهی از مضمون و بی
  :گوید مثال او می. تواند چهره فرماليزم فلسفی را بپوشاند نمی

این یک حقيقت مارکسيستی ) ١٩۵"(طبقه کارگر دشمن هرگونه مالکيت خصوصی است"
دانيم  می. توان نهاد مسخ شده است که هيچ نام دیگری به جز فرماليزم فلسفی بر آن نمی

ای از رشد مبارزات خود به لزوم نفی مالکيت خصوصی بر  طبقه کارگر در مرحلهکه 
های مادی خواهد رسيد و این کار را از سوسياليزه کردن وسایل عمده توليد آغاز  ثروت

اما نویسنده شورش این حقيقت مارکسيستی را به چنان صورتی درآورده،  و آن را به یک . خواهد کرد



، "طبقه کارگر"برای این که مفاهيم . مصداق تبدیل کرده است مضمون و بیفرمول مجرد، تهی از 
او . برای او مفاهيمی کامال قراردادی و ذهنی هستند" هرگونه"و " دشمن"، و حتی "مالکيت خصوصی"

 قرن از عمر آن ۶نه طبقه کارگر را به صورت یک پروسه مشخص تاریخی مورد نظر دارد که تا کنون 
وجود دارد، و نه بندی بر پای ) ١٩۶(اش " مالکيت خصوصی"حد و مرزی برای مفهوم گذشته است و نه 

  .دارد" دشمن"ی او است، و نه تصور مشخصی از " هرگونه"این مفهوم 

اما چه چيزی . کشاند آليزم می بينيم که این قراردادی بودن مفاهيم، او را به سادگی به وادی ایده می
تر از این گفتيم که حد و مرز مفاهيم را برای  او قراردادی باشد؟ پيشباعث شده است که مفاهيم برای 

 لنينيزم تجربه غنی - مارکسيزم. سازد تر می تر و دقيق فرد، آموزش و تجربه پی در پی، دم به دم روشن
 لنينيست باید عالوه بر شرکت فعال در تجربه –یک مارکسيست . پرولتاریای جهانی است
 به تصور ما نویسنده شورش . لنينيزم بپردازد–گير مارکسيزم  موزش پیانقالبی زمان خود به آ

 لنينيزم موضع تدافعی –او نسبت به آموزش مارکسيزم .  لنينيزم صداقت ندارد–در آموزش مارکسيزم 
او . خواهد همه چيز را خودش کشف کند، ولی چنين چيزی ممکن نيست میگيرد و  شدید می

که همواره بایستی ) ١٩٧( این را هم برای چندمين بار همين جا نيفزائيم اگر: "گوید خود در یک جا می
و ! پس این هم برای پنداربافان. است که پندار ناروائی بافته شود با پژوهش خویش زندگی کرد، بيم آن

  ) ١٩٨". (گفتيم زر زروها شدید می آرام نمی اگر بی

 چيست؟ اگر او مفهوم پژوهش را چنان پژوهش. البته در نظر نخست منظور نویسنده روشن نيست
. صورت حکمی بدیهی صادر کرده است شود که در این کند که شامل آموزش هم می وسيع فرض می

بينيم که او هم با پژوهش خویش زندگی  زیرا با این حساب اگر ذره بين را روی هر فردی بگذاریم می
هر دليل نمونه تقليد خود   و سپس بهکند حتی یک مقلد ساده، نخست کمابيش مشاهده می. کند می

کند و منظور او  ولی اگر نویسنده شورش مفهوم پژوهش را محدودتر فرض می. کند را انتخاب می
همواره با پژوهش "هيچ کس نباید ها است که حرف او غلط است و  جستجوی مستقل علت

ولی گفته . علل پرداخت شاید منظور او این است که باید همواره به جستجوی .کند" خویش زندگی
خواهد بگوید که هر کس باید بر عقل و قضاوت  شاید می. رساند وجه این موضوع را نمی او به هيچ

خواهد بگوید که فرد باید خود  به نظر ما او می. رساند ولی گفته او این را هم نمی. خودش متکی باشد
اهد لزوم آموزش را نفی کند؛ وگرنه خو ها بپردازد و بدین وسيله عمال می مستقال به جستجوی علت

هرکس باید بر عقل و قضاوت خودش "و یا " باید همواره به جستجوی علل پرداخت"این اصول را که 
اما این را هم بگویيم که قضاوت ما . که الاقل همه خوانندگان کتاب شورش به آن معتقدند" متکی باشد

 بر مبنای جمله یاده شده او نيست، قت ندارددر مورد آموزش صدادر مورد این که نویسنده شورش 
خواننده خود نيز این موضوع را از البالی مطالب کتاب در خواهد . بر مبنای کل کتاب و آثار دیگر او است

کند که در آثار  در مورد مسایلی او دچار اشتباه است و نيز با قاطعيت اظهار نظر خيال پردازانه می. یافت
که قبال هم  مثال او، چنان. شود ها به فراوانی یافت می يزم حل درست آن لنين–مختلف مارکسيزم 

مائو را " درباره تضاد"ً همگانی  اگر کتاب کوچک و تقریباگوید که  گفتيم، مطالبی درباره تضاد می
خوانده بود، هرگز چنان مطالبی ) های فرماليستی نه به قصد خرده گيری(به قصد آموزش 

 لنينيزم، مانند – از این گذشته او راجع به مفاهيم اساسی مارکسيزم .فتگ را درباره تضاد نمی
در حالی که این . طبقه، حزب، انقالب، و بسياری مفاهيم اساسی دیگر تصورات نادرست و مبهم دارد

اطالعی او از این مفاهيم  های روشن و دقيق هستند و بی  لنينيزم دارای تعریف–مفاهيم در مارکسيزم 
 لنينيزم است، و یا این که شيوه استدالل او –صداقتی نسبت به آموزش مارکسيزم  مان بیناشی از ه

که تا قبل از بيکن و دکارت اصولی ) بعدا به تفصيل شرح خواهيم داد(منطق صوری براساس 
ماتریاليزم . مقدس و حاکم بود و دکارت در قرن هفدهم آخرین بقایای آن را لگدمال ساخت

ای از  های او سایه نطق صوری قبل از قرن هفدهم کجا؟ یا این که برجای گفتهدیالکتيک کجا و م
پيداست که نویسنده قبل از آموزش کافی اصول ماتریاليزم دیالکتيک به . توان دید آليزم هگلی می ایده

تشخيص اشتباهات هگل برای یک فرد در مختصات اجتماعی . سراغ کتابی از هگل رفته است
آليزم هگلی را پروسه تکاملی  ایده.  لنينيزم ممکن نيست–لی مارکسيزم ما بدون آموزش قب

تاریخی فلسفه رد کرده است نه نبوغ شخصی به نام مارکس که کسی دیگر هم هوس 



خواهد به سهم خود تکاملی به علم و  اگر کسی می. کند تا چون او زور خود را بيازماید
 برای پژوهش بيشتر در .اند یگران تمام کردهفلسفه بدهد باید درست از جایی شروع کند که د

  .فلسفه هگل و هر یک از فالسفه دیگر نخست باید ماتریاليزم دیالکتيک را آموخت

کند، برعکس گواه آن است که  وجه بدان معنا نيست که نویسنده مطالعه نمی البته این سخنان به هيچ
  .کند پرنسيب مطالعه می نویسنده پراکنده و بی

  :اریفرض گذ -٢

تجربه و (نویسنده شورش در بسياری از موارد به جای مراجعه مستقيم و غيرمستقيم به واقعيت 
آنگاه براساس . شود ها، به فرض گذاری متوسل می و جستجو در مورد قوانين حاکم بر پدیده) آموزش

از نتيجه گذارد و ب های دیگری می کند و نيز فرض هایی می های گذاشته شده، نتيجه گيری این فرض
بافی چيز دیگری  رسد که به جز خيال دهد تا به نتایجی می کند و به همين ترتيب ادامه می گيری می
شود ليکن پرسيدنی  گيریم سوسياليزم در یک کشور نمی! خب: "گوید مثال او در یک جا می. نيست

اگر . شود ه نمیشود و ن شود؟ آری سوسياليزم خود می شود یا نمی است که آیا سوسياليزم خود می
سوسياليزم خود بشود و ليک در یک کشور نشود، آیا جز بدان معنی است که سوسياليزم نيز تنها به 

  )١٩٩". (ای جهانی شدنی است؟ نه، جز بدین معنی نيست گونه

در این چند جمله دو فرض مستقل وجود دارد و یک نتيجه گيری به اضافه یک فرض آميخته شده با 
این مطلب را چون نویسنده ". شود سوسياليزم در یک کشور نمی"ض اول این است که فر. نتيجه گيری

درباره آن حرف زده است، اگر بخواهيم ثابت کنيم که فقط یک فرض ) های قبل از آن در صفحه(قبال هم 
پس پژوهش در آن را به . شود ها نيز مراجعه کنيم و مطلب طوالنی می است، باید به آن گفته

". شود شود و نه نمی آری سوسياليزم خود می: "اما فرض دوم این است که. گذاریم  وا میخوانندگان
به آن نشده، در ) های پيش از آن در صفحه(ای هم قبال  این مطلب صرفا فرض است و هيچ اشاره

اما نتيجه گيری چون مبتنی بر فرض است، پس . های بعدی هم نویسنده دليلی برای آن نياورده صفحه
که قبال هم گفتيم در خود این نتيجه گيری نيز یک فرض جدید پنهان  از طرفی چنان. عتبار استا بی

هم  باشد که آن می" جز بدین معنی نيست"دهد و آن مطلب  است که در نظر اول خودش را نشان نمی
ان وجه بد زیرا اگر سوسياليزم خود بشود ولی در یک کشور نشود، این به هيچ. ً یک فرض است صرفا

  ". ای جهانی شدنی است گونه تنها به"معنی نيست که سوسياليزم 

جا ما به  در این. توان دید های بسيار فراوانی از فرض گذاری نویسنده می در سراسر کتاب شورش نمونه
که ) در مورد همان مسئله تضاد که قبال هم اشاره کردیم(کنيم  یک نمونه مهم دیگر اشاره می

جا  او در یک. د مطالعه دیالکتيک را به یک کاریکاتور متافيزیکی تبدیل کرده استترین مسئله مور مهم
  :گوید می

 همگی دارای یک تضاد برون – چه سرمایه دار و چه پيش از سرمایه دار - همگی طبقات بهره کش"
  )٢٠٠". (باشند و یک خود ستيزی طبقاتی ای با طبقات بهره ده می طبقاتی یا برون طبقه

از نظر دیالکتيک ماتریاليستی هر پدیده از طرفی خود به عنوان یک کل دارای که دانيم  می
تر، در تضاد با اجزای آن  تضاد درونی است و از طرف دیگر به عنوان یک جزء از یک کل بزرگ

 سخن یاد شده نویسنده شورش این قانون اساسی دیالکتيک ماتریاليستی را .تر است کل بزرگ
جا  ممکن است در این. ً یک فرض است کند و این صرفا کش می ه طبقات بهرهفقط مخصوص و محدود ب

ها نکرده است، بلکه او دارد  کسی بگوید که او قانون عام دیالکتيک را محدود به یک دسته از پدیده
گویيم اوال چنين چيزی از جمالت یاد شده بر  می. گوید های این قانون عام را می مصداقی از مصداق

  :گوید ً می ً او خود در چند صفحه بعد صریحا و دوماآید  نمی



 در – در این زمينه - طبقه کارگر. باره از این چنين خود ستيزی طبقاتی پاک است طبقه کارگر به یک"
ای  و دشمنی نابودی آفرین با  ریشه) کثرت(درون دارای یگانگی ناب و در جهان دارای چند گانگی 

   )٢٠١". (کشی استوار است نياد ستم و بهرهشان بر ب همگی طبقاتی که هستی

های  کند که او قانون عام دیالکتيک ماتریاليستی را مخصوص و محدود به پدیده این گفته خود ثابت می
از شموليت این ) طبقه کارگر(و یا الاقل پدیده خاصی را ) کش جا، طبقات بهره در این(خاصی کرده است 

  .قانون خارج کرده است

بينيم  اگر در مطالب کتاب شورش دقت کنيم می. ً یک فرض است حرف دوم او هم خود صرفاالبته این 
که بسياری از تصورات او در مورد انقالب جهانی، مبارزات طبقاتی و انقالب به طور کلی بر مبنای همين 

های او را نسبت به  یعنی همين دو فرض است که استخوان بندی تمام گفته. دو فرض گذاشته شده
   )٢٠٢. (انقالب جهانی، مبارزات طبقاتی و انقالب به طور کلی تشکيل می دهد

داند به جای این که درباره  هر جا که مطلبی را نمیبه هرحال، چنان که گفتيم نویسنده شورش 
 لنينيستی و سپس به آثار –آن تفکر کند، به جستجو بپردازد، نخست به آثار مارکسيست 

دست آمده را با هم مقایسه کند و باز خود درباره آن بياندیشد و  بهدیگر مراجعه کند، نتایج 
گونه احساس مسئوليتی فورًا  ها را پيدا کند، بدون هيچه علت درست یا غلط بودن آن

 از این فرض .گذارد سازد و به جای آن مطلب نادانسته می آید و یک فرض می خودش می
از . ها را ذکر کردیم شود، که ما فقط چند نمونه از آن ها در سراسر کتاب شورش زیاد دیده می گذاری
های  هایی که او گذاشته است، یکی همين دو فرضی بود که ما از او درباره تضاد ترین فرض مهم

اهميت این دو فرض به قدری زیاد است که فقط همين دو فرض هم برای . طبقاتی نقل کردیم
تواند  ر اعم و انقالب جهانی به طور اخص میتوجيه انحراف فکری او در مورد انقالب به طو

  .کافی باشد

  :علت بافی. ٣

به جای این که هر به عبارت دیگر او . کند به جای علت یابی، علت بافی می نویسنده شورش 
ای از علل بداند، بعد این مجموعه علل را دسته بندی کند و علت یا  پدیده را معلول مجموعه

رانجام رابطه دیالکتيکی علت و معلول را مطالعه کند، با علل اصلی را کشف نماید و س
کند، رابطه آن را با معلول به طور  رسد خودش را راضی می اولين علتی که به نظرش می

 حال این علت ممکن .گردد گيرد و سخت در آن غرق می متافيزیکی، یک جانبه در نظر می
 مجموعه علل پدید آورنده معلول مورد نظر است یا کامال خيالی و یا یک علت خيلی فرعی از ميان

ها و نيز نبود جنگ چریکی طوالنی، در  حکومت روسيه به وسيله قيام توده" سریع"مثال سقوط . باشد
ها و خالصه علت  انقالب اکتبر را سبب خرد نشدن ماشين دولتی کهنه، تربيت انقالبی نشدن توده

  )٢٠٣. (داند اکتبر می" انحراف"اصلی و تعيين کننده گویا 

پيش از هر چيز الزم به تذکر است که در . های نویسنده شورش است  این یک نمونه مهم از علت بافی
در انقالب اکتبر ماشين زیرا اوال . ها هم همه خيالی هستند این مورد خاص، گذشته از علت، معلول

 بشر تاکنون ترین شکل حکومتی است که دولتی کامال خرد و نابود شد و شوراها که عالی
های سوسياليستی بعدی نيز همه الگوی  انقالب. به خود دیده است، برجای آن نشستند

. اند تری از حکومت شوراها عرضه نکرده اند و هيچ یک تاکنون شکل عالی شوراها را پذیرفته
های  های کارگر و دهقان روسيه و سرزمين پارچه و متحد توده انقالب اکتبر اراده یکً،  دوما
ترین  ابسته به آن بود و آنان نه تنها در جریان سه انقالب بزرگ تربيت شدند، بلکه عالیو

روحيه انقالبی را در جریان جنگ داخلی و در دوران کمونيزم جنگی و بعدها در حماسه کار 
  . سوسياليستی نشان دادند

وه بارترین های بعدی تربيت شدگان انقالب و جامعه سوسياليستی، شک نسلها بعد نيز  سال
ها را در جریان جنگ دوم جهانی آفریدند و دین خود را در نابود کردن فاشيزم،  حماسه



انقالب اکتبر " انحراف"ً، اعتقاد نویسنده شورش در مورد گویا  سوما. نسبت به بشریت ادا نمودند
ميدن علل نفهاطالعی مطلق او در مورد تحليل طبقاتی جامعه شوروی پس از انقالب، و  ناشی از بی

انحطاط و منشاء طبقاتی آن در حزب و دولت شوروی به طور اخص و علل انحطاط احتمالی 
جا موضوع اصلی بحث  که در این" علت" اما در مورد .در جامعه سوسياليستی به طور اعم است

اوال، . ددان او علت این همه را چنان که گفتيم، نبود مبارزه مسلحانه طوالنی در انقالب اکتبر می: ماست
در انقالب اکتبر، اگر چه مرکز حکومت زود به دست حزب افتاد این ادعا صرفا خيالی است، زیرا 

یعنی در . ولی ارتش ارتجاع مقاومت کرد و مبارزه مسلحانه سه سال و نيم ادامه یافت
اقعيت نظر از و ً، صرف دوما. شتاای طوالنی وجود د واقع، در انقالب اکتبر، مبارزه مسلحانه توده

یک " انحراف"تواند علت  تاریخی انقالب اکتبر، صرف نبود مبارزه مسلحانه طوالنی، به طور کلی نمی
این ماهيت طبقاتی انقالب است که لزوم محو نظام کهن زیرا اوال . انقالب سوسياليستی شود

اگر در . ، نه صرف طوالنی بودن مبارزه مسلحانهسازد و از جمله دستگاه اداری آن را مطرح می
یک انقالب سوسياليستی نيروهای ضد انقالب تاب مقاومت بيشتر داشته باشند که انقالب 

شان  شان و در درجه اول ارتش شود، اگر نداشته باشند که ماشين دولتی طوالنی می
خواهد امالک مالکان و  وقتی که یک انقالب سوسياليستی می. گردد زودتر خرد و نابود می
ً باید دستگاه اداری را تا آخرین سنگ بنای آن  ان را مصادره کند، حتمادارایی سرمایه دار

در عرض یک قيام چند روزه : حال اگر این دستگاه اداری خيلی زود نابود شد. نابود سازد
ستاد آن به تصرف درآمد و در عرض سه سال و نيم باقيمانده ارتش متالشی شده آن نابود 

گی درونی آن نظام و از جمله دستگاه اداری آن، ناشی گردید، این ناشی از ضعف و پوسيد
از نبود وحدت عمل بين نيروهای امپریاليستی جهانی و غيره است و تازه این از همه نظر 

ها و  گذارد کسی کارخانه اگر ماشين دولتی خرد و نابود نشود که نمی. خوب است نه بد
مونيست بتواند کودتا کند و ماشين این تصور که یک حزب ک. امالک اربابان را مصادره کند

دولتی حاضر و آماده را تصاحب کند ناشی از نفهميدن معنی دولت و  درک نکردن ماهيت 
وقتی که در یک روستای فئودالی، نيروهای انقالب تمام اموال ارباب را . طبقاتی آن است

ه او را بر کشند دیگر کدخدای دست نشاند کنند و حتی او را می بين دهقانان تقسيم می
های بيشتر از حد معين را تصرف  وقتی که نيروهای انقالب، نقدینه.  دارند سرکار نگه نمی

اگر مبارزه مسلحانه . گذارند کردند، در واقع چيزی از سيستم بانکی کهن بر جای نمی
شود، این به دليل ناتوانی نيروهای انقالبی در ساختن دستگاه اداری دولت  طوالنی می

این ناشی از مقاومت شدید امپریاليسم و استفاده آن از آخرین قدرت  نيست، بلکهانقالبی 
اگر نيروهای انقالبی در طی جنگ طوالنی دستگاه اداری . خود برای سرکوبی انقالب است

سازند، این بدان دليل است که مجبورند این کار را در زیر ضربات  خود را آهسته آهسته می
کار را به تدریج انجام  ً باید این ه این که بدان دليل است که واقعاشدید دشمن انجام دهند، ن

ً در طی یک جنگ طوالنی آهسته  ذکر این نکته که دستگاه اداری انقالبی، باید حتما. داد
 ٢٠۴(چون یک قالی بافته شود، اولوسيونيزم  قول خود نویسنده شورش هم آهسته، به

  . عاميانه است)

ش پيروزی است، خصلت اساسی انقالب در ساختمان سازمان سازندگی در انقالب مار
تشبيه سازندگی انقالبی سوسياليستی به یک . اجتماعی جدید، خصلت جهشی بودن آن است
اما در . فقط ناشی از رکود فکر است) بافتن قالی(صنعت دستی عصر فئودالی و حتی قبل از فئودالی 

ری در ارتش سرخ نه تنها ناشی از خرد وجود افسران و متخصصان ارتش تزا: مورد ارتش
نشدن ماشين دولتی تزاریزم نيست، بلکه ناشی از سازمان مستحکم و پابرجای ارتش 

ای استوار و مستحکم نداشت، هرگز قادر نبود از  اگر ارتش سرخ شالوده. سرخ است
ی متخصصان ارتش متالشی شده تزاری برای جنگ با نيروهای ضد انقالب و از جمله بقایا

ً، این درست است که مبارزه مسلحانه طوالنی  دوما. همان ارتش تزاری استفاده کند
ها، و نه  ً این نه تنها راه تربيت انقالبی توده ها را تربيت انقالبی کند، ولی لزوما تواند توده می
قدر هم که طول بکشد یک نسل را بيشتر در بر   مبارزه مسلحانه هر چه.ترین راه آن است مهم

 .ها آموزش سياسی و کار سوسياليستی است ترین راه تربيت توده مهمبعد چی؟ . گيرد مین



ها را  در غير این صورت باید بپذیریم که انقالب الجزایر بيشتر از انقالب اکتبر و چين و حتی ویتنام، توده
  . تربيت انقالبی کرده است

يم انگيزه این علت بافی و حتی علت و حال ببين. چنان که دیدیم این فقط یک علت بافی خيالی بود
او با مشاهد اپورتونيزم در سياست خارجی اتحاد معلول بافی نویسنده شورش چيست؟ 

که به تحليل طبقاتی جامعه شوروی  شوروی، به ویژه در رابطه با مسایل ایران، به جای این
لت و حزب اتحاد وجود نمایندگان قشری از بورژوازی در دستگاه دو بپردازد و بعد اگر به
ها مطالعه کند و پروسه این رسوخ را  ها را در این دستگاه  علت وجود و رسوخ آنشوروی برخورد کرد

انحراف اساسی او در این علت بافی، . آليستی پرداخته است روشن سازد، به علت بافی ایده
نی بودن یا طوال(او صورت مبارزه طبقاتی . و رها کردن محتوا است) فرم(چسبيدن به صورت 

در انقالب اکتبر را سازنده ماهيت دولت اتحاد ) نبودن آن، شکل نبرد مسلحانه و غيره
ترکيب طبقاتی شرکت کنندگان در مبارزه و (داند نه محتوای مبارزه طبقاتی  شوروی می

ای از  را، و این فرماليزم فلسفی است که خود شکل ویژه) ایدئولوژی حاکم بر مبارزه
  .تآليزم اس ایده

  :گوید او در یک جا می: های او را بررسی کنيم یک نمونه دیگر از علت بافی

ای  انگلس نيز در روزگاران فرسودگی پيری و به هنگام  دوری سِر مارکس دچار چنان بيماری پنداربافانه"
 به توان گذار آرام و ناشورشی طبقه کارگر را های گویا آزاد، گویا می در حکومت: گفت شده بود که می

 ". سوی فرمانروایی تصور کرد

. در قسمت اول این جمله، او علت عقيده انگلس را فرسودگی پيری و دوری سِر مارکس دانسته
تواند در شرایطی خاص و آن هم تا  واقعيت این است که پيری هم مانند سایر خصوصيات جسمی می

تواند هم  ها فراهم نماید و می ها و جهت گيری حدودی زمينه روحی فرد را برای ایجاد برخی گرایش
چه علت تعيين کننده عقيده است وجود اجتماعی فرد است نه سن او یا موقعيت  ولی آن. ننماید

او عقيده انگلس را مبنی بر امکان پيروزی راه مسالمت آميز در : اما در مورد علت دوم. اش فيزیولوژیکی
دانيم که انگلس خود درباره راه  نمیالبته ما . انقالب، ناشی از دوری سر مارکس دانسته

و نویسنده شورش حرف او را از کجا برداشته و چه  )٢٠۵( مسالمت آميز  چه گفته
جا بر روی   تکيه ما در این.و بدون ذکر مأخذ است" آزاد"تغييراتی در آن داده، زیرا نقل قول 

اوال خود .  بزنيمخواهيم راجع به علت بافی نویسنده شورش حرف قسمت اول جمله است و می
 سال قبل از مرگ انگلس در ٢۵ سال قبل از مرگ خودش و ١٣ یعنی ١٨٧٠مارکس در سال 

های مسالمت آميز به  توانند از راه کارگران می: مورد انقالب آمریکا و انگلستان گفته است
پس  )٢٠۶ (.ً اضافه کرده است که این امکان استثنایی است هدف خود برسند، و ضمنا

ً  دوما. بدانيم" دوری سر مارکس"توانيم حرفی مشابه این را از جانب انگلس ناشی از  نه میگو چه
هم که  ولی به هر حال ما هرگونه ارزیابی. داند انگلس کيست شاید نویسنده شورش نمی

توان از نظر دور داشت و آن این که علت  از اهميت علمی انگلس بکنيم، باز یک نکته را نمی
اش یا مادرش دانست، اما  ک کودک دبستانی را شاید بتوان دوری سر معلمانظباطی ی بی

 .توان چنين توضيح داد ای از اهميت، نمی علت وجودی عقيده یک فيلسوف را، با هر درجه
بينيم که در این مورد هم نویسنده شورش، بدون توجه به واقعيت عينی در خيال خود علت بافی  می

  .کرده است

جا باید تذکر بدهيم این است که چون پایه فلسفی علت بافی نویسنده شورش  ر اینای را که د نکته
فرماليزم فلسفی زیرا . تواند گول زننده و فریبنده باشد فرماليزم فلسفی است، بنابر این خيلی می

درست به همين دليل است که .  و صورت نيز معموال دارای جلوه بيشتری استتاکيد بر صورت دارد
کند، باید هوشياری خود را  ای با فرماليزم فلسفی برخورد می ننده یا شنوندهوقتی خوا

  .ترین استدالل طرف بدون دقت کافی نگذرد کامال حفظ کند و از کوچک

  :جدانگری .۴



های هم پيوسته با آن جدا  معموال پدیده مورد مطالعه را از سایر پدیدهنویسنده شورش 
در نتيجه مجبور است که نتایج به دست  .کند میسازد و به طور مجرد آن را مطالعه  می

شان برقرار  که ارتباطی بين ها را بدون این آمده را حقایقی مطلق و بدون شرط بپندارد و آن
ای است که در  های مسخ شده های جدانگری او نقل قول  یکی از نمونه.سازد، در مغز خود بچيند

را با  یا چند جمله از لنين یا دیگران را برداشته ارتباط آناو یک . مقدمه این نقد نيز به آن اشاره کردیم
جمله را هم " اضافی"است قطع کرده، بعد شاخ و برگ به تصور خوداش  مطلبی که جمله مربوط به آن
البته چنان که در مقدمه این نقد هم گفتيم، انگيزه اصلی این کار .  زده و بعد به آن استناد کرده
ها را در   ولی این مربوط به شيوه تفکر متافيزیکی او نيز هست که پدیدهنویسنده غرض ورزی است،

  .تواند بفهمد دیگر نمی ارتباط متقابل با یک

تروتسکی برای نشان . کند یک مثال دیگر قضاوتی است که او درباره یکی از جمالت تروتسکی می
اکثریت : "گوید اش می بدادن مشکالتی که در راه تشکيل ارتش سرخ وجود داشته، درجایی از کتا

ً چنين جوانانی وقتی به جبهه  طبعا) ٢٠٧". (کاربردن اسلحه را نيز بلد نبودند جوانان حزب حتی به
کاربردن اسلحه را یاد بگيرند و حداکثر  بایست چند ساعتی و یا چند روزی طرز به شوند می فرستاده می
این از نظر تاریخی مسئله زیاد مهمی ای هم تعليمات نظامی ببينند و روشن است که  چند هفته

اما . نيست و تروتسکی البد خواسته است مشکالت کار ارتش سرخ را در آموزش این افراد شرح بدهد
این جمله را برداشته، آن را از موضوع مورد نظر تروتسکی و نيز از شرایط نویسنده شورش 

 سرخ درآورده و بعد از آن زمانی خود جدا کرده و به صورت یک حقيقت مطلق درباره ارتش
کار بردن اسلحه را نيز بلد  های آن به ارتشی که کمونيست: "چنين نتيجه گرفته است که

 البته در این مورد هم غرض ورزی او کمابيش به .ارتش انقالبی طبقه کارگر نيستند" نيستند
های  از این نمونه.  استخورد، ولی از نظر شيوه تفکر، این نتيجه گيری او ناشی از جدا نگری چشم می

مثال او . های اساسی شيوه تفکر او است جدانگری در کتاب او فراوان است و اصوال این یکی از خصلت
ترین پدیده مورد مطالعه او است به عنوان یک پدیده مجردی در  پدیده انقالب را هم که ظاهرًا اساسی

ها  و  تلف تاریخی، مراحل مختلف این دورههای مخ گيرد که مختصات آن هيچ ارتباطی با دوره نظر می
انقالب در حالی که . سان است شرایط ویژه اجتماعی ندارد و همواره در همه جا و در همه شرایط یک

های طبيعی و  ها است که در تمام پدیده ای از حرکت تکاملی پدیده شکلی و مرحله
 . تعریف مشخصی استاجتماعی و فکری وجود دارد و در عين حال در هر پدیده دارای

های طبقاتی، شکل عمومی آن مبارزه طبقاتی است، در هر نظام  انقالب اجتماعی، که در نظام
های مختلف  خود نظامتازه فقط .  هایی و در نتيجه تعریف مشخصی است اجتماعی نيز دارای ویژگی

ر نظام و در کند، بلکه در مراحل مختلف ه ها را از هم متمایز می طبقاتی نيست که انقالب
مثال انقالب در . ای از مبارزات انقالبی وجود دارد شرایط گوناگون اجتماعی نيز، اشکال ویژه

های انقالبی  ها و سازمان مرحله اول مبارزات مسلحانه گروه: کشور ما دارای سه مرحله است
و ایجاد امکان برای ها  ای شدن این سازمان های قابل دوام مبارزه و توده پيشاهنگ برای ایجاد سازمان

مرحله دوم، انقالب رهایی . تشکيل حزب طبقه کارگر و احزاب انقالبی خرده بورژوازی و بورژوازی ملی
مرحله سوم، انقالب . بخش ملی با رهبری طبقه کارگر و شرکت خرده بورژوازی و بورژوازی ملی

  . ار شوندهسوسياليستی با رهبری طبقه کارگر و شرکت کليه خرده بورژواهای استثم

  :چسبيدن به گوشه و کنار قضایا .۵

که هر پدیده را به عنوان یک کل مورد مطالعه قرار دهد و هر یک  به جای ایننویسنده شورش 
را نيز در رابطه با سایر اجزا مطالعه کند، فقط به یک یا چند تا از اجزای فرعی  از اجزای آن
گيرد به کل  ای را که از آن می  و نتيجهنگرد طور مجرد می ها را به چسبد، آن آن پدیده می

که معنی لنينيزم را بداند، شرایط اجتماعی پيدایش آن، کارکرد   مثال او بدون این.دهد پدیده تعميم می
آید چند جمله پراکنده از لنين را درباره اشکال  تاریخی آن و پروسه تکاملی اش را مطالعه کند، صرفا می

سنجد و چنين  می) برد البته خود نامی از دبره نمی(شورشی رژی دبره مبارزه با مالک تئوری کانون 
گاه با استناد به این موضوع دمادم شعار ضد  آن. های لنين غلط است گيرد که این گفته نتيجه می

او بر مبنای چهار ایراد که به . یک مثال دیگر قضاوت او درباره ارتش سرخ است. دهد لنينيستی می



آن چهار ایراد او بدین ترتيب . نامد را ارتشی غيرانقالبی و غير کارگری می ، آنگيرد ارتش سرخ می
  :است

  .تشکيل نشدن ارتش سرخ براساس الگوی دبره. ١

  سربازگيری اجباری. ٢

  استفاده از افسران تزاری برای تعليمات نظامی. ٣

  .آشنائی نداشتن بسياری از جوانان حزب با اسلحه قبل از ورود به ارتش. ۴

که قبال هم گفتيم، او صورت کانون شورشی رژه دبره را مطلق کرده و معيار کلی  در مورد اول چنان
ارتش "داند و نه معنی  را می" سربازگيری اجباری"در مورد دوم، او چون نه معنی . انقالب پنداشته

جه گفته است در نتي. بفهمد" اجباری"را خواسته است واقعيت را از روی معنی لفظی کلمه " ای توده
ترین انقالبيون در آن خدمت  باشد، بلکه باید بهترین و آگاه" زوری"که خدمت در ارتش انقالبی نباید 

البته این تصور او ناشی از این هم هست که باز بر اساس نظر دبره، او فرقی بين حزب و ارتش . کنند
 شوروی، بلکه در هر جای ای نه تنها در ارتش تودهواقعيت این است که . ای قایل نيست توده

دیگری و نه تنها در جریان انقالب، بلکه حتی پس از انقالب و در طی ساختمان سوسياليزم 
ای و یکی هم کادرهای  شود، یکی کادرهای دایمی و حرفه هم از دو نوع کادر تشکيل می

ن کادرهای موقتی از آ. کنند ای خدمت می موقتی که برای یک دوره مشخص در ارتش توده
ها هم هميشه در  هاست و تمام توده ای متعلق به تمام توده جهت الزم است که ارتش توده

گذشته . بنابر این هر کس باید برای مدتی مشخص در آن خدمت کند. خدمت ارتش نيستند
از این اگر اساس کار سربازگيری بر داوطلبی مطلق گذاشته شود، ممکن است بسياری از 

و انقالب هم گرایش خيلی زیاد دارند ولی به هرحال مردن کسانی که نسبت به حزب 
البته سعی . دهند از یک امتياز خاص برخوردار باشند دیگران را بر مردن خودشان ترجيح می

خدمت "ای بيایند ولی اصل  ها با ميل و رغبت به خدمت ارتش توده بسيار باید بشود که توده
 در .چنان وجود داشته باشد باید هم"  اجباریسربازگيری"اصطالح  و به" سربازی برای همه

کند که  ای خبر ندارد و خيال می مورد سوم، ایراد او ناشی از این است که از ماهيت ارتش توده
های  چنان ارتش پردازند، هم کارشناسان ارتش تزاری وقتی که اجبارًا به آموزش افراد ارتش سرخ می

ای، چه در شوروی و چه در جاهای دیگر اطالعی   ارتش تودهاو از سازمان. اند عادی فرمانروای مطلق
کنيم یا به غنيمت  ما وقتی اسلحه و مهمات دشمن را مصادره میواقعيت این است که . ندارد
ایم بخواهيم که  های نظامی دشمن که به اسارت گرفته توانيم از کارشناس گيریم، می می

کنيم، ولی اگر  ها به طور انسانی رفتار می  ما با آنالبته. ها را به ما یاد بدهند کارکردن با آن
های  این کاری است که در تمام ارتش. کنيم شان می هم خواستند به ما خيانت کنند، اعدام

کنيم که این   اما در مورد چهارم، فکر می.شود و در ارتش سرخ هم چنين بوده است ای می توده
با این حال الزم به . ایم ای کرده ن که قبال هم به آن اشارهمورد نيازی به پاسخ گفتن ندارد به ویژه ای

تذکر است که خود نویسنده شورش احتماال تا دو سه سال پيش حتی شکل اسلحه را هم ندیده 
بنابراین تعجب . کنم که به جز هفت تير، کار با اسلحه دیگری را بلد باشدبوده، هم اکنون هم فکر نمی

های پس از انقالب، باشد جوانان حزب کمونيست شوروی در نخستين سالآورست که او انتظار داشته 
  .قبل از ورود به ارتش و شاید هم از شکم مادر با اسلحه آشنا بوده باشند

به هرحال، او بر مبنای همين چهار ایراد خود، ارتش سرخ را غير انقالبی و غير کارگری 
ای درت انقالبی ارتش سرخ حتی کلمهداند و در مورد ماهيت طبقاتی، نقش تاریخی و قمی

که گفتيم، این از نظر شيوه تفکر، ناشی از آن است که او در مطالعه   چنان.زند هم حرف نمی
جا که او خود هم بر این قضيه آگاه  چسبد، اما از آن اهميت قضایا می ها، به گوشه و کنار بی پدیده

: گوید مثال او در یک جا در مورد ارتش سرخ می. دتوان موضوع را حمل بر غرض ورزی او نيز کر است، می
 که - همين جا بيفزائيم که هر اندازه ساختن ارتش سرخ کار سترگی و شگرفی و پر ارجی باشد "

همه، این زمينه به هيچ رو با   با این-گمان کاری بس سترگ و بس شگرف و بس پر ارجی است بی



بررسی ما چيز دیگری است و این سخن دیگری، بدان زمينه . گفتار و بررسی کنونی ما بستگی ندارد
  )٢٠٨". (پردازیم نمی

خواهد با زرنگی  جا می از مسئله ایجاد ارتش سرخ بوده است، و او در این" گفتار و بررسی"که  در حالی
مثال او در یک . توان یافت های او می گونه زرنگی های بسياری از این نمونه. غرض ورزی خود را بپوشاند

که پس از مقداری چسبيدن به گوشه و کنار قضایا و سر هم کردن یک  ی دیگر از کتابش در حالیجا
شدن " فرسودگی و وارفته"اساس، دوران جنگ داخلی شوروی را سبب  مشت مطالب خيالی و بی

ای هم تذکر کوچکی  داند، در گوشه طبقه شدن آن و سرانجام شکست انقالب می طبقه کارگر و بی
ها  این دوران به ویژه از دالوری و هوشياری و سازندگی شگرفی در بسا زمينه: "دهد  میبدین صورت

ای که  ليکن حماسه این دوران چيزی است و پویش موشکافانه و کاوش خرده گيرانه. انباشته است
خرده . هم خرده گيری است دهيم بر روی چه ما انجام می آن. بنيان پژوهش و کارماست چيزی دیگر

  )٢٠٩". (پردازیم ناب و پس بدان میگيری 

ها به چه معنی است؟ خرده گيری ناب چيست؟ انتقاد کردن یا برای اصالح چيزی است یا  این حرف
داند و حتی  که نویسنده شورش جنگ داخلی شوروی را جنگ انقالبی نمی در حالی. برای نفی آن

آیا در  )٢١٠". (ميوه داد" انقالبی جنگ" در روسيه شوروی جنگ داخلی درست به وارونه : "گوید می
های  گونه جنبه با این همه او چه. ً انتقاد نفی کننده گونه انتقادی است؟ مسلما این صورت انتقاد او چه

رها " ها هوشياری و سازندگی شگرف در بسا زمينه"اصلی پدیده مورد مطالعه را مانند، به قول خود او 
ند نکته از گوشه و کنار قضایا، راجع به کل پدیده قضاوت سازد و فقط بر اساس چسبيدن به چ می
بينيم که او  می. نامد می" خرده گيری ناب"نماید و بعد هم کار خود را  را قاطعانه محکوم می کند، آن می

جا، بر این خصوصيت شيوه تفکر خود، یعنی چسبيدن به گوشه و کنار قضایا، آگاه است و  در این
  .را توجيه کند، ولی خوشبختانه، این چيزی نيست که بتوان آن را پوشاندخواهد با زرنگی آن  می

چه  های او غرض ورزی هم باشد، ولی آن گونه گفته باری، اگرچه ممکن است انگيزه بسياری از این
  .مسلم است چسبيدن به گوشه و کنار قضایا یکی از خصوصيات اساسی شيوه تفکر اوست

: باره شيوه تفکر نویسنده شورش، به طور کلی، جمع بندی کنيمهای خود را در گفته: سخن کوتاه
توان به دو دسته تقسيم  این پنج انحراف را می. گفتيم که شيوه تفکر او دارای پنج انحراف عمده است

حد و مرز بودن مفاهيم، فرض  قرار دادی بودن و بی، یعنی ٣و ٢ و ١دسته اول شامل موارد . کرد
 که خود شکل د که پایه فلسفی آن فرماليزم فلسفی استشو گذاری و علت بافی می

جدانگری و چسبيدن به گوشه و  یعنی ۴ و ٣دسته دوم شامل موارد . آليزم است ای از ایده ویژه
  .ای از شيوه تفکر متافيزیکی دانست توان آن را جلوه شود که می کنار قضایا می

  

د آن را هم همواره بياد داشته باشيم، این است که جا اهميت خيلی زیادی دارد و بای ای که در این نکته
اگر ما بدون . های نویسنده شورش بدون توجه به شيوه تفکر او امکان پذیر نيست ها و نوشته فهم گفته

توجه به شيوه تفکر او، به بسياری از کلمات، عبارات و جمالت او نگاه کنيم، ممکن است معنی دیگری 
مطالعه فصل سوم و چهارم نقد حاضر، این موضوع را بر . ه، از آن بفهميمچه که منظور او بود خالف آن

  .تر خواهد ساخت خواننده روشن

  : او بپردازیمشيوه استداللاکنون به بررسی . چه گفتيم در مورد شيوه تفکر نویسنده شورش بود آن

افه این که اض گيرد، به نویسنده شورش کال از شيوه تفکر او سرچشمه می) ٢١١(شيوه استدالل 
 ٨توان در  خصوصيات شيوه استدالل او را می. های غرض آلود نيز آميخته شده است ً به سفسطه عميقا

  :مورد زیر خالصه کرد

  فرض گذاری . ١



  منطق صوری. ٢

  دروغگویی. ٣

  علت تراشی. ۴

  چسبيدن به گوشه و کنار قضایا. ۵

  شعارهای توخالی به جای استدالل . ۶

  قشهتناقض گویی با ن. ٧

  فرار از استدالل. ٨

قبال فرض گذاری را به عنوان یکی از انحرافات شيوه تفکر نویسنده مورد بررسی قرار . فرض گذاری. ١
توان گفت که در  ً در شيوه استدالل او نيز فرض گذاری نقش بسيار مهمی دارد و می طبعا. دادیم

که الزم است، ما قبال درباره فرض گذاری چه را  آن. دهد بسياری مواقع پایه استدالل او را تشکيل می
با فرض گذاری ارتباط خواننده را با دهيم که او  جا فقط این نکته را تذکر می ایم و در این گفته

گذارد، بنابر این او با هر فرض  کند و چون معموال فرض بر روی فرض می واقعيت قطع می
که او را سرانجام در  کند، تا این یجدیدی یک رشته از رابطه خواننده را با واقعيت قطع م

توان به پلکانی نيز   فرض گذاری او را می.سازد انتهای سوبژکتيویزم سرگردان می وادی بی
فرض نخست، به اندازه یک پله پای . تشبيه کرد که هر پله آن خود یک فرض مستقل است

 شده، دو پله پای فرض دوم که بر روی فرض اول بنا. نماید خواننده را از واقعيت جدا می
سازد و  نماید و به همين ترتيب او خواننده را از واقعيت دور می خواننده را از واقعيت جدا می

های این پلکاِن   البته تمام پله.دهد آليزم عروج می او را همراه با خود به اعماق آسمان ایده
امی درست و یا احکام های آن را هم احک برخی از پلهدهد، بلکه  منطق او را فرض تشکيل نمی

منتها باید بياد داشت که احکام درست در این . دهند طور نسبی درست تشکيل می به
ً شرح خواهيم داد،  که در مورد منطق صوری بعدا مجموعه بسيار کم است و از طرفی چنان

جا   بد نيست در این.درست بودن این دسته از احکام هم تاثيری در کل استدالل او ندارد
نخست الزم به تذکر است که او، . تر شود ای از سيستم فرض گذاری او را بياوریم تا مطلب روشن نهنمو
او در یک جا . آورد های مسلسلی از پی هم می که قبال هم گفتيم مطالب کتابش را تحت شماره چنان

  :گوید از کتابش می

  .پس حزب طبقه کارگر پيشتاز طبقه کارگر نيز هست. ٢٣"

 الیه ٢٠بنا به شماره . ویژه طبقه کارگر راهی شورشی پس جنگی است  راه به١٧شماره بنا به . ٢۴
 الیه ٢١بنابه شماره . روشنگر به ویژه راهنمای طبقه کارگر در شورش طبقاتی و تاریخی آن نيز هست

و پس . و نام این سازمان حزب است. روشنگر برای انجام وظيفه خویش ناچار به سازمان دادن است
آید؟ از  ها چه برمی از همه این.  وظيفه حزب راهنمایی شورشی طبقه کارگر است٢٢ به شماره بنا

آید که پس سازمان پيشتاز و یا حزب طبقه کارگر ناچار بایستی به ویژه سازمانی  ها برمی همه این
چنين حزبی جنگی  حزب طبقه کارگر هم: پس! و همواره. جنگی و بدون درنگ سازمانی جنگی باشد

  . است

. تواند جنگی باشد ولی نظامی نباشد؟ ولی از ارتش پاکيزه باشد؟ نه آیا یک سازمان می. ٢۵
سان، حزب چيزی و ارتش  بدین. پس، حزب طبقه کارگر به ناچار سازمانی نظامی نيز هست. تواند نمی

   )٢١٢". (تواند باشد باره جدا از آن نيست و نمی طبقه کارگر چيزی به یک

او براساس چيدن فرض به این نتيجه . های فرض گذاری نویسنده شورش بود همان پلکاناین یکی از 
  :در حالی که چنين نيست زیرا. رسيده است که حزب و ارتش یکی است



بسياری از آنان فقط متحد و مؤتلف . ً کمونيست نيستند ای لزوما تمام افراد ارتش توده. ١
های نهائی طبقه کارگر معتقد  د ولی به هدفجنگن ای می طبقه کارگرند و در ارتش توده

  .نيستند

  .ً نظامی نيستند و فقط در شرایطی خاص ممکن است چنين باشد تمام افراد حزب لزوما. ٢

ای هم همه عضو حزب  اگر هم بر فرض محال همه افراد حزب نظامی باشند و تمام افراد ارتش توده. ٣
ای کامال از هم   سازمان حزب و سازمان ارتش تودهباشند، باز باید به این نکته توجه داشت که

حزب، سازمان سياسی طبقه کارگر است که باید رهبری تمام اشکال مبارزه را در . متمایزند
  . دست داشته باشد

برای این کار باید یک یک . گونه به چنين نتيجه غلطی رسيده است اما ببينيم نویسنده شورش چه
برخی از این احکام ممکن است در ظاهر احکامی درست .  بررسی قرار دادً مورد احکام باال را دقيقا

ها را با توجه به مواردی که در مورد شيوه تفکر او گفتيم مورد بررسی قرار  نظر برسند ولی اگر آن به
برای روشن شدن این مطلب . بينيم که همين احکام به ظاهر درست هم، فقط فرض هستند دهيم می

جمله اول از : گذاریم دهيم و بقيه کار را به خواننده وامی  را مورد بررسی قرار میما فقط جمله اول
  :جمالت یاد شده او چنين است

  ". پس حزب طبقه کارگر سازمان پيشتاز شورش طبقه کارگر نيز هست. ٢٣"

 این دارد، معنی این جمله او) ٢١٣" (پيشتاز"و " شورش"با توجه به تصوری قراردادی که او از مفهوم 
این ترجمه . است که حزب طبقه کارگر سازمان آغاز کننده مبارزه مسلحانه طبقه کارگر نيز هست

یکی این که حزب سازمانی است که : شود از این جمله دو معنی فهميده می. ساده جمله او است
که . وظيفه دارد مبارزه مسلحانه را نيز آغاز کند و یکی دیگر این که این وظيفه مخصوص حزب است

گونه و در چه شرایطی باید مبارزه  آخر حزب چه. جان و مبهم است معنی اول آن یک فرمول کلی بی
کند، زیرا  را نفی می مسلحانه را آغاز کند؟ معنی دوم هم یک فرض است و غلط و حقایق تاریخی نيز آن

 دچار کالف به هرحال، برای این که. ممکن است مبارزه مسلحانه قبل از تشکيل حزب شروع شود
ً مورد  آورد دقيقا سردرگم فرض گذاری نویسنده شورش نشویم، باید یک یک احکامی را که او می

ً باید یادمان باشد که مفاهيم قراردادی  ضمنا. ترین احکام نيز نگذریم بررسی قرار دهيم و حتی از جزئی
دارد " پيشتاز"و " شورش"ز مفاهيم مثال اگر ما به تصورات خاصی که او ا. او را نيز در نظر داشته باشيم

برای بررسی بقيه . توجه نداشته باشيم، منظور اصلی او را از جمله یاد شده نخواهيم فهميد
الیه "، "طبقه کارگر"ً باید به تصور خاص نویسنده از مفاهيم  های یاد شده او خواننده حتما جمله

چه را که خود از این کلمات  شد و بداند آنتوجه دقيق داشته با" پيشتاز"، "حزب"، "شورش"، "روشنگر
برای اطالع از تصور خاص نویسنده . ً فرق دارد ها اساسا کند با تصور نویسنده شورش از آن استنباط می
های سوم و چهارم این نقد  توانند به فصل ، خوانندگان می"الیه روشنگر"و " طبقه کارگر"از دو مفهوم 
. ایم را هم در زیر نویس  چند صفحه قبل شرح داده" پيشتاز"و " شورش"های  مفهوم واژه. مراجعه کنند

  .هم از نظر او عبارت است از سازمان روشنگران طبقه" حزب"

گفتيم که پایه استدالل نویسنده شورش فرض گذاری است و نيز گفتيم که در ميان . منطق صوری. ٢
درست یا بالنسبه درست برخورد سيستم فرض گذاری او گاهی هم، اگر چه به ندرت، با احکام 

. های او موجود است بررسی کنيم خواهيم روابطی را که بين احکام و فرض اکنون می. نمایيم می
نماید روابطی صوری  ها و احکام خود ایجاد می روابطی را که نویسنده شورش بين فرض

 بدون توجه به ها و به عبارت دیگر، او فقط با ایجاد رابطه بين صورت احکام و فرض. است
  :گوید جا چنين می  مثال او در یک.رسد ها با واقعيت، به احکام جدید می رابطه آن

که زندگی آدمی تعيين کننده اندیشه  و به شوند این. که شورش نيز زندگی است این) علت(به شوند "
کمونيستی پس شورش کارگری در پویه دیرپای خود همه رزمندگان درونی خود را پاالیش . آدمی است
   )٢١۴". (خواهد داد



حکم اول یک حکم بسيار کلی است که . شود در این استدالل، دو حکم و یک نتيجه گيری دیده می
زندگی انقالبی خود نوعی از زندگی البته : نویسنده رابطه آن را با واقعيت کامال قطع کرده است

باید پرسيد چه انقالبی؟ نخست . هست ولی این نوع زندگی خود به ا نواعی تقسيم می شود
های مختلف اجتماعی با  اگر منظور انقالب رهایی بخش ملی است که در چنين انقالبی گروه

اگر به قول نویسنده، منظور انقالب کارگری . کنند های مختلفی شرکت می های مختلف و هدف ماهيت
ده هم نخواهيم ایم و در آین ما تا کنون در تاریخ، انقالب کارگری خالص نداشتهاست که 

ترین کشورها نيز طبقه کارگر بدون کمک اقشار پایين خرده  داشت، حتی در صنعتی
 –چه در انقالب رهایی بخش ملی، چه در انقالب بورژوا  پس .بورژوازی انقالب نخواهد کرد

های اجتماعی مختلفی شرکت  دموکراتيک و چه حتی در انقالب سوسياليستی، گروه
بينيم که این حکم کلی   می.جتماعی دارای زندگی انقالبی نوع خود استکنند و هر گروه ا می

جا کامال ارتباطش با واقعيت قطع شده و فقط صورت آن  که البته به جای خود درست هم هست، در این
  .مورد استفاده نویسنده واقع شده

  : اما در مورد حکم دوم

این . یک قانون عام مارکسيستی است) زندگی آدمی تعيين کننده اندیشه آدمی است( حکم دوم 
حکم که نویسنده بين آن و حکم اول رابطه صوری برقرار ساخته و نتيجه گرفته است که در یک 

، تمام شرکت کنندگان در این مبارزه، کمونيست )؟" (کارگری"طوالنی ) مبارزه مسلحانه" (شورش"
ه در حال حاضر و چه در آینده، چه در گذشته و چزیرا اوال . ً چنين نيست خواهند شد، مطلقا

انقالب و از جمله مبارزه مسلحانه طوالنی با رهبری طبقه کارگر قابل تصور هست، ولی 
در طی مبارزه ً  دوما. انقالب یا مبارزه مسلحانه طوالنی کارگرِی صرف قابل تصور نيست

ان در که رهبری هم با طبقه کارگر باشد، همه شرکت کنندگ مسلحانه طوالنی ولو این
او احکام را در رابطه .  ولی نویسنده شورش با واقعيت کاری ندارد.مبارزه کمونيست نخواهند شد

دهد، بلکه فقط به صورت احکام مانند یک فرمول جامد  شان با واقعيت مورد توجه قرار نمی دیالکتيکی
 در واقع استدالل یاد .رسد ها، به نتایج عجيب و غریب می بعد با چند عمل ریاضی با آن. کند نگاه می

  :توان بدین صورت نوشت شده او را می

    نوعی زندگی= شورش

  نوعی اندیشه> -- -- - -- هر نوع زندگی 

  :   پس

  اندیشه کمونيستی    > --- - -  شورش کارگری 

آید و گاهی به  که احکام این استدالل در ارتباط دیالکتيکی با واقعيت به صورت دیگری در می در حالی
مثال اگر بخواهيم بگویيم که هر کس در رابطه با جنبش انقالبی طبقه خود . شود گرگون میطور کلی د

وقت این حرف که  تواند  داشته باشد، یا زندگی انقالبی و یا زندگی غير انقالبی، آن دو نوع زندگی می
خواهيم نوع اندیشه افراد و  اما وقتی که می. زندگی انقالبی نوعی زندگی است درست است

. توانيم بگویيم زندگی انقالبی نوعی زندگی است های اجتماعی را تعيين کنيم، نمی روهگ
 مثال اگر یک انقالب رهایی .بلکه باید بگویيم که زندگی انقالبی نيز دارای انواع مختلفی است

ی بخش ملی را در نظر بگيریم، کارگران، دهقانان، روشنفکران، اقشار مختلف خرده بورژوازی و بورژواز
کنند هر یک دارای زندگی انقالبی نوع خود هستند و با اندیشه و هدف  ملی که در انقالب شرکت می

گوید که اقشار و طبقات مختلفی در انقالب شرکت  لنين می. کنند خاص خود هم در انقالب شرکت می
  )٢١۵. (انجام برساند کنند ولی فقط طبقه کارگر مایل است که انقالب را کامال به می

شاید . جا کامال غلط است در این" شورش نيز نوعی زندگی است"س با این حساب، این جمله که پ
های فعلی ایران را معيار تصور خود قرار داده است، که در  نویسنده شورش زندگی چریک



هم در  ای و آن این صورت باید بگویيم که این نوع زندگی فقط مخصوص انقالبيون حرفه
ای  وجه نمونه عمومی زندگی انقالبی توده مبارزه است و به هيچشرایط خاصی از رشد 

کنند  شان را در بيابان زیر خاک پنهان می ما در انقالب، دهقانانی داریم که در مواقع عادی تفنگ. نيست
کنند و در ضمن به وظایف  کارگرانی داریم که در کارخانه کار می.پردازند و خود به کار کشاورزی می

کنند  ها هم به درجات مختلف به انقالب کمک می روشنفکرانی داریم که آن. ی مشغولندمشخص انقالب
داریم که امکانات مادی ) ملی(و با احزاب انقالبی هم ارتباط مخفی دارند و باالخره سرمایه دارانی 

 جنگ ها را در ضمن توان همه آن ها همه نيروهای انقالبند ولی نمی این. کنند برای انقالب فراهم می
یک دهقان را ممکن است اگر نيروی خيلی زیادی روی . انقالبی طوالنی، پاالیش کمونيستی داد

او صرف کنيم افکار کمونيستی پيدا کند ولی تا زمانی که در طی ساختمان سوسياليزم، 
به سوی دولتی ) کالخوز(مکانيزاسيون رشد کافی نکند و اقتصادهای اشتراکی محلی 

ایط عمومی برای کمونيست شدن دهقانان فراهم نيست و زیاده شدن رشد ننماید، شر
روی در تبليغات کمونيستی در بين آنان ممکن است حتی نتایج بدی به بار آورد و آنان را به 

  . مقاومت وادارد

بدین جهت . هرحال، گفتيم که احکام استدالل یاد شده نویسنده شورش ارتباطی با واقعيت ندارد به
  . را تعميم بيشتری نيز داد و به صورت مسخره زیر نيز درآوردها  توان آن می

  نوعی ز          =  ش

  نوعی ا> -- -- -  هر نوع ز 

    پس

  نوع خاصی از ا> - -- -  نوع خاصی از ش 

اگر قرار باشد که مفاهيم و زیرا . این واقعيت عریان شيوه استدالل صوری نویسنده شورش است
ها با واقعيت تعميم دهيم و احکام را جدا از مضمون  باط آناحکام را بدون در نظر گرفتن ارت

دیگر مرتبط سازیم، بنابراین معياری برای این تعميم وجود نخواهد داشت و  ها با یک آن
توان به دلخواه نيز چنين کاری کرد و فقط باید به درست بودن ارتباط صوری بين احکام  می

. گویند  میدر اصطالح رایج منطق صوریش را  نویسنده شوراین شيوه استدالل .توجه داشت
منطق صوری، الگوی عمومی تصحيح شيوه تفکر در بين بسياری از دانشمندان و فالسفه 

  : مثال معروف منطق صوری قرون وسطایی چنين بود. قرون وسطی بود

  . انسان ميرنده است

  . سقراط انسان است

  . پس سقراط ميرنده است

 .نامند  اول را کبرا، حکم دوم را صغرا و حکم سوم را نتيجه میدر این شيوه استدالل حکم
معتقد بود که ) ٢١۶(بيکن . اعتبار گردید ً بی وسيله بيکن و دکارت تقریبا منطق صوری در قرن هفدهم به

گفت که این شيوه  می)  ٢١٧(و دکارت . سازد، نه امور را قياس صوری، ذهن انسان را مقيد می
چه را که  که، آن ای است برای این کند، بلکه وسيله ای را برای انسان کشف نمی استدالل، نادانسته

فيلسوف انگليسی قرن ) ١٨٠۶-١٨٧٣(جان استوارت ميل . داند بتواند به دیگری بفهماند کسی می
گفت در این روش استدالل، نتيجه  دانست و می منطق صوری را نوعی دور بيهوده می) ٢١٨(نوزدهم 

ها است که به فهم ميرنده بودن  زیرا ما پس از فهم ميرنده بودن سقراط. مقدمات استخود مبتنی بر 
اعتبار  ویژه سهم بيکن و دکارت را در بی ها همه درست است و به البته این گفته. رسيم انسان می

ولی اگر ما بر اساس اصول دیالکتيک ماتریاليستی به منطق . کردن منطق صوری باید ارج گذاشت
مثال معروف البته : تر بر ما روشن خواهد شد تر و نيز همه جانبه نگریم، واقعيت آن، دقيقصوری ب



انسان ميرنده است، سقراط انسان است، پس سقراط ميرنده است، خود به تنهایی 
درست است ولی اشکال کار در این است که این فقط یک مثال نيست، بلکه یک فرمول 

منطقيان قرون وسطی این . ت است که غلط استکلی مطلق است و درست به همين جه
بنابراین وقتی که . بردند کار می فرمول را به عنوان الگویی برای درست اندیشيدن به

خواستند درستی اندیشه کسی را روشن کنند کاری با محتوای اندیشه او و ارتباط  می
هایش را  فتهآمدند و به کمک این فرمول گ هایش با واقعيت نداشتند، بلکه می گفته
اندیشد و اگر سازگار  گفتند درست می اگر با این فرمول سازگار بود که می. سنجيدند می

شد به  بنابراین، کار نقد اندیشه فقط محدود می. گفتند تناقض گویی کرده است نبود می
  )٢١٩ (.تالش برای کشف تناقض گویی

  . تتر بهتر اس ميوه گران: بر اساس منطق صوری اگر کسی بگوید

  .تر است ميوه امسال از سال پيش گران

  .پس ميوه امسال بهتر است

  تر  ميوه گران"مسئله این است که حکم . درست است) ؟" (!منطقی"استدالل او از نظر 

را به صورت یک  یک حقيقت نسبی است که در شرایطی خاص درست است، اما وقتی آن"بهتر است 
را گرفته و  کنيم، در واقع فقط صورت آن را با واقعيت قطع می آوریم و ارتباط آن فرمول جامد در می

ای  به نتيجه) صغرا و کبرا(های دو حکم اول و دوم  سپس با مقایسه صورت. ایم محتوایش را رها ساخته
تر بهتر  ميوه گران"ممکن است کسی بگوید که حکم . ایم که قابل تطبيق با واقعيت نيست رسيده
گویيم  می. یک حقيقت مطلق است" انسان ميرنده است"، ولی حکم یک حقيقت نسبی است" است

خود دو مفهوم نسبی " حقيقت نسبی"و " حقيقت مطلق"از نظر دیالکتيک دو مفهوم 
در واقع هر حقيقت نسبی در شرایط خاصی مطلق است و هر حقيقت مطلقی، . هستند

انسان "يقت حق .فقط در شرایط خاصی است که مطلق است، یعنی آن هم نسبی است
، از زمان پيدایش انسان تاکنون یک حقيقت مطلق بوده است ولی معلوم "ميرنده است

تر بهتر  ميوه گران"و نيز این حقيقت نسبی که . نيست که در شرایطی دیگر هم چنين باشد
، در شرایط خاص خود، یعنی در شرایط ثابت بودن برخی متغيرهای دیگر، خود یک "است

  .حقيقت مطلق است

توان  بينيم که از نظر دیالکتيک ماتریاليستی دو حکم را فقط در رابطه با واقعيت می میپس 
در حالی که منطق صوری فقط به صورت . ها را کشف کرد مقایسه نمود و رابطه بين آن

  .ها که واقعيت باشد کاری ندارد چسبد و با محتوای آن احکام می

  : شورش بزنيمهای دیگری از استدالل صوری نویسنده مثال

  : گوید او در جایی می

  )٢٢٠". (جهان طبقاتی مادر شورش است "- 

ترین ریشه شورش،  پس تا بدان هنگام که جهان، جهان، جهانی طبقاتی است، بناچار بنيانی"- 
  )٢٢١". (شورش همواره فراهم است" شرایط عينی "ترین  بنيانی

  :گوید و در جایی دیگر می

  )٢٢٢". (درست است و همواره بایستگی دارد و همواره دیر، نه زود استجنبش مسلحانه همواره  "- 

این سه حکم، اگر چه حکم سوم از جای دیگر کتاب برداشته شده، ولی عناصر یک استدالل صوری 
  .هستند



  :مثالی دیگر

  )٢٢٣". (اگر درست است که پيشتاز شورشی با جنگ شورشی طبقه را به شورش می کشاند " - 

  )٢٢۴". (ای پاک جهانی است  است که طبقه کارگر طبقهاگر درست "- 

هایی  پس این هم درست است که آن نيرویی از طبقه کارگر جهانی که در سرزمينی پيروزی "- 
چون پيشتاز شورشی جوامع دیگر نبرد شورشی را از مرزها  دست آورده، بایستی هم شورشی به

  )٢٢۵." (بگذراند

 این نقد نشان دادیم، نویسنده شورش برای تحميق و تلقين نظر که در مقدمه چنان: دروغگویی. ٣
دهد و تحریف  های دیگران را آگاهانه تغيير می او گفته. خود به خواننده، از گفتن دروغ نيز پروایی ندارد

این خود یکی از عناصر بسيار مهم شيوه استدالل او . نماید کند و وقایع تاریخی را نيز جعل می می
) های فاکت(ها، اخبار و اطالعات  هت خواننده باید در برخورد با نقل قولبدین ج. است

تاریخی و غيره که در کتاب او وجود دارد، کامال هشيار باشد، خود به منابع اصلی این 
  .چه که در کتاب نوشته شده مقایسه نماید ها را با آن مطالب مراجعه کند و آن

او سخن علت بافی شيوه تفکر نویسنده شورش، از در مبحث مربوط به بررسی : علت تراشی. ۴
ناميم  میعلت تراشی خواهيم بگویيم که بين علت بافی و چيزی را که اکنون  جا می در این. گفتيم

آليستی  جا هم یاد کردیم، علت بافی او فقط ناشی از شيوه تفکر ایده که در آن چنان. تفاوتی وجود دارد
او گاهی خود به عبارت دیگر .  از غرض ورزی آگاهانه او استاو نيست، بلکه گاهی آشکارا ناشی

آورد آگاه است و آگاهانه  هایی که برای توضيح یک پدیده می کامال بر نادرستی علت
که قبال " علت بافی" بدین جهت است که ما گذشته از .را به خواننده تحميل کند کوشد آن می

البته دالیل بسياری در تایيد این گفته ما . بریم ز نام میني" علت تراشی"نام  ایم از چيزی به شرح داده
  :آوریم وجود دارد که چند تا از آن ها را اینک می

حال به  با این. داند که تصور روشنی از لنينيزم ندارد که در مقدمه هم نشان دادیم او خود می  چنان- 
جز علت تراشی  رد لنينيزم چيزی بهپردازد و در این صورت روشن است که دالیل او در  نفی لنينيزم می

  . تواند باشد نمی

دوران جنگ داخلی در شوروی را، دورانی ) ٢٢۶(که قبال هم گفتيم او خود در جایی از کتابش   چنان- 
داند، منتها این اعتراف را فقط به صورت جمله  ها می انباشته از سازندگی شگرف در بسا زمينه

موضوع اصلی گفتار او، گفتگو از آثار ویرانگر و به اصطالح ضد . وردآ ای در متن گفتار خود می معترضه
کند و الجرم  با این حساب روشن است که او آگاهانه غرض ورزی می. انقالبی جنگ داخلی است

  .تواند باشد اش فقط علت تراشی می اش هم در اثبات گفته دالیل

" پرارج  بس سترگ، بس شگرف و بسیکاری"ایجاد ارتش سرخ را ) ٢٢٧(اش   او در جایی از کتاب- 
  :گوید کند و می داند ولی در عين حال، در جایی دیگر آن را مسخره می می

". های طبقه کارگر بپندارند های چنين ارتشی را پيروزی خواهد که پيروزی شوخ طبعی هنگفتی می"
بس سترگ، "ود او توان چيزی را که به اعتراف خ پيداست که فقط با علت تراشی آگاهانه می) ٢٢٨(

  .است، مسخره کرد" پرارج بس شگرف و بسی 

این خصوصيت شيوه استدالل نویسنده شورش، اصوال از شيوه : چسبيدن به گوشه و کنار قضایا. ۵
به هرحال، این . کند که او گاهی نيز آگاهانه این کار را می گيرد و با توجه به این تفکر او سرچشمه می
  . ایم وط به بررسی شيوه تفکر او تا حد الزم تشریح کردهمطلب را ما در مبحث مرب

، "غير کارگری"، "ضد کارگری"، "کارگری"شعارهای : شعارهای تو خالی به جای استدالل. ۶
و غيره به فراوانی در کتاب شورش دیده " ضد کارگری"، "پليدانه"، "ضد کمونيستی"، "کمونيستی"



اغلب ) ٢٢٩(شتر توخالی است و معنی مشخصی ندارندگذشته از این که این شعارها بي. شود می
ها استفاده  افتد از آن کنند و نویسنده هنگامی که به تنگنای استدالل می جای خالی استدالل را پر می

  :گوید جا می مثال او در یک. سازد کند و ذهن خواننده را از قضيه منحرف می می

و گيریم این هم درست باشد که این . ، درست استگيریم که این یا آن جامعه آمادگی شورشی ندارد"
ای که دارای آمادگی شورشی است  پذیریم جامعه پس می. یا آن جامعه دارای آمادگی شورشی است

که آن نيروهای شورش کرده طبقه کارگر پس از گسترش در ) نتيجه(ليکن این برآمد . باید شورش کند
ای جدا از جنبش مسلحانه و  هان بایستی به شيوهپهنه آن جامعه برای گسترش شورش به سراسر ج

  )٢٣٠." (بسی درد انگيز است. نيروی شورشی بپردازد، راستی را هر چه هست کارگری نيست

  .اند دقيقا به جای استدالل نشسته" بسی درد انگيز"و " کارگری"جا شعارهای بی معنی  در این

به صورت اشاره یا جمله معترضه و غيره نویسنده شورش اغلب مطالبی : تناقض گویی با نقشه. ٧
گوید تا بدین وسيله راه را بر انتقاد کننده ببندد و  چه که مورد نظر خود اوست می درست متناقض با آن

ام و به اصطالح این هم یکی  به عبارتی دیگر در جواب انتقاد کننده بگوید که خودم هم این حرف را گفته
این گونه اشارات و جمالت معترضه درست مخالف با نظر عمومی و در حالی که . از جوانب قضيه است
بهترین نمونه این گونه . ً برای راه بستن بر انتقاد کننده آورده است ها را صرفا کلی اوست و آن
ای از ارتش سرخ و دوران جنگ داخلی است  ها همان تجليل ضمنی و اشاره تناقص گویی

کار  در مورد لنين بيشتر از همه این شيوه را به.  استها آورده که در ضمن کوبيدن و نفی آن
او این کار را گاهی . طرف جلوه نماید کند تا در ذهن خواننده بی برد و اغلب بيهوده از او تجليل می می

و غيره جمله خود را چند پهلو و قابل " اگرچه"، "نيز"کند، یعنی با آوردن یک کلمه  به صورتی دیگر می
هم در مقدمه و . شود که گفته او گنگ و غير قابل فهم شود این امر گاهی سبب می. سازد تفسير می

  .ایم هایی نيز آورده ایم و نمونه این موضوع اشاره کرده هم در فصل اول به

 سرانجام نویسنده شورش پس از استفاده از تمام فنون یاد شده وقتی دیگر :فرار از استدالل. ٨
ای از استدالل و گفتگو درباره مسایل  بيند، به بهانه و هوا را پس میماند  راهی برای او باقی نمی

  :مثال. گریزد می

منتها (گوید که لنينيزم را در پيش خود به شيوه دیالکتيکی  که در مقدمه این نقد یاد شد، او می  چنان- 
 کتابش او در جایی از. بررسی کرده ولی شرایط برای انتشار آن گویا مساعد نيست) نه مو به مو
گوید که حزب کمونيست روسيه ماشين دولتی تزاری را حاضر و آماده تصاحب کرده است،  نخست می

آید، به ناچار در جواب سئوال احتمالی خواننده که خود او  بيند که واقعيت با گفته او جور در نمی بعد می
یده گرفتن تنگنایی که ما ها با بد ای و همه سویه به این پرسش پاسخ ریشه: "گوید کند، می مطرح می

  )٢٣١. "(تر بررسی کنيم، شدنی نيست اکنون داریم و ناچاریم هر چه فشرده

الزم . ایم سازد که در مقدمه به آن اشاره کرده بعد هم از زبان تاریخ، یک دروغ گنده درباره شوراها می
ه نویسنده پيوسته کلماتی است ک" فشرده بررسی کردن"و " فشرده"به یادآوری است که این کلمات 

ای کتابی صد و حتی دویست  گونه از مطلبی دو صفحه ها تاکيد دارد، ولی دیدیم که او چه بر روی آن
به . خواهد بگوید که بيش از این هم قادر است حرافی کند شاید می) ٢٣٢. (سازد ای می صفحه

قمند به فشردگی نوشته خود ً عال گوید و واقعا هرحال، اگر هم برخالف واقع بپذیریم که او راست می
ماند که آن چه تنگنائی بوده که نویسنده شورش را مجبور کرده به خاطر  است، باز این ابهام باقی می

  .افزوده نشدن چهار یا پنج صفحه دیگر به کتابش، از مطلبی با این همه اهميت بگذرد

ر و استدالل نویسنده شورش برای باری، اگر خواننده دقيق و نکته سنج باشد، تنها زیان این شيوه تفک
و ِاال این شيوه استدالل توان آن را ندارد که او را منحرف . کند او این است که وقتش را بيهوده تلف می

پيش از این، در مقدمه این فصل گفتيم که شيوه تفکر و استدالل نویسنده ممکن است . سازد
افزایيم که این در صورتی است  زد، ولی اکنون میای را که مطالعه کمی دارد، دچار انحراف سا خواننده

اگر خواننده بخواهد روی وِاال . که خواننده بخواهد این کتاب را مانند یک کتاب معمولی بخواند



ها و اخبار مندرج در کتاب اعتماد نکند و خود به منابع  مطالب دقت بيشتری کند، به نقل قول
 لنينيستی –اب های ولو ابتدایی مارکسيستی ، به کت رجوع کند، و در ضمن مطالعه کتاب

وقت " شورش"در این صورت تنها زیان کتاب . ای پيش نخواهد آمد ، هرگز چنين مسئلهمراجعه کند
  . کشی خواننده است



 فصل سوم

  

  موضع سياسی نویسنده

 )از گفته تا خواسته(

  

ئولوژی طبقه کارگر را، نقش داند و در ظاهر اید خود را طرفدار کمونيزم می" شورش"     نویسنده 
مثًال کتاب : دهد اش شعار می ستاید و به نام طبقه کارگر و مبارزه اش را می تاریخی او و پيروزی حتمی

کارگران جهان : "دهد نهد و یا این که در یک جای کتاب شعار می آغاز می" به نام کمونيزم"را با جمله 
... طبقه کارگر : "کند  تاریخی طبقه کارگر چنين یاد میاو در یک جای کتاب از رسالت ". انقالب کنيد
های دیرینه هرگونه بهره کشی آدمی از  تواند تک تک ریشه ای هم هست که باید و می یگانه طبقه

گذشته از این او اغلب ) ٢٣٣!". (پيروز. و بسوزاند.  بخشکاند.آدمی را از ژرفا ژرف تاریخ بيرون کشد
کند و  ها یاد می آید، با صفت کارگری از آن  به نظرش درست و اصولی میگفتارها و کردارهایی را که

" ناکارگری"رسد،  ها و گفتارها و کردارهایی را که به نظرش غلط و نادرست و یا پليد و کثيف می اندیشه
  .نامد می" ضد کارگری"و 

ور کند که منظور      این موضوع ممکن است خواننده را در آغاز دچار اشتباه سازد و خواننده تص
و غيره همان است که " ضد کارگری"، " حزب"، " کمونيزم"، " کارگری"، " طبقه کارگر"نویسنده نيز از 

ای دارد  ولی به زودی متوجه خواهد شد که نویسنده برای این الفاظ تصورات ذهنی ویژه. پندارد خود می
خواننده در آغاز ممکن است از این . که نه قابل تطبيق با واقعيت است و نه حد و مرز مشخصی دارد

الفاظ و شعارهایی که همراه آن است خوشش بياید، ولی کم کم دچار شک آميخته به تعجب خواهد 
چون خيلی . شد و تصورات گوناگونی خواهد کرد که البته این حالت خواننده زیاد ادامه خواهد داشت

 در کشف ارتباط آن با هم الزم است تا دقت و تأمل در یک یک مسائل مطرح شده در کتاب و کوشش
اما گناه از . هایش را دریابد های او خواسته خواننده بتواند منظور واقعی نویسنده را بفهمد و از گفته

خواهد با کلمات و عبارات مارکسيستی خواننده را بفریبد؟ نه به نظر ما  کيست؟ آیا نویسنده می
 برای اثبات .یش دچار اشتباه شده استنویسنده فقط در نامگذاری موضع سياسی خو

  :کنيم هایی از مطلب کتاب شورش را بررسی می های خود نمونه گفته

، " ناکارگری"و " کارگری"     بيشترین چيزی که ممکن است خواننده را دچار اشتباه سازد، کلمات 
شن شدن  معنی بد نيست برای رو. است" حزب و ارتش طبقه کارگر"و " طبقه کارگر"، " ضدکارگری"

منتها قبل از . جا، تصور نویسنده را از طبقه کارگر مورد بررسی قرار دهيم واقعی این کلمات، در این
بپردازیم الزم است که این مفهوم و " طبقه کارگر"که به تشریح تصور نویسنده شورش از مفهوم  این

مارکس خود مفهوم طبقه را :  کنيمچند مفهوم وابسته به آن را از دیدگاه مارکسيزم ــ لنينيزم تعریف
  :تعریف نکرده است، ولی لنين طبقه را چنين تعریف می کند

های بزرگی از مردمند که بر اساس جایی که در یک سيستم  طبقات گروه" 
تاریخی معين توليد اجتماعی دارند، بر اساس روابطی که با وسایل توليد دارند 

، بر اساس طریقه )بيت شده استکه غالبًا به وسيله قانون تحکيم و تث(
شود، از  دست آوردن و نيز مقدار سهمی که از ثروت اجتماعی نصيبشان می به
هایی از مردم هستند که یکی از آن  گردند، طبقات چنان گروه دیگر متمایز می یک
تواند در سایه موقعيتی که در یک نظام معين اقتصادی دارد، حاصل  ها می گروه

  )٢٣۴" ( تصاحب نمایدکار طبقه دیگر را



توان طبقه کارگر را  می" های بزرگی از مردم گروه"بر اساس این تعریف لنين از طبقه و با تدقيق عبارت 
  :چنين تعریف کرد

طبقه کارگر، گروه بزرگی از توليدکنندگان مستقيم جامعه سرمایه داری به 
ليد محرومند و خور خانواده آنان است که از مالکيت وسایل تو اضافه افراد نان

مجبورند نيروی کار خود را به صاحبان وسایل توليد، یعنی سرمایه داران 
  .بفروشند و در بهای آن حداقل معيشتی به نام مزد دریافت دارند

را  کند و فقط کمی از آن طبعًا بر اساس این تعریف، طبقه بورژوازی حاصل دسترنج کارگران را تصاحب می
مبارزه این تضاد اساسی بين طبقه کارگر و بورژوازی است که ناگزیر به . دهد به خود کارگران می

کارگران از تالش برای گرفتن مزد بيشتر مبارزه خود را آغاز . شود  کشيده میرحمانه طبقاتی بی
و به شناخت روابط احتمالی ) بورژوازی(کنند و در جریان عمل مبارزه کم کم به شناخت طبقه حاکم  می

رسند و دارای یک دستگاه ایدئولوژی سامان  های دیگر می عيت از آن به بسياری شناختموجود و به تب
این دستگاه، ایدئولوژی کمونيزم و یا به . شوند که برنامه خاصی برای ساختن جامعه نو دارد یافته می

 سایر های خاصی از روشنفکران و نيز از در این ميان گروه. تر مارکسيزم ــ لنينيزم است عبارت دقيق
کمابيش به مبارزه و به ایدئولوژی طبقه کارگر گرایش پيدا ) از جمله دهقانان(اقشار خرده بورژوازی 

کمونيزم . دیگر مسئله به سطح دیگری ارتقاء یافته است. گردند ای نيز جذب آن می کنند و پاره می
ی اکنون هر ایدئولوژی طبقه کارگر است و در جریان پراتيک اجتماعی او زاده شده است ول

ها نمایندگان ایدئولوژی و پيشرو آن  کمونيست. کس که کمونيست بود لزومًا کارگر نيست
که هر کس کارگر بود  چنان مبارزه انقالبی طبقه کارگرند ولی خود لزومًا کارگر نيستند هم

گویيم  گونه باید تعریف کرد؟ می پس با این حساب کمونيست را چهلزومًا کمونيست نيست 
يست کسی است که عضو حزب انقالبی طبقه کارگر باشد و یا در جهت ایجاد چنين کمون

اصول مارکسيزم ــ لنينيزم هم دليل  پس صرف اعتقاد ظاهری به .حزبی مبارزه کند
ها را باید، چه کارگر باشند و چه نباشند، جزء طبقه   اما آیا کمونيست.شود کمونيست بودن نمی

هر کمونيستی که کارگر نباشد، باالخره جزء یک طبقه دیگری زیرا گویيم نه،  کارگر دانست؟ می
کند  کند، و کسی که در جامعه زندگی می که او در جامعه زندگی می هست، برای این

توان کسی  گونه می  پس چه.تواند روابط مشخصی با توليد و با وسایل توليد نداشته باشد نمی
هر کسی در . ی است، جزو طبقه کارگر به حساب آوردرا که طبق تعریف طبقه، خود جزو طبقه دیگر

هر شرایطی، باالخره روابط اقتصادی مشخصی با جامعه دارد و از نظر اقتصادی در قشر یا 
هایی که کارگر نيستند،   اگر به واقعيت عينی رجوع کنيم، کمونيست.گيرد طبقه خاصی جای می

یا پيشه ورند و یا دهقان و اگر هم از فرزندان اغلب از اقشار خرده بورژوازی هستند یا روشنفکرند 
براساس ضرورت عمل انقالبی اغلب تغيير طبقه های ثروتمند فئودال یا بورژوا هستند،  خانواده
درست است که زندگی کارگری زمينه اصلی و کلی ایدئولوژی کمونيستی است . دهند می

نه با معيار زندگی اش شناخت  ولی یک کمونيست را باید با معيار عمل انقالبی
تواند فئودال یا سرمایه دار باشد، ولی این   البته روشن است که یک کمونيست نمی.اش اقتصادی

دهد وگرنه زندگی اقتصادی شخصی  اش اجازه چنين کاری را نمی بدان دليل است که عمل انقالبی
 انقالبی است مالک کمونيست بودن عمل. تواند مالک کمونيست بودن یا نبودن کسی بشود نمی

تواند معلم باشد، داندان پزشک  یک کمونيست در شرایطی می. نه زندگی اقتصادی شخصی
باشد، استاد دانشگاه باشد و در شرایطی حتی کارگر هم نمی تواند باشد و مجبور است بر اساس 

نين در چ. ای داشته باشد، یعنی شغل اقتصادی نداشته باشد ضرورت مبارزه، زندگی انقالبی حرفه
صورتی، اگر بخواهيم شرط نخست کمونيست بودن را کارگر بودن بدانيم، چنين شخصی باید برای 

یک مقوله " طبقه کارگر"از طرفی . حفظ عنوان کمونيست بودن خود، عمل انقالبی را رها کند
دیگر رابطه   این دو با یک.یک مقوله سياسی" کمونيست"که  اقتصادی است، در حالی

از بين بردن مرز دقيق بين مفاهيم، کار . دیگر منطبق نيستند ند، ولی لزومًا بر یکدیالکتيکی دار
  . سازد سازد و راه را برای سوءاستفاده باز می علم را دشوار و حتی غيرممکن می



اش را به توضيح  او فصل هيجدهم کتاب. اکنون ببينيم نویسنده شورش چه تصوری از طبقه کارگر دارد
: کند دهد و سرانجام خودش مطالب این فصل را چنين خالصه می اختصاص می" طبقه کارگر"معنی 

تواند در همه جا و حتی در هر کجا که کارخانه و توليد سرمایه  فرهنگ طبقه کارگر می: سخن کوتاه"
های اجتماعی نيز  داری نيست، جانشين کارخانه و توليد شود و طبقه کارگر را در آن مکان

  )٢٣۵".(بيافریند

دیهی بودن این اشتباه سبب نشود که از بررسی آن صرفنظر کنيم، از این بررسی به کشف مطالب  ب
  .توان رسيد که موضع سياسی نویسنده را روشن خواهد کرد جالبی می

تواند در ميان  طبقات دیگر هم گسترش پيدا کند، اما   در واقع، ایدئولوژی طبقه کارگر می    
مام طبقات دیگر ممکن نيست، دومًا در ميان تمام طبقات دیگر، این گسترش اوًال در ميان ت

ای شکل و  به یک اندازه ممکن نيست، سومًا نفوذ ایدئولوژی طبقه کارگر در ميان هر طبقه
 و چهارمًا گسترش ایدئولوژی طبقه کارگر پردازیم، ای دارد که بعدًا به شرح آن می قانونمندی ویژه

اکنون ببينيم ایدئولوژی طبقه کارگر . شود که آنان به کارگر تبدیل شوند در ميان طبقات دیگر سبب نمی
  : کند گونه در ميان طبقات دیگر نفوذ می تا چه اندازه و چه

" همه جا و حتی در هر کجا که کارخانه و توليد سرمایه داری نيست"    شکی نيست که عبارت 
کافی ). ٢٣۶(شود  دست هم می لی یکهای اشتراکی، برده داری و فئودا نویسنده، شامل جامعه

تر هم  دست را که از دوتای دیگر متکامل ما از این سه تا فقط جامعه فئودالی یکاست که 
ای طبعًا از مناسبات توليدی و سرمایه داری خبری  در چنين جامعه. هست در نظر بگيریم

 که نطفه نظام فقط پيشه وران هستند) در دوران متکامل فئوداليزم(نيست، اگر هم هست 
شان نسبت به جمعيت  وران و شاگردان تعداد خود پيشه. دهند سرمایه داری را تشکيل می
وران هستند و  شان خود پيشه تازه از این عده قسمت اعظم. جامعه بسيار ناچيز است

اینان از داشتن سواد . تعداد شاگردان که نطفه طبقه کارگر هستند خيلی کم است
اگر (های رادیوهای خارجی گوش بدهند   هم رادیو ندارند که به برنامهکدام محرومند، هيچ

وران هم  ، خود پيشه)کند  مردمی برنامه رادیویی پخش نمیچه هيچ کشوری به زبان چنين
اما طبقه رعيت، این طبقه . که از نظر فرهنگی در سطحی باالتر از شاگردان خود نيستند

دهد، افراد آن از سواد خواندن و  را تشکيل میای  که اکثریت عظيم افراد چنين جامعه
از طبقه فئودال هم فقط روحانيان و . نوشتن، رادیو و چيزهایی از این قبيل به کلی محرومند

ها سواد خواندن و نوشتن زبان مادری خود را دارند که این  تعدادی کمابيش از سایر فئودال
 دیالکتيک و غيره را ندارد و گذشته از وجه مغزشان آمادگی درک ماتریاليزم، ها هم به هيچ

ای،  رفته در چنين جامعه هم روی. این ارتباطی هم با طبقه کارگر خارج از کشور ندارند
فقط این تعداد انگشت شمار . داند کس به جز چند دیلماج درباری، زبان خارجی نمی هيچ

در جامعه خود رواج توانند افکار مارکسيستی یا فرهنگ طبقه کارگر را  است که گویا می
ای نفوذ کند و  خواهد ایدئولوژی طبقه کارگر در ميان چنين جامعه گونه می حاال چه. دهند

شان  دست نيز وضع داری یک های اشتراکی و برده جانشين خود طبقه کارگر شود؟ جامعه
البته وجود چنين (از این بدتر است و اگر چنين جوامعی اکنون وجود هم داشته باشند 

) های آغاز دوران سرمایه داری وجود داشته معی در زمان ما محال است ولی در سدهجوا
  .ها ممکن نيست رسوخ ایدئولوژی طبقه کارگر در آن

همه جا و حتی در هر "     حاال فرض کنيم که نویسنده در گفتار دچار اشتباه شده و منظور او از عبارت 
ها کارخانه   بخشی از جوامع کنونی جهان است که در آن،"کجا که کارخانه و توليد سرمایه داری نيست

مانند روستاهای کشورهای نيمه مستعمره ــ )٢٣٧(وجود نيامده و روابط توليد سرمایه داری هنوز به
یا در گوشه و کنار برخی جوامع آفریقایی که احيانًا بقایای روابط توليد برده داری وجود . نيمه فئودال

. ذ ایدئولوژی کارگری را در یک جامعه نيمه مستعمره ــ نيمه فئودال مطالعه کنيماکنون مسئله نفو. دارد
یادمان باشد که ایران فعلی را باید فقط کشور نيمه مستعمره و یا کشور وابسته یا (

مستعمره نو ناميد زیرا تقریبًا در تمامی روستاهای ایران اکنون دیگر روابط توليد سرمایه 



 بزرگ، بورژوازی متوسط و کمابيش خرده بورژوازی جانشين روابط داری به شکل بورژوازی
  :  اقشار و طبقات زیر وجود دارندجامعه نيمه مستعمره ــ نيمه فئودالدر ) توليد فئودالی شده

  )وابسته به امپریاليزم(ــ بورژوازی کمپرادور ١

  .ها ها و نيمه فئودال ــ فئودال٢

  ).از بين نرفته باشداگر (ــ بورژوازی کمابيش بزرگ ملی ٣

  .ــ خرده بورژوازی۴

  .ــ طبقه کارگر۵

  .ــ دهقانان۶

در چنين جوامعی فرهنگ جوامع دیگر به طور کلی از طریق روشنفکران بورژوازی، کارکنان فکری جامعه 
کنند، دانشمندان، معلمان، دانشجویان و  ها، کارمندان، متخصصين که کار فکری می که شامل بوروکرات

کند  دهند، در جامعه نفوذ می رکنان فکری که قشر عظيمی از طبقه بورژوازی را تشکيل میسایر کا
اقشار مختلف ). الزم به یادآوری است که روشنفکران فئودال بيشتر پاسدار فرهنگ کهن هستند(

روشنفکران بورژوازی این جوامع، دست آوردهای گوناگون فرهنگ جوامع پيشرفته را به کشور خود وارد 
ها در جامعه نفوذ  های پيشرفته تمامًا به وسيله این علم و هنر، تکنيک و فلسفه جامعه: کنند می
اقشار باالی روشنفکران بورژوازی که به بورژوازی بزرگ و وابسته وابستگی دارند،  .کند می

است و علم و ) بورژوازی(های پيشرفته  شان به فرهنگ طبقه حاکم جامعه طبعًا گرایش
های استثمار   و فلسفه نو را تا حدی که برای تقویت و تحکيم هرچه بيشتر پایهصنعت و هنر

اما اقشار پایين روشنفکران بورژوازی که خود . کنند ها الزم است وارد کشور خود می توده
دهند، طبعًا گرایش بيشتری به فرهنگ  بخش عظيمی از خرده بورژوازی را تشکيل می

شان  اما به دليل ماهيت خرده بورژوائی. دارند) طبقه کارگر(های جوامع پيشرو  انقالبی توده
ها به  دارای خصلت دوگانه هستند و بدین جهت در زمان تسلط ارتجاع قسمت اعظم آن

ميلی همان کاالهای فرهنگ منحط بورژوازی جوامع  تبعيت از شرایط روز، از روی ميل و بی
در دوران (آورند  ژواهای بزرگ را در میکنند و حقيرانه اداهای بور پيشرفته را نشخوار می

اما ). شان درست برعکس است رشد جنبش انقالبی وضعيت اینان به علت ماهيت دوگانه
گروه کمی نيز از ميان روشنفکران خرده بورژوازی و احيانًا بورژوازی که به ایدئولوژی طبقه کارگر جوامع 

ها  اقعيت عينی جامعه خود، یعنی از زندگی تودهآورند، ذهنيتشان که خود از طرفی از و پيشرو روی می
شان کمابيش خود  گردد و به عنوان عنصر مترقی شخصيت متأثر است از این ایدئولوژی غنی می

در برخی از این . پردازند اینان به درجات مختلف به ترویج و تبليغ ایدئولوژی پرولتاریا می. نمایاند می
ناميم، ذهنيت چون از عينيت غنی  ان انقالبی میدسته روشنفکران که آنان را روشنفکر

های جامعه خود و نيز از مبارزه انقالبی جوامع پيشرو تأثير فراوان گرفته است  زندگی توده
بر عينيت زندگی خود آنان فائق آمده و به نماینده پرولتاریای جهان در کشور خود تبدیل 

های پيشرو  های انقالبی توده عه تجربهگردند که اگر اینان با روشی دیالکتيکی به مطال می
ها، مخصوصًا طبقه کارگر بپردازند،  و به مطالعه عينی شرایط جامعه خود و زندگی توده

ترین کارگران جامعه خود نطفۀ سازمان مبارزه را مبتنی بر شرایط  توانند به کمک آگاه می
گویند  نفکری ــ کارگری میاین نطفه را معموًال سازمان انقالبی روش. جامعه، ایجاد نمایند

ها، به ویژه طبقه کارگر ایجاد نماید، به  که اگر درست عمل کند و بتواند روابط ارگانيک با توده
ها جدا  حزب طبقه کارگر تبدیل خواهد شد وگرنه از موضع اپورتونيزم چپ یا راست از توده

 به جوامع نيمه مستعمره ــ نيمه  حال که طرز نفوذ ایدئولوژی طبقه کارگر جوامع پيشرو را.گردد می
فئودال شرح دادیم، بد نيست به طرز استفاده طبقات و قشرهای مختلف چنين جوامعی از ایدئولوژی 

  :طبقه کارگر بپردازیم



ــ بورژوازی کمپرادور به وسيله روشنفکرانش، تا بتواند از ایدئولوژی طبقه کارگر جوامع پيشرو برای ١
  .کند وقعيت خود از هر نظر استفاده میها و تحکيم م سرکوب توده

  .ــ طبقه فئودال تقریبًا قادر به استفاده از این ایدئولوژی نيست٢

جا که الزم بداند از ایدئولوژی طبقه  که جذب بورژوازی کمپرادور گردد، تا آن ــ بورژوازی ملی تا قبل از این٣
کار  ها به ای برای پيوند با توده  را به عنوان وسيلهکارگر برای مبارزه با امپریاليزم استفاده خواهد کرد و آن

  .خواهد برد

از ایدئولوژی طبقه ) به استثنای روشنفکران انقالبی متمایل به پرولتاریا(خرده بورژوازی ــ ۴
کارگر جوامع پيشرو برای منافع طبقاتی خود بيشتر از سایر قشرها و طبقات یاد شده، 

 ایدئولوژی خود ایدئولوژی طبقه کارگر جوامع پيشرو را استفاده خواهد کرد و برای تدوین
های گوناگونی چون مارکسيزم الف،  کار خواهد گرفت و ترکيب بيشتر به عنوان تکنيک به

  .های گوناگون عرضه خواهد داشت مارکسيزم ب و غيره خواهد ساخت و سوسياليزم

بقه، تا حد ممکن از ایدئولوژی طبقه کارگر ــ طبقه کارگر به کمک روشنفکراِن انقالبِی پيوسته به این ط۵
  .تر و بارآورتر خواهد ساخت جوامع پيشرو استفاده خواهد کرد و به سهم خود این ایدئولوژی را غنی

ــ دهقانان در آغاز از طریق سازمان های انقالبی روشنفکری ــ کارگری کمابيش به این ایدئولوژی ۶
گرفتن زمين یا به عبارت علمی، برای خرده بورژوا شدن به دهقانان در آغاز برای . گردند مسلح می
حزب طبقه کارگر باید در آغاز به این موضوع تن . شوند پيوندند و با طبقه کارگر متحد می انقالب می

ها را، منتها به صورتی خاص و مشروط بين دهقانان تقسيم نماید ولی با ایجاد  و زمين. بدهد
می روستا از رشد تمایالت خرده بورژوایی آنان جلوگيری نماید تا این های خاص در مسایل عمو تعاونی

که پس از انقالب سوسياليستی با تکنيکی ماهرانه، خيلی به جا و حساب شده، اقتصاد کشاورزی را 
  .مکانيزه و اشتراکی کند و دهقانان را به کارگر تبدیل نماید

قه کارگر جوامع پيشرفته را در اقشار و طبقات      بسيار خوب، حاال که چگونگی نفوذ ایدئولوژی طب
ها را از این فرهنگ شرح دادیم، بهتر  مختلف جوامع نيمه مستعمره ــ نيمه فئودال و طرز استفاده آن

  :است نتایج را جمعبندی کنيم

به استثنای روشنفکران (     قشرها و طبقات بورژوازی کمپرادور، بورژوازی ملی و خرده بورژوازی 
که هر یک به نفع خویش و صرفًا برای منافع طبقاتی خویش و در راه مبارزه طبقاتی خویش از ) بیانقال

توانند  شوند و نمی کنند و طبعًا به طبقه کارگر هم تبدیل نمی ایدئولوژی طبقه کارگر استفاده می
طبقه کارگر هم که خودش طبقه کارگر است و با استفاده از ایدئولوژی انقالبی . بشوند

کند و این از نظر دیالکتيکی هم  بقه کارگر جوامع پيشرفته راه مبارزه خودش را هموار میط
 اما دو .اند و عوامل داخلی اساس تحول درست است، زیرا عوامل خارجی فقط شرایط تحول

شان بيشتر حرف  تر است باید درباره ها کمی پيچيده ماند که چون مسئله آن قشر دیگر در جامعه می
  . دو قشر یکی دهقانان هستند و یکی هم روشنفکران انقالبیاین: زد

شوند و طبعًا به کارگر هم  با کارگران متحد می) گرفتن زمين(     دهقانان نيز در جهت منافع خویش 
که انقالب به ثمر رسيد و حکومت به دست حزب طبقه کارگر افتاد، در  ولی پس ازاین. شوند تبدیل نمی

م، پروسه اشتراکی کردن و مکانيزه کردن توليد کشاورزی، دهقانان را از نظر جریان بنای سوسياليز
عدم هشياری حزب و طبقه کارگر هر آن ". ایدئولوژیک"کند، نه از نظر  اقتصادی به کارگر تبدیل می

ممکن است سبب شود که در جریان انقالب تمایالت خرده بورژوایی دهقانان در کار حزب و انقالب 
کارگر شدن دهقانان یکی از مراحل اساسی ساختمان سوسياليزم است که در عين . ازدخللی وارد س

بدون شرایط مادی الزم، دهقانان به کارگر تبدیل . حال با رشد نيروهای توليدی جامعه همراه است
  .شوند نمی



معه متمایز      اما روشنفکران انقالبی حالتی بسيار خاص دارند که آنان را از سایر اقشار و طبقات جا
سروکار زیاد دارند، بدین جهت ) علم، هنر و فلسفه(بدین ترتيب که چون با مسایلی ذهنی . کند می

قابل توجيه ) مقوله تضاد(این موضوع از نظر فلسفی نيز . تواند بر عينيت غلبه کند ذهنيت در آنان می
شه مقدم است و اندیشه زیرا طبق جواب ماتریاليزم به مسئله اساسی فلسفه، ماده بر اندی. است

رابطه عين و (حاصل ماده است، یا شکلی از حرکت ماده است و بنابراین در مسئله مورد بحث ما 
این قانون، عام و مطلق . ، عينيت هميشه بر ذهنيت مقدم است و ذهنيت حاصل عينيت است)ذهن

. بر عين تقدم جویدتواند  است، اما در شرایطی خاص و در موردی مشخص طبق قانون تضاد، ذهن می
تقدم ذهن بر عين در . آیا این از نظر فلسفه ماتریاليزم دیالکتيک قابل توجيه است؟ بله قابل توجيه است

چرا؟ . موردی مشخص و محدود، در واقع حالت خاصی از قانون عام و مطلق تقدم عين بر ذهن است
ه، در آخرین تحليل، تقدم عينيت زیرا تقدم ذهن بر عين در فرد یا قشر روشنفکر انقالبی یک جامع

که  اما چنان. تاریخی و جهانی مبارزه طبقه کارگر است بر ذهنيت روشنفکران انقالبی جامعه مورد نظر
روشنفکر انقالبی باید بکوشد تا گفتيم، این حالت خاص، موردی مشخص و محدود است و بنابراین 

های   حال از طریق مطالعه و با تودههای انقالبی جهان گذشته و های خود را با توده رابطه
 .ها حفظ کند انقالبی جامعه فعلی خودش از طریق ارتباط سازمانی و حتی فردی با توده

که کارگر نياز به مبارزه  روشنفکر اعتقاد به مبارزه دارد، در حالی: گوید گویا لنين است که می
وجود  تواند به ياز به مبارزه میدارد، و روشن است که اعتقاد به مبارزه فقط در ارتباط با ن

ویژه کارگران  ها، به د، یعنی روشنفکر انقالبی باید در رابطه قطع نشدنی با تودهبياید و مستحکم شو
" طبقه کارگر"و " کارگر". شود اما با حفظ این ارتباط نيز روشنفکر انقالبی به کارگر تبدیل نمی. باشد
ای اقتصادی  ًال طبقه به طور کلی مقولهاص. هایی اقتصادی هستند نه سياسی مقوله
ای را که یک  وظيفه.  گذشته از این، صرف کارگر شدن روشنفکر انقالبی مطرح نيست.است

تر و  دهد، از هزاران بار کارگر شدن او الزم روشنفکر انقالبی برای طبقه کارگر انجام می
آنان فقط . شن این مدعا هستند مارکس، انگلس، لنين، مائو و هوشی مين دليل رو.تر است پرارزش

گزاران  ترین خدمت با اصل دانستن طبقه کارگر و با آموختن مکرر از طبقه کارگر و مبارزات او به بزرگ
  .ترین سازندگان تاریخ تبدیل شدند طبقه کارگر و بزرگ

فئودال      پس دیدیم که توسعه و نفوذ ایدئولوژی طبقه کارگر در یک جامعه نيمه مستعمره ــ نيمه 
جانشين کارخانه و "تواند به خودی خود باعث ایجاد طبقۀ کارگر شود و یا به قول نویسندۀ شورش  نمی

در جوامعی نيز که احيانًا ). همان" (های اجباری نيز بيافریند توليد شود و طبقه کارگر را در آن مکان
  .استداری وجود داشته باشد، وضع به همين صورت  بقایای روابط توليد برده

ها  های قبل از سرمایه داری از آن نو که بقایای نظام در مورد یک جامعه مستعمره     اما 
بندد، مانند جامعه خودمان، در چنين جوامعی طبقه  رخت بربسته است یا دارد رخت می

سرعت در حال پرولتریزه   طبقه رعيت تجزیه شده و قشر عظيمی از آن به.کارگر در حال رشد است
در چنين . شود ت، قشر کمابيش بزرگ دیگری هم دارد به یک خرده بورژوازی فقير تبدیل میشدن اس
این . ای شرایط برای نفوذ شدید ایدئولوژی طبقه کارگر جوامع پيشرو خيلی فراهم است جامعه

ایدئولوژی هم طبقه کارگر این جوامع را مسلح به شناخت علمی خواهد کرد و هم نيمه پرولتاریا را و 
جا هم نفوذ ایدئولوژی طبقه کارگر  اما باز در این.  سطح مبارزه خرده بورژوازی را رشد خواهد دادهم

تواند کارگر بيافریند و جانشين کارخانه و توليد شود، بلکه از طریق عينيت خود این  جوامع پيشرو نمی
  .تواند مؤثر واقع شود جوامع می

توان به این گفته  د، از دیدگاه کلی فلسفه نيز میچه گفتيم از دیدگاه جامعه شناسی بو      آن
  :نویسنده شورش نگریست

      ماتریاليسم دیالکتيک معتقد است که وجود اجتماعی مقدم است بر شعور اجتماعی، یعنی شعور 
وجود اجتماعی طبقه کارگر خالق . اجتماعی از وجود اجتماعی ناشی شده است، نه برعکس

تواند به طبقه کارگر کمک کند تا شرایط اجتماعی خود را  ئولوژی البته میایدئولوژی اوست، این اید
در همه جا و حتی هر کجا که کارخانه و توليد سرمایه داری نيست، " تواند  عوض کند ولی نمی



چرا؟ زیرا ) ٢٣٨". (های اجتماعی نيز بيافریند جانشين کارخانه و توليد شود و طبقه کارگر را در آن مکان
جا روابط  اگر در آن. ، باالخره توليد دیگری هست"کجا که کارخانه و توليد سرمایه داری نيستهر "که 

این . فرض کنيم رعيت باشد. جا یا برده است یا رعيت طبقاتی برقرار باشد، توليد کننده مستقيم آن
تواند  میرعيت از شعور اجتماعی طبقه کارگر که از محيطی دیگر به وسایلی برای او آمده است فقط 

که به طبقه کارگر تبدیل  شود، هرگونه  نه این. ای مشخص و در جهت مبارزه خود استفاده کند به اندازه
پرسيم چرا؟ زیرا طبقه رعيت در پروسه تکاملی خود  باز می. تصوری برخالف این، متافيزیکی است

بط توليد فئودالی به انجام با محو روا) پروسه(این جریان . تجزیه خواهد شد به خرده بورژوا و کارگر
اگر بورژوازی بزرگ به عنوان عوامل خارجی در این پروسه دخالت کند، قشر عظيمی از . خواهد رسيد

دهقان ميانه (خواهد شد و قشر کوچکی نيز به خرده بورژوا ) زمين دهقانان بی(طبقه رعيت پرولتریزه 
ر این پروسه دخالت کند، یعنی رهبری مبارزه اما اگر پرولتاریا د. تبدیل خواهد گردید) حال و کوالک

در مرحله . ای خواهد شد دهقانان را با فئوداليزم در دست بگيرد، پروسه تکاملی طبقه رعيت دو مرحله
و در مرحله ) در طی انقالب سوسياليستی(ها به خرده بورژوا تبدیل خواهند شد اول تقریبًا تمامی آن

پس اوًال طبقه ). در جریان ساختمان اقتصادی سوسياليزم(شوند  یها به کارگر تبدیل م دوم تمامی آن
تواند، در جهت تسریع و  فقط می) از جمله شعور اجتماعی طبقه کارگر جهانی(رعيت از عوامل خارجی 

. پروسه تکاملی خویش استفاده کند و این یکی از اصول اساسی دیالکتيک استیا برعکس کند کردن 
داری و یا سوسياليستی و یا وجود روابط توليد فئودالی  ود روابط توليد سرمایهً طبقه رعيت در نب دوما

تقدم مطلق وجود (هرگز به طبقه کارگر تبدیل نخواهد شد و این اصل اساسی ماتریاليزم است 
  ).اجتماعی بر شعور اجتماعی که صورتی از همان قانون کلی تقدم ماده بر اندیشه است

به علت قایل بودن تقدم (آليستی است  که ایده  شورش، گذشته از اینبينيم که گفته نویسنده می
ارزش درجه اول (متافيزیکی و ضد دیالکتيکی نيز هست ) مطلق شعور اجتماعی بر وجود اجتماعی

  ).ها قایل شدن برای عوامل خارجی در تکامل پدیده

، یعنی جزء اصوال در یک جامعه طبقاتی هر کس در هر شرایطی به یک طبقه وابسته است
دست  این موقعيت طبقاتی یک فرد را رابطه او با وسایل توليد و شکل به. یک طبقه است
یک کمونيست هم، از . کند، نه ایدئولوژی او یا چيزی دیگر های مادی تعيين می آوردن فرآورده

رایطی جنگد، مانند هر کس دیگری در هر ش لنين گرفته تا سرباز کمونيستی که در جبهه ویت کنگ می
های مادی دارد و بنابر این  که قرار گرفته باشد، باالخره رابطه مشخصی با وسایل توليد و توزیع فرآورده

) ٢٣٩(داند  لنين خودش، مارکس را جزء روشنفکران بورژوازی می. آید جزء یک طبقه به حساب می
تر از احترام به  ی مهمممکن است این را کسی توهين آميز بداند، ولی احترام به علم و قوانين علم

احترام به مارکس و سایر روشنفکران انقالبی نباید سبب شود که ما به گرداب . شخص مارکس است
  .آليزم و متافيزک بيفتيم ایده

خواهد طبقه کارگر بدون کارخانه و توليد  گونه می از طرفی پرسيدنی است که ایدئولوژی طبقه کارگر چه
ً با این حساب باید  گونه تعریف کرد؟ حتما دون کارخانه و توليد را باید چهدرست کند؟ اصال طبقه کارگر ب

آن وقت ایدئولوژی . طبقه کارگر مجموعه افرادی است که به ایدئولوژی طبقه کارگر اعتقاد دارند: بگویيم
ً نوعی ایدئولوژی است که طبقه کارگر در جریان تکامل تاریخی خویش خلق  طبقه کارگر چيست؟ حتما

ای به جز سرگردان شدن در دور باطل  اگر بخواهيم معانی را از چنين تعاریفی دریابيم چاره. ده استکر
  .تسلسل نداریم

های ماتریاليستی  کند و حتی فرمول آليزم دفاع نمی طور رسمی از ایده البته نویسنده شورش به
هيچ  با بهانه و گاهی بیآورد ولی گاهی  دیالکتيکی را در جای جای سخن خود مانند ترجيح بند می

سرانجام چنين . رود سازد و دوباره به سراغ همان تجزیه و تحليل خودش می ای آن را رها می بهانه
داند، نه یک  می) ٢۴٠(از مردم " گروه فرهنگی"یا " گروه عقيده ای"شود که او طبقه کارگر را یک  می

به . های مادی جامعه است يد و فرآوردهطبقه معين اجتماعی که دارای رابطه مشخصی با سازمان تول
توان دید که در زیر این تصور نویسنده که با کلمات مارکسيستی بيان شده و گاه به گاه  سادگی می



ً  گاه رسما که نویسنده هيچ در حالی. آليزم نهفته است ترجيح بندهای ماتریاليستی دیالکتيکی دارد، ایده
  :بهتر است از خود کتاب شاهد بياوریم. کند ول نمیً از ماتریاليزم دیالکتيک عد و اسما

  :گوید نویسنده شورش در یک جا می

در .... طبقه کارگر نيز . ای به پيدایی آمد نظام سرمایه داری نيز نخست در سرزمين و یا جامعه ویژه"
  )٢۴١" (ای به روی خشت افتاد مکان اجتماعی ویژه

ه معين و منظور از مکان اجتماعی ویژه، مکان اجتماعی اگر فرض کنيم، منظور از جامعه ویژه، جامع
سازد و پس از  ولی به زودی نویسنده آن را رها می. معين باشد، گفته یاد شده البته درست است

که از نظر او معادل با همان ماتریاليزم دیالکتيک (اشاره به رشد مبارزه طبقه کارگر و پيدایش مارکسيزم 
گاه طی چند سطری  آن) ٢۴٢" (شود  نطفه فرهنگ طبقه کارگر بسته میسان بدین:"گوید ، می)است

کوشش برای به دست آوردن "به طور خيلی مختصر از تکامل شيوه مبارزه، از اقتصادی به سياسی و 
کند و  یاد می) البته بدون هيچ یادی از لنينيزم که اساس تئوریک این گذار است" (روایی سياسی فرمان
  :گوید می

ن طبقه کارگر که با اقتصاد در این یا در آن مکان اجتماعی زاده شده بودند با فرهنگ از بند این سا بدین
بخشد و گشایشی جهانی  های اجتماعی خود را رهایی می یا آن مکان اجتماعی، از بند همه مکان

  )٢۴٣".(گيرد گشایشی سپهرین می

گونه  ظور از این سخنان چيست؟ چهمن. ها نگذریم این سخنان فقط یک لفاظی ساده نيست، از آن
درست است که ایدئولوژی یا به قول . کند های اجتماعی خود را رها می طبقه کارگر از بند همه مکان

گذرد و در طبقات اجتماعی مختلف کمابيش نفوذ  طبقه کارگر از مرزها می" فرهنگ"نویسنده شورش 
های اجتماعی به کمک فرهنگ، آیا این  د مکانتوان گفت، رها شدن از بن کند، ولی آیا این را می می

فقط اشتباه در گفتار است؟ نه چنين چيزی نيست، منظور نویسنده این است که نفوذ فرهنگ طبقه 
ها وجود ندارد، معادل است با پيدایش طبقه کارگر  کارگر در جوامعی که حتی توليد سرمایه داری در آن

الزم به یادآوری است که از این جمالت (ی سخنان او گوش کنيد گویيد نه، به دنباله  می. در آن کشورها
آید که خود را در زیر انترناسيوناليزم کارگری پنهان کرده  ای نيز می بوی کوسموپولی تيزم روشنفکرانه

ای به آن  ای است، فعال برای یادآوری خوانندگان، فقط اشاره این خود موضوع قابل بحث جداگانه. است
  :گوید  بعد از همان جمالت، نویسنده میدرست): کردیم

اش،  های اجتماعی نيست که اقتصاد آفریننده از همين روست که دیگر طبقه کارگر تنها در آن مکان  "
های اجتماعی دیگری هم  از این پس طبقه کارگر در همه آن مکان. جاست اقتصاد سرمایه داری آن

ری نيست ولی فرهنگ رهایی بخشش، فرهنگ اش، اقتصاد سرمایه دا هست که اقتصاد آفریننده
کارگری و حتی " فرهنگ"آليزم خالص است،  و این ایده". کارگری و کمونيستی در پرواز است
  . کمونيستی بدون کارگر و طبقه کارگر

را از بين " تفاهم سوء"که به تصور خودش امکان هرگونه  نویسنده خود به دنبال این سخنان، برای این
آليزم متافيزیکی خود بزند از خود  که آب و رنگ ماتریاليستی دیالکتيکی به ایده ور ما برای اینببرد و به تص

آیا این سخنان به چه معنی هستند؟ آیا بدین معنی هم هستند که چون اینک که فرهنگ : "پرسد می
ل توليد کارگری نطفه بسته است، پس طبقه کارگر دیگر هيچ گونه نيازی به کارخانه و توليد و وسای

تواند هستی داشته  چنان می ها در سراسر جهان نيز هم سرمایه داری ندارد؟ یعنی بدون وجود آن
با نابودی همه ی دست : "دهد و چنين توضيح می". گمان نه بی"دهد  او بالفاصله پاسخ می" باشد؟

پذیری طبقه های مادی که هستی  آوردهای آدمی در چيرگی بر طبعيت و با نابودی همه ی آن بنيان
... فرهنگ جهانی طبقه کارگر . تواند هستی داشته باشد کارگر را شدنی کرد، طبقه کارگر باز هم نمی

داری  های سرمایه تواند شاخه گيرد و طبقه کارگر را از بند کارخانه های مادیش می تنها به اعتبار ریشه
  ".برهاند



رسد، ولی در واقع این حرف  تناقض به نظر میچه که نویسنده قبال گفته است م این حرف ظاهرا با آن
آليستی قبلی است که نویسنده این بار ماهرانه نقاب ماتریاليزم بر چهره آن  های ایده هم همان حرف

را نيز بر آن افزوده " تواند اش می های مادی تنها به اعتبار ریشه"زده و ترجيع بند زیبای ماتریاليستی 
آليزم را در  توان چهره ایده ها می تی چند روزن کوچک دارد که از این روزناما این نقاب ماتریاليس. است

نویسنده با کمک این . ها کلمه همه است که دوبار در جمله تکرار شده یکی از این روزن. زیر نقاب دید
خواهد بگوید که حتی اگر قسمت اعظم و نزدیک به تمام وسایل توليد سرمایه  دو کلمه، در واقع می

رود که  چنان وجود دارد، و فقط هنگامی طبقه کارگر از بين می هم از بين برود باز طبقه کارگر همداری 
اوال این حرف خودش یک خيالبافی . نابود شود" دست آوردهای آدمی در چيرگی بر طبيعت"همه ی 

 خانه و خواهد تمام کارخانه و توليد و گونه می است، چه) فوق سوبژکتيویستی(اولتراسوبژکتيویستی 
هایی که در تن مردم است از بين برود و آن وقت مردم  ها و لباس ساختمان و حتی آسفالت خيابان

همه دست "ً، آخر چرا  دوما. ها حرف بزنيم خودشان باقی بمانند که ما از کارگر بودن یا کارگر نبودن آن
مثال فقط یک شهر صنعتی در جهان باید از بين برود تا طبقه کارگر دیگر نباشد؟ اگر ..." آوردهای آدمی 

داری از بين برود، باز در گوشه و کنار جهان طبقه کارگر خواهيم  باقی بماند و بقيه وسایل توليد سرمایه
بينيم که این جمالتی که رنگ و بوی ماتریاليستی داشت، در واقع چيزی نيست به جز  داشت؟ می

خواهد معامله کند و اینک دارد برای گرفتن چند  ه میکاران آليزم که سازش صدای تغيير لحن یافته ایده
هایی  به هرحال، دوتا دیگر از روزن. دهد صباحی ادامه حيات چند درصدی به نفع ماتریاليزم آوانس می

و کلمه " ریشه"توان دید، کلمه  ها می آليزم را از آن که بر این نقاب ماتریاليستی هست و چهره ایده
  :گوید ده شورش در جمالت یاد شده مینویسن. است" شاخه گيرد"

  ".تواند شاخه گيرد های مادیش می تنها به اعتبار ریشه... فرهنگ جهانی طبقه کارگر "

های مادی طبقه کارگر جهانی وجود دارد، حال این درخت، یعنی  منظور نویسنده این است که ریشه
رد، یعنی در جوامع دیگری هم که طبقه ها شاخۀ تازه بگي طبقه کارگر، می تواند به اعتبار همين ریشه

دانيم که خواننده  می. وجود بياید های مادی موجود، طبقه کارگر به کارگر نيست، بر مبنای همين ریشه
که نویسنده منظورش  ایم، در حالی ممکن است تصور کند که ما بيهوده چنين مته بر خشخاش گذاشته

. ایم چنين دست آویزی از آن بسازم ر برده و ما حق نداشتهکا این نبوده و فقط یک استعاره نامتناسب به
ولی باید بگویيم چنين نيست و این قسمت از گفته نویسنده فقط یک لفاظی مغلوط نيست، اگر قبول 

  :ندارید به جمالت بعدی او گوش کنيد

ود را با خ... جایی هم که کارخانه و نظام سرمایه داری نيست  تواند در آن فرهنگ طبقه کارگر می"
   )٢۴۴". (مصالح آرمانی خود بيافریند

آليزم خالص است و حتی نویسنده در آن آوانسی هم به  خواننده البد با تعجب خواهد گفت این که ایده
  :اش آمده است گویيم، صبر کنيد، توجيه گویا ماتریاليستی آن به دنبال می. ماتریاليزم نداده است

". ا، تنها به اعتبار آن بنيادهای مادی در آن جای دیگر شدنی استج ولی این آفرینش آرمانی در این"
که ایدئولوژی طبقه  آفرینش آرمانی طبقه کارگر، یعنی این. ً استدالل شگرفی است این واقعا) ٢۴۵(

شود،  کارگر بين المللی با نفوذ در یک کشور مثًال فئودالی سبب خلق طبقه کارگر در آن کشور می
وجود بياید و تازه این از نظر ماتریاليزم دیالکتيک هم  جا به  کارفرمائی در آن- کارگریکه روابط بدون این

جا تنها به اعتبار آن بنيادهای  این آفرینش آرمانی در این"قول نویسنده شورش  کامال درست باشد و به
 چيزی ممکن اکنون ما بيایيم و بر فرض محال، فرض کنيم که چنين. گردد" مادی در آن جای دیگر شدنی

که  یعنی شرایط مادی جهان سرمایه داری سبب شود که در یک کشور فئودالی بدون این. باشد
دانيم که در این جامعه فئودالی  می. وجود بياید، طبقه کارگر ایجاد گردد داری به کارخانه و توليد سرمایه

موقعيتی باالخره به یکی از که هنوز خبری از روابط توليد سرمایه داری در آن نيست، هر کسی در هر 
ً افرادی از این  طبعا. طبقات آن جامعه متعلق است، یعنی یا جزء طبقه رعيت است یا جزء طبقه فئودال

ای که در خارج از مرز موجود " های مادی اعتبار آن بنيان"و به " آفرینش آرمانی"جامعه که از طریق 
يت هستند یا فئودال ولی، بنا بر فرض محال ما شوند، خودشان یا رع است به طبقه کارگر تبدیل می



یعنی با این حساب شرایط مادی . شرایط مادی خارج از مرز سبب شده که به طبقه کارگر تبدیل شوند
اصل است و تعيين " آن جای دیگر"آید ولی شرایط مادی  خودشان فرع است و اصال به حساب نمی

چنين . طور کامل به طبقه کارگر تبدیل کرده است آنان را بهباشد که هيچ، تازه  کننده ایدئولوژی آنان می
ً گذشته از لنينيزم و مارکسيزم، آثار ریکارد و آدام اسميت را هم مورد تجدید نظر  طبقه کارگری مطمئنا

  :قرار خواهد داد و البد مثال در مورد لنينيزم خواهد گفت

زیرا . گيریم ز خویشتن و اندیشه خویش خرده میبه هررو ما در خرده گيری به لنين و لنينيزم براستی ا"
  )٢۴۶". (گيرد بر این باوریم که این طبقه کارگر است که از طبقه کارگر، یعنی خود خرده می

شود که نویسنده، طبقه کارگر را نه یک مقوله اقتصادی بلکه  چه گفتيم معلوم می سخن کوتاه، از آن
تر پيروان یک اندیشه و یا  گر او طبقه کارگر را بيشداند و یا به عبارت دی یک مقوله سياسی می

نظری هم  البته با توجه به این که حد و مرز این اندیشه و یا مشی. آورد نظری به حساب می مشی
گونه  از نظر او چه" کارگر شدن"وجه مشخص و معلوم نيست، پس با این حساب طریقه  برای او به هيچ

  چيست؟" غير کارگر"از " کارگر"است و معيار او برای باز شناختن 

تواند جانشين کار  سان آگاهی کارگری می بدین: "گوید ها، سرانجام می نویسنده پس از همه این حرف
که حد و مرز و معيار این آگاهی کارگری را مشخص کند باز به سراغ  و بدون این) ٢۴٧". (کارگری شود
گی کارگری دانش اندوزی آکادميک است نه زیست ولی آگاهی کارگری بدون زند:  "رود ماتریاليزم می
یابند بایستگی دارد که ) ٢۴٨) (؟(که آگاهی و زندگی عينی پيوند طبقاتی  برای این. آگاهانه کارگری

  )٢۴٩". (آگاهی همواره از زندگی عينی بجوشد و همواره در زندگی عينی پياده شود

به قول نویسنده :  شد و با خود خواهد گفتً خواننده از این تناقض گویی دچار تعجب خواهد حتما
" آگاهی کارگری بدون زندگی کارگری"، آن وقت "تواند جانشين کار کارگری شود آگاهی کارگری می"

شود و آن  پس این زندگی کارگری چيست که سبب آگاهی کارگری می. قابل پذیرش نویسنده نيست
ین جمله درست ماتریاليستی نویسنده هم، بيند ا گردد؟ خواننده می نيز جانشين کار کارگری می

باز " بایستگی دارد که آگاهی همواره از زندگی عينی بجوشد و همواره در زندگی عينی پياده شود
زندگی آگاهانه کارگری زندگی : "گوید که نویسنده سرانجام خود چنين می تا این. کند دردش را دوا نمی

ه توصيفی ساده نيست که بتوانيم اشتباهات آن را البته این یک جمل". شورشی طبقه کارگر است
ای  های ماتریاليستی یاد شده، فقط زمينه فتوای جدیدی در این جمله هست که گفته. نادیده بگيریم

او طبقه کارگر را . تصور نویسنده از طبقه کارگر تا حدودی مشخص است. برای بيان این فتوا بوده است
داند، یعنی مثال پيروان ایدئولوژی  ادی، بلکه یک مقوله سياسی میچنان که گفتيم نه یک مقوله اقتص

زندگی : "آید پس با توجه به این موضوع جمله یاد شده نویسنده بدین صورت در می. طبقه کارگر
ممکن است کسی بگوید که ". است) پيروان ایدئولوژی طبقه کارگر(آگاهانه کارگری زندگی شورشی 

منظور نویسنده شورش این نيست، ولی باید بگویيم جمالت دیگری که ایم و  ما تفسير بعيد کرده
سان دیگر نه  بدین: "گوید مثال او می. کند دنبال جمله یاد شده آمده است تفسير ما را تائيد می به

که او در پایان فصل هيجدهم کتاب شورش  با این". است دایه طبقه کارگر کارخانه، بلکه شورش، این
سرمایه داری نيست " کار"دیگر با گسترش : به واپسين سخن: "کند ين خالصه میسخنان خود را چن

تازد، دیگر با گسترش شورشی فرهنگ  سوی کمونيزم پيش می تر به تر و انبوه که طبقه کارگر انبوه
سوی کمونيزم  تر به تر و انبوه طبقه کارگر، با گسترش شورش طبقه کارگر است که طبقه کارگر انبوه

را بگویم که این گفته خود دو مبحث جداگانه است که سخت به هم  نخست این). ٢۵٠". (ازدت پيش می
طبقه ) انبوه شدن(مبحث اول گسترش کمی : وجود آورده است آميخته شده و چنين تصوری را به

داری  ً با گسترش توليد سرمایه کارگر است که در یک جامعه غير سوسياليستی صرفا
جنبش ) انبوه شدن(مبحث دوم گسترش کمی . هم در آن نيستعملی است و هيچ حرفی 

داری برای آن کافی نيست، بلکه با فعاليت  کمونيستی است که گسترش توليد سرمایه
های انقالبی  تر، با فعاليت انقالبی سازمان انقالبی حزب کمونيست یا در مراحل ابتدایی

ً معتقد است که طبقه کارگر  فته، دقيقا به هرحال نویسنده در این گ.کمونيستی امکان پذیر است
یعنی در واقع همان تفسيری . شود ها زیادتر می همان پيروان طبقه کارگر است که با انقالب تعداد آن



) پيروان ایدئولوژی طبقه کارگر(زندگی آگاهانه کارگری، زندگی شورشی : "که ما از جمله دیگرش کردیم
  ."است

اگر بگویيم مارکسيزم .  و پيرو آن کيست؟ باز موضوع روشن نيستاما ایدئولوژی طبقه کارگر چيست
است، معيار سنجش این موضوع که فالن حرف مارکسيستی هست یا نيست یا فالن کس 

های یاد شده خود را  که نویسنده شورش حرف مارکسيست است یا نه، چيست؟ کما این
ها و  ای به گفته ، یکی این که هيچ کلمهماند دانيم و تنها دو راه می داند و ما نمی مارکسيستی می

های آسمانی  ای از آن کسر نگردد و مو به مو مانند کتاب های مارکس افزوده نشود و هيچ کلمه نوشته
مورد پذیریش قرار گيرد، که این هم عمال ممکن نيست و گذشته از این نویسنده شورش هم خود 

راه دیگر این که هر کسی ادعای مارکسيست . ل نيستپس این راه قابل قبو. چنين چيزی را باور ندارد
و این حرف نویسنده . که در انقالب شرکت کرده باشد بودن کرد، ما حرف او را بپذیریم به شرط آن

مثال در انقالب ایران، طبقه کارگر با خرده بورژوازی و : ً غلط است شورش است که از نظر ما مطلقا
متحد خواهد شد، هرگز ) مه پرولتاریای روستا و کشاورزان خرده بورژواني(زمين و ميانه حال  دهقانان بی

یعنی (از طرف دیگر ممکن است . توانيم به تمام این شرکت کنندگان در انقالب، طبقه کارگر بگویيم نمی
که برخوردهایی در طی انقالب بين انقالبيون پيش بياید، کسانی که نسبت به مبارزه ) حتمی است

شان ممکن نيست، تصفيه شوند و از  ی خط مشی غلط دارند و به جهاتی اصالحصادق هستند ول
گویند که  آنان خودشان می. گونه توجيه کنيم این مسئله را چه. انقالب بيرون رانده شوند

ها با مارکسيزم و ایدئولوژی  اند، در حالی که ایدئولوژی آن اند و در انقالب هم شرکت کرده مارکسيست
در شرایط فعلی ایران آیا هر گروهی یا هر سازمانی که خود ادعا کند . افات داردطبقه کارگر من

ای،  که مارکسيست است و در عمل مسلحانه هم شرکت کند، هرگونه عمل مسلحانه
تواند ادعا کند که طبقه کارگر است و یا حتی خواهد توانست نطفه حزب طبقه کارگر را  می

ای از جانب هر کسی که خود را   هر شورش مسلحانهتشکيل دهد؟ آیا در شرایط کنونی ما
که عمل مسلحانه سازمان انقالبی پيشاهنگ باید  داند درست است یا این مارکسيست می

 اما نویسنده شورش به این هم اکتفا ها باشد؟ های سنجيده در راه انقالب متشکل توده قدم
ای و در هر موضعی که باشد طبقه  هکند که شرکت کنندگان انقالب را از هر قشری و هر طبق نمی

ها گویا غلط  داند و حتی رخنه حزب را هم در کارخانه کارگر بداند، بلکه او خود کارگران را اصال کارگر نمی
و در این ميان حزب : "گوید گيرد با تعجب می داند، او در ایرادی که به حزب بلشویک روسيه می می

و . کردند جستجو می" ها کارخانه"سر در  را یک" کارگر"ها  آن. ا کرده ای به ویژه در کارخانه بلشویک رخنه
سوی خود  رو برای جنبش کارگری به ویژه کوشش داشتند که دارندگان شغل کارگری را به از این
ای از لنين را که به مناسبت مدتی مشخص و محدود از دوران جنگ  سپس چند جمله) ٢۵١".  (کشند

ارتش سرخ از جنگ درونی : "گيرد که کند و نتيجه می  و مطلق میگيرد داخلی گفته است، می
جا که طبقه کارگر در روسيه،  پيروزمند و طبقه کارگر از همين جنگ فرسوده و وارفته بيرون آمد، تا بدان
  )٢۵٢". (بر اثر جنگ شورشی در مقياس وسيع جنبه طبقاتی خود را از دست داد

ن که مرکز حکومت به وسيله حزب کمونيست شوروی ماجرا از این قرار است که پس از ای
. ، انقالب مسلحانه تازه وارد مرحله نوینی گردید)١٩١٧اکتبر (تصرف شد ) بلشویک(

های ارتجاع حکومت مرکزی را که به تصرف انقالب در آمده بود از اطراف محاصره  ارتش
ر را در زیر سلطه ها در واقع قسمت ناچيزی از کشو حکومت مرکزی کمونيست. کرده بودند

تنها با خرد کردن ارتش ارتجاع ممکن بود که حکومت حزب . داشت و سخت ناپایدار بود
ها  ترین بلشویک حزب از بهترین و زبده. را مستحکم و پابرجا ساخت) بلشویک(کمونيست 

که در قيام مسلحانه شهری، پيشاهنگ صفوف مقدم مبارزه بودند، ارتش سرخ را تشکيل 
براساس شرایط دیالکتيکی زمان و مکان، درست (هر به روستا لشگر کشيد داد و از ش

تعداد جنگجویان ارتش سرخ طی سه سال و نيم مبارزه با ). برعکس انقالب چين و ویتنام
توليد و به   ميليون نفر در جبهه رسيده در این دوره تمام کارخانه و۵لشگر ارتجاع تقریبا به 

، به پشت جبهه ارتش سرخ تبدیل شده بود، همه در طور کلی زندگی اقتصادی جامعه
ها تا منتهای تاب  ها و کارگران در کارخانه کشاورزان در روی زمين. خدمت ارتش سرخ بودند



های نيمه گرسنه حاصل توليد را به جبهه  کردند و خود با شکم شان توليد می و توان
ها و در روی   نيز در سنگر کارخانهحتی زنان و کودکان و پيران از کار افتاده. فرستادند می
کردند تا پشت جبهه ارتش سرخ را  های کشاورزی برای توليد بيشتر مبارزه می زمين

های کوچکی از شرح این کار حماسه آفرین که در مطبوعات  قسمت. مستحکم نگاه دارند
ر شهر و فقر و گرسنگی و بيماری د.  آن روز شوروی درج شده بود در منتخب آثار لنين آمده

که حماسه  تا این. سل یک بيماری معمولی و پيش پا افتاده بود. کرد روستا بيداد می
های امپریاليستی جهان  ً تمام دولت های ارتجاع را که تقریبا قهرمانانه خلق شوروی، ارتش

رساندند، یکی  ها کمک می کردند و به آن ها حمایت می به طور مستقيم و غير مستقيم از آن
 حکومت ١٩٢١در واقع حزب کمونيست شوروی در سال .  دیگری خرد و نابود ساختندبعد از

فقط تفاوت انقالب شوروی با انقالب چين در این بود که . ١٩١٧را به دست آورد، نه در سال 
ها ابتدا پایتخت را تصرف کردند و دشمن را به روستا فراری دادند و  در شوروی کمونيست

کشيدند، در حالی که در چين درست عکس این قضيه اتفاق سپس خود به روستا لشگر 
این دوره سه سال و . افتاد، ارتش کارگران و دهقانان چين از روستا شهر را محاصره کرد

نيمه را که در حقيقت مرحله نوینی از انقالب مسلحانه مردم شوروی بود، دوران کمونيزم 
  . گویند جنگی یا دوران جنگ داخلی می

. های برجسته در صفوف مقدم جبهه بودند  بسياری از کارگران آگاه و بلشویکدر این دوره
پر  کارخانه. حتی رهبران درجه اول حزب مانند استالين وِاِسِوردُلف نيز به جبهه رفته بودند

ً خرده بورژواهایی که به هرحال پشت جبهه را بر  شده بود از زنان و کودکان و پيران از کار افتاده و احيانا
در چنين . پرولترهای واقعی و کادرهای زبده حزب همه در جبهه بودند. دادند خود جبهه ترجيح می
ها دست به تحریکاتی  های ضد کمونيستی در کارخانه ها اس ارها و سایر گروه شرایطی منشویک

ورش از لنين، چنان که خود نویسنده ش. کردند زدند و از ناپختگی این گونه کارگران سوءاستفاده می می
اغلب با گفتن طبقه کارگر فکرها متوجه کارخانه : "گوید کند، در مورد همين کارگران می او نقل می

که پس از  جنگ داخلی در روسيه، کسان بسياری که خصيصه پرولتری نداشتند به  شود، حال آن می
ه چنان است که بتواند آیا شرایط اجتماعی و اقتصادی امروز. جا کمين گرفتند ها آمدند و در آن کارخانه

آیند  هایی که امروزه به کارخانه می اغلب آن... وجود آورد؟ این فکر خطاست  پرولتر واقعی در کارخانه به
   )٢۵٣". (اند طور اتفاقی در این کسوت درآمده پرولتر نيستند بلکه عناصری هستند که به

سبب شده ) ه داخلیجنگ سه سال و نيم(ضرورت این دوره از انقالب مسلحانه شوروی 
در نتيجه . بود که بهترین کارگران بلشویک به دستگاه دولتی و نظامی کشيده شوند

ها نيز در طی  ً تعداد قابل توجهی از بهترین آن طبعا. ها تهی شده بود ها از وجود آن کارخانه
ه ابداع دستگاه نظامی و دولتی ک: "گوید لنين خود می. این دوره از انقالب کشته شدند

 پيروزمندانه مقاومت کند، عمل ١٩١٧-٢١های  های سال توانست در مقابل آزمایش می
 این )٢۵۴( ". بزرگی بود که نيروهای واقعی طبقه کارگر را جذب کرد و به پایان رسانيد

های  اند و تمام انقالب های چين و ویتنام هم دچار آن شده سرنوشتی است که انقالب
ترین کارگران کمونيست به  بهترین و برجسته.  آن خواهند شدسوسياليستی آینده هم دچار

ها  جبهه خواهند رفت و بسياری از آنان در صفوف مقدم جبهه کشته خواهند شد و کارخانه
، یعنی زنان، "عناصر اتفاقی"ها تهی خواهد شد و در نتيجه، به قول لنين  از وجود آن

ها  ر خرده بورژوازی شهری به کارخانهکودکان، پيران، دهقانان و بسياری از عناصر فقي
این جریان فقط مخصوص انقالب شوروی . در ایران خود ما هم چنين خواهد شد. خواهند ریخت

رفته  هم البته دارای عوارض نامطلوب موقتی هست ولی روی. از طرفی این کار چيز بدی نيست. نيست
عوارض نامطلوب آن هم . شود می" یعناصر اتفاق"خوب و مترقی است، زیرا سبب پرولتریزه کردن 
زمين و  تر این عناصر اتفاقی یا دهقانان بی زیرا بيش. خيلی کم است و مدت کوتاهی بيشتر دوام ندارد

 ۴ یا ٣ها هم استعداد پرولتر شدن را دارند و در طی  زمين روستاها هستند و یا کودکان شهری و آن کم
توانند جای  شوند و می تبدیل می" پرولتر واقعی"ً به  هم در شرایط انقالب، حتما سال کارگری، آن



 یعنی درست درگيرودار جنگ داخلی ١٩١٩ ژویيه سال ٣لنين خود در . کادرهای از دست رفته را پر کنند
  : گوید می

نيروی کارگری نوینی برای اداره امور کشور و برای اجرای وظایف دیکتاتوری پرولتاریا به سرعت در وجود "
یابد که با صداقت و حرارت و فداکاری تمام به تحصيل  ن کارگر و دهقانی نشو و نما میآن جوانا
نمایند، جامه خرافات کهنه  بخشد هضم می ها می اند، تاثيرات جدیدی را که نظام نوین در آن مشغول
رورانند پ هایی در ميان خود می سازند و کمونيست  دموکراتيک را از خود دور می–داری و بورژوا  سرمایه

  )٢۵۵". (های نسل قدیم برترند که در محکمی از کمونيست

تواند  ها، هر چند برای مدتی کوتاه، می یاد شده در کارخانه" عناصر اتفاقی"البته چنان که گفتيم وجود 
در جریانات سياسی جامعه و از جمله در خط مشی حزب هم اثر بگذارد، ولی این اثر اوال ناچيز خواهد 

پربها دادن به این مسئله فقط ناشی از یک شيوه تفکر . ً زیاد دوام نخواهد داشت بود و دوما
ها و حتی  مثال در طی انقالب شوروی، البته وجود همين عناصر اتفاقی در کارخانه. آليستی است ایده

در ميان آنان رخنه کنند و ) سوسيال رولوسيونر(ارها .ها و اس نيروی دریایی سبب شد که منشویک
چه مسلم  ولی آن) از جمله قيام کرونشتاد در نيروی دریایی(هایی عليه حزب کمونيست بچينند  ئهتوط

گذشته از این، پس از جنگ . این کار نشدند و سرانجام شکست خوردند ها موفق به است این که آن
 بود گونه تغييری در کادرهای باالی حزب و در سازمان رهبری حزب که قبل از جنگ شکل گرفته هيچه

عناصر "تر  ها بعد در زمان استالين نه تنها حزب به طرف خرده بورژوازی که پایگاه بيش ایجاد نشد و سال
داری را نيز در شهر و روستا  یاد شده بود گرایش پيدا نکرد، بلکه آخرین بقایای توليد سرمایه" اتفاقی

 و فقط از بقایای خرده بورژوازی، ریشه کن کرد و در زمان استالين جامعه شوروی کامال پرولتریزه شد
تواند به انجام برسد  روشنفکران باقی ماندند که پروسه نابودی آنان فقط با ایجاد جامعه کمونيستی می

چه مسلم است شرایط مادی یک دوره سه چهارساله،  آن. و ما بعدا درباره آن سخن خواهيم گفت
د ناشی از یک جریان بزرگ تاریخی و فرع بر آن هم در صورتی که این شرایط مادی سه چهارساله خو آن

این مسئله که حتی وجود نئورویزیونيزم . تواند مسير آن جریان بزرگ تاریخی را عوض کند باشد، نمی
را هم که خود یک پدیده کامال مشخص طبقاتی در جامعه شوروی امروز است ) رویزیونيزم خروشچفی(

های معدود شوروی آن روزگار   در کارخانه١٩١٧-٢١های   سالدر" عناصر اتفاقی"ناشی از وجود تعدادی 
های تاریخی باید ما را به جستجو  عجز از تحليل وقایع و پدیده. آليزم خالص است ً ایده بدانيم، واقعا

بافی و آسمان و ریسمان به هم بافتن، شاید همين شيوه عمل است که نویسنده  وادارد، نه به خيال
اما نه، درکالم او کينه نسبت به پرولتاریا و مبارزات . آليستی مبتال ساخته ر ایدهشورش را به شيوه تفک

به هرحال، بهتر است ببينيم او قضایای شوروی . شود که با این قضاوت قابل توجيه نيست او دیده می
  : کند گونه تفسير می آن روزگار را چه

ها را به سوی خود  جنگ بهترین بلشویکو با آغاز جنگ درونی، . ولی سرانجام جنگ داخلی سرگرفت"
کشيده شدن نيروهای مومن و کارگران . ها در جنگ به شهادت رسيدند و پس بسياری از آن. کشيد

ها ناچار حزب را هم از  و به شهادت رسيدن آن. ها را از آن تهی کرد شورشی به آوردگاه نبرد، کارخانه
هی نگهداشت و نه کمی یاران حزب چيزی بود که بدان ها را ت شد کارخانه ولی نه می. ها تهی کرد آن

ها  و دم دمی) خرده بورژوازی(داری  ها خرده سرمایه پا به پای این) ٢۵۶.( گرایشی باشد
شان دریافته بود که دیگر در زیر پوشاک طبقه کارگر بهتر  های حساس که شاخک) ها اپورتونيست(

های تهی از  کارخانه. ن چرب و چرک کارگری به تن کردندتوان به نان و نوایی رسيد، این بار پيراه می
  ". داران انباشته شد ها و خرده سرمایه کارگران شورشی، از سوی دم دمی

  پيراهن چرب و چرک "ها و دارو دسته تزار  البد از نظر ایشان خوب شد که امپریاليست

  . برسند" به نان و نوایی"بتوانند " در زیر پوشاک طبقه کارگر" نکردند تا " کارگری به تن 

  :ها بپردازیم بگذریم، به تحليل این گفته



ها ریخته بودند، عبارت بودند از  که به کارخانه) به قول لنين" (عناصر اتفاقی"چنان که گفتيم این 
صفت . زمين، زنان و کودکان شهری، پيران و تا حدودی هم پيشه وران فقير زمين و کم دهقانان بی

این صفت . گوید، دارای خصوصيات پرولتری نبودند ها این بود که چنان که لنين هم می مشترک تمام این
ها هم کارخانه را به هرحال بر ميدان جنگ ترجيح داده  ولی عده کمابيشی از آن. هاست مشترک آن

 آنان پيراهن چرب و چرک. چه مسلم است، کارخانه در آن روز خود سنگری از مبارزه بود اما آن. بودند
کارگری را برای بازی در روی سن تأتر نپوشيده بودند و کارگری در آن روزگار وحشتناک فقر و گرسنگی 

آنان به هر دليلی که . بدهد" های خرده بورژوا اپورتونيست"پشت جبهه، نان و نوایی نداشت که به 
 شده بود و شان عوض کارگر شدن را انتخاب کرده بودند، ولی باز به هر حال شرایط مادی زندگی

اینان برای هميشه کارگر . توانست به دنبال آن بياید ً می خصوصيات پرولتری هم پس از چندی حتما
گذشته از این، اینان اگر هم تفکر خرده بورژوایی و اپورتونيستی آشکار داشتند که وارد . شده بودند
احزاب خرده بورژوایی گرفتند از سایر دستجات و  شدند، بلکه در مقابل حزب سنگر می حزب نمی
درست به همين جهت بود که . ها را مجبور نکرده بود به حزب بپيوندند کسی آن. کردند حمایت می

حتی یک " عناصر اتفاقی"تازه تمام این . کردند ارها در ميان آنان نفوذ می. ها و اس گاهی منشویک
ها که  سد به خرده بورژواهای آنتوانند تشکيل بدهند، چه ر نسل کامل از کارگران شوروی را هم نمی

) از دهقانان گرفته تا خرده بورژوازی شهری(که خرده بورژوازی  تازه روی آن هم حرف است، برای این
ها کارگران  ها گذشته، در آن سال از همه این حرف. ترین متفق پرولتاریا است ترین و نزدیک بزرگ

آن . کردند بارزه حماسه آفرینی برای پيروزی انقالب می، خود م"عناصر اتفاقی"ها و از جمله این  کارخانه
شان دریافته بود که دیگر  های حساس شاخک: "گوید کس را که نویسنده شورش با کينه و تمسخر می

دهقان گرسنه و مسلولی بود که در " توان به نان و نوایی رسيد زیر پوشاک طبقه کارگر بهتر می
پرداخت و سرانجام  فه تا آخرین رمق به توليد برای جبهه میکارخانه در مقابل هجوم وحشت آور سر

همه به "داد تا پرچم  آخرین تکه ریه خود را به صورت یک لخته خون همراه با آخرین نفس خود بيرون می
خواست و  اش در جبهه بودند و خود می را برافراشته نگهدارد؛ و یا زنی بود که پسران" پيکار عليه دنيکن

اش در جبهه، هم نان برای شکم خودش در پشت  تن ناتوان هم نان برای شکم پسرانبایست با  می
آیا به نظر خواننده این کتاب، چه مدتی وقت . جبهه و هم گلوله برای سينه کلچاک و دنيکن توليد کند

جا هم اگر چه  الزم است تا چنين کسانی، تحت چنين شرایطی خصوصيات پرولتری پيدا کنند؟ در این
که ما در جمع (سياسی نویسنده شورش نسبت به پرولتاریا بيش از هر چيز قابل توجيه است موضع 

او . ولی دیدگاه فلسفی او هم باز به خوبی نمایان است) بندی مطالب خود بعدأ به آن خواهيم پرداخت
ه سال و نيمه یکی از عوارض فرعی دوران س: نگرد آليزم به وقایع انقالب اکتبر می ً از دیدگاه ایده دقيقا

ای در این سرنوشت و خط مشی بعدی انقالب شوروی  جنگ داخلی را چنان شرایط مادی تعيين کننده
داند که گویا تغيير کامل آن به اصطالح شرایط مادی هم نتوانسته است تغييری در سرنوشت و  خط  می

های شوروی  ارخانهها ميليون کارگران ک گویا هنوز هم، پس از سی و چند سال، ده. و مشی بدهد
" عناصر اتفاقی"تحت تاثير خصوصيات غير پرولتری همان عده خرده بورژوایی هستند که در ميان 

  .های معدود شوروی آن روزگار وجود داشتند  در کارخانه١٩١٧-٢١های  سال

  :های خود را در این فصل جمع بندی کنيم اکنون گفته

قائل است که با مفهوم مارکسيستی آن " طبقه کارگر"نویسنده شورش مفهوم خاصی برای 
 لنينيزم -ماتریاليزم دیالکتيک، که دیدگاه فلسفی مارکسيزماز دیدگاه . گونه شباهتی ندارد هيچه
دیدگاه جامعه شناسی از . ، طبقه نيز مانند هر پدیده دیگری شکلی از حرکت ماده استاست

د و کودک است که به طبقه یک گروه عظيم انسانی، از زن و مر نيز، مارکسيستی
طور کلی، در یک جامعه معين طبقاتی، در سازمان  اند و به خانوارهایی تقسيم شده

با وسایل توليد، از ثروت رابطه مشخص  هستند و در مشخصاجتماعی کار دارای نقشی 
 لنينيزم یک مقوله -  یعنی طبقه از نظر مارکسيزم.برند  سهم میشکلی مشخصاجتماعی به 
" از نظر فلسفی"اما از نظر نویسنده شورش چنان که گفتيم، طبقه کارگر  ) ٢۵٧.( اقتصادی است
هگلی شبيه است، تا یک پدیده " کل"کانتی و یا یک " مقوله"افالطونی یا یک " مثال"بيشتر به یک 

او معيار کارگر . داند از نظر جامعه شناسی نيز او طبقه کارگر را بيشتر یک مقوله سياسی می. مادی



آورد، نه کار کارگری و معتقد است که آگاهی کارگری هم از  ن را آگاهی کارگری به حساب میبود
پس به تصور . ها که کارگری نيست اما همه انقالب. شود زاده می) قول خود او شورش به(انقالب 

نویسنده شورش کارگر بودن عبارتست از داشتن آگاهی کارگری و آگاهی کارگری از شرکت در انقالب 
اما انقالب کارگری چيست؟ . آید به دست می) قول خود او، شرایط عينی آگاهی کارگری به(کارگری 

برای جواب گفتن به این سئوال باز باید به معنی کارگر بازگردیم و باز به بن بست انقالب کارگری 
  .برسيم

حزب و "، و " کارگریضد"، "ناکارگری"، "کارگری"، "کارگر: "گوید پس در واقع نویسنده شورش وقتی می
گوید که خودش طرفدار ایدئولوژی  گوید و وقتی می داند که چه می خودش نمی" ارتش طبقه کارگر

چه را که با  او آن. طبقه کارگر است در واقع فقط یک اسم بر روی ایدئولوژی خاص خود گذاشته است
. لف است ناکارگری و غيرهچه را که با آن مخا داند و آن ایدئولوژی خودش منطبق است کارگری می

" کارگری"اش، مگر در موارد مشخصی و محدود، به جای کلمه  بنابراین اگر او در همه جای کتاب
" ضد کارگری"و به جای " بد"یا " نادرست"بنویسد " ناکارگری"و به جای " درست"یا " خوب"بنویسد 
در " پيروان مسلح اندیشه من"ذارد بگ" حزب و ارتش طبقه کارگر"و به جای " کثيف"یا " پليد"بگذارد 

گردد، فقط خوبی این کار این است که خواننده دیگر الزم  واقع تغييری در مضمون واقعی کتاب ایجاد نمی
  . نيست برای درک مضمون واقعی کتاب زیادتر از حد زحمت بکشد

ر اگر چه مالی کردن مفهوم طبقه کارگ اما موضع سياسی نویسنده چيست؟ کار نویسنده در ماست
او ابتدا مرزهای طبقه کارگر را . ممکن است آگاهانه نباشد ولی کامال دارای خط سير مشخصی است

دارد و در آن را به روی همه کسانی که ممکن است ادعای کارگر بودن داشته باشند باز  بر می
ژوازی بزرگ که به ها و بور داران، فئودال ً برده طبعا) که شورشی باشند البته به شرط آن(گذارد  می
تواند از این دری که  پس آن کيست که می. وجه ادعای کارگر بودن و یا ادعای شبيه به این ندارند هيچ

نویسنده شورش برایش باز کرده است بگذرد و خود را داخل طبقه کارگر کند؟ خرده بورژوازی و به ویژه 
پس . سنده شورش به پایان رسيده استحاال دیگر مرحله اول رسالت نوی. روشنفکران خرده بورژوازی

کارگر ندانستن خود کارگران یا آنان که شغل کارگری دارند و از : رسد مرحله دوم فعاليت تئوریک فرا می
نویسنده شورش حاال . گشت دنبال کارگر می ها به جمله انتقاد به حزب کمونيست که چرا در کارخانه
کند تا هژمونی خرده  زی گشوده است، تالش میکه دِر طبقه کارگر را به روی خرده بورژوا

آگاهی "در واقع وقتی که او . بورژواها را در درون این طبقه اختراعی خود تأمين کند
که توجه به رابطه  را، بدون این" کار کارگری"داند، نه  را مالک کارگر بودن می" کارگری

 ایدئولوژی پرولتاریا را که کارگر ماتریاليستی آن دو کند و بدون این که آن دسته از طرفداران
نيستند، از کارگران متمایز نماید تا بلکه بتواند قانونمندی خاص زندگی و عمل آنان را 

 او .خواهد زمينه را برای ترکتازی روشنفکران خرده بوژوا فراهم نماید بررسی کند، عمال می
 - وجه به طرز برخوردشان با مارکسيزمشان با طبقه کارگر و بدون ت ها را بدون توجه به شکل رابطه آن

داند،  کند و جزء تجزیه ناپذیر طبقه کارگر می هيچ شرط مشخصی وارد طبقه کارگر می لنينيزم، بی
گوید که چرا  کند و می سپس برای تامين هژمونی آنان در درون این طبقه من درآوردی تالش می

. گشتند سانی که دارای شغل کارگری باشد میکردند و به دنبال ک ها می ها نفوذ در کارخانه بلشویک
که ما به علت اهميت اساسی مسئله فصل بعدی را به بررسی آن " روشنگر"نظریات او درباره 

  . کند تر روشن می اختصاص خواهيم داد، این موضوع را خيلی بهتر و دقيق

 پرولتاریا و مبارزات تاریخی ً از موضع روشنفکران خرده بورژوا به که گفتيم، نویسنده شورش، دقيقا چنان
" طبقه کارگر"و به نام " طبقه کارگر"و طرفداری از " کمونيزم"تازد ولی این همه را در زیر نقاب  او می

گوید  گاه نمی کند و هيچ گاه به موضع طبقاتی واقعی خود اعتراف نمی او هيچ. دهد انجام می
خرده . اما این کار دليل دارد. تکه مثال آزادی اندیشه و بيان برای او هدف نهایی اس

منتها آن . خرده بورژوازی به طبقه کارگر نياز دارد. بورژوازی قادر به پيروزی مستقل نيست
خرده بورژوازی، وقتی که طبقه کارگر در مبارزه با . خواهد را به عنوان سياهی لشگر می

مل را در دست دارد، او هم تازد و ابتکار ع امپریاليزم و بورژوازی بزرگ دالورانه به پيش می
کند و در تایيد قهرمانی پرولتاریا سری هم به عنوان  افتد، کمک هم می اش می به دنبال



فایده است یا جایش نيست  دهد ولی زود از این موضوع که گویا بحثی بی ستایش تکان می
را آورد، شکستی موقت یا اشتباهی تاکتيکی  دست می اما وقتی که فرصتی به. گذرد می

خواند و پرولتاریا را همدست و همانند  کند، رجز می دهد، داد و قال می بهانه قرار می
گردن او  نامد و گناه شکست خود را به امپریاليزم و یا حتی بدتر، بالی کمونيزم می

  .های ملی جهان معاصر دید های انقالب توان در کردار برخی چهره این امر را می. اندازد می

او حتی توان اعالم استقالل را هم، در . زند تری حرف می جا از موضع ضعيف شورش، در ایناما نویسنده 
و زبان گویای تاریخی " کارگر"بيند، بدین جهت خود را  درون جبهه مبارزه، در خود و در قشر خود نمی

دفاع " کمونيزم "نامد و از می" خود مشتمالی" لنينيزم را -داند، حمله و انتقاد به مارکسيزم پرولتاریا می
کند و  کند، داد و قال می اما درست مانند نمایندگان با اسم و رسم خرده بورژوازی عمل می. کند می

اش را نسبت به  اندازد، کينه های تاریخی خود را هم به گردن پرولتاریا و مبارزات او می گناه شکست
هر جا هم که نکته به ناچار تأیيد آميزی تواند مخفی کند و  های پرولتاریا حتی در ظاهر هم نمی پيروزی
چه ما  آن"یا ) ٢۵٨".( هم نشده است که جا نداشت هر چند یاد: "گوید گذرد و می بيند، از آن می می

   )٢۵٩". ( دهيم بر روی هم خرده گيری است، خرده گيری ناب و پس بدان بپردازیم انجام می



 
  

  فصل چهارم

  

  نویسنده کيست؟" روشنگر"این 

گوید، نسبت به سایر مطالب کتاب او فرعی  می" روشنگر"ًا مطالبی که نویسنده شورش درباره ظاهر
" روشنگر"جا که تصور او از  آید و از آن جا که او خود با نام روشنگر به ميدان مبارزه می است، ولی از آن

سودمند مبين موضع سياسی او نيز هست، جستجوی منظور واقعی نویسنده شورش از این اصطالح 
  .است

) قشر(و الیه ) فيلسوف(پس نخست این فرد خردجو : "گوید نویسنده شورش خود در یک جا می
رسد و سپس همگی  طبقه کارگر است که به کليد دانش و آگاهی طبقاتی می) روشنفکر(روشنگر 

  )٢۶٠". (کند طبقه را در روند زندگی و ستيز طبقاتی آگاه می

الیه روشنگر طبقه، نه تنها یابنده قوانين طبقه، بلکه راهنمای گام : "کند یتر او اضافه م چند سطر پایين
باالخره در ". های بسيار و به ویژه در شورش طبقاتی و تاریخی او به گام طبقه کارگر است در زمينه

  :کند  پس از ذکر چند نکته حرف خود را چنين خالصه می۶یادآوری شماره 

  .ر است به ناچار روشنگر طبقه کارگر نيز هستهر کس عضو حزب طبقه کارگ. الف"

گاه و درست همان گاه  گاه که حزب طبقه کارگر تا به پهنه همه طبقه کارگر گسترش یابد آن آن. ب
  .است که همه طبقه کارگر هم تا به بام روشنگر خود باال آمده است

  )٢۶١". (تواند پيشتاز طبقه نباشد روشنگر طبقه نمی. پ

آليستی و متافيزیکی این  صرف نظر از مضمون ایده(شود  در نظر اول چنين فهميده میاز سخنان باال 
برای نویسنده شورش یک اصطالح مشخص علمی نيست، بلکه توصيفی " روشنگر"که واژه ) سخنان

است برای حزب طبقه کارگر و منظور او از این واژه این است که اعضای حزب در واقع روشنگران طبقه 
شود که واژه روشنگر از نظر او فقط یک توصيف   با دقت بيشتر در این جمالت معلوم میولی. هستند

کند و روشنفکر در مارکسيزم، یک  معنی می" روشنفکر"نيست زیرا اوال او روشنگر را در داخل پرانتز 
 و منظور او از الیه همان قشر است و" الیه روشنگر"گوید  ً او می دوما. اصطالح مشخص علمی است

دانيم که قشر از نظر مارکسيزم دارای مفهوم طبقاتی است، یعنی قشر هم، اگر چه در داخل  می
ممکن است تصور شود .  اجتماعی است- گيرد، ولی باز مانند طبقه، یک مقوله اقتصادی طبقه جای می

و "قشر"که نویسنده دچار اشتباه لفظی شده و این ناشی از آن است که او معنی اصطالحات 
البته این تصور درست است که او معنی اصطالحات قشر و روشنفکر را . داند را نمی" نفکرروش"

دليل این امر مطالب دیگری است که او درباره . داند ولی اشتباه او فقط یک اشتباه لفظی نيست نمی
  :نویسد او در یک جا می. گوید می" روشنگر"

  )٢۶٢(". الیه روشنگر در امر توليد شرکت مستقيم ندارد"

  :گوید در جای دیگر می

  )٢۶٣". (الیه فرهنگی طبقه است"روشنگر "

  :گوید باالخره در جای دیگر می



   )٢۶۴".(روشنگر برای ما پاک معنای سياسی دارد"

ای است که نویسنده آن را بر  پس این روشنگر نویسنده شورش کيست؟ در حقيقت، روشنگر واژه
هفت مفهوم مختلف اقتصادی، اب کرده و در حدود اساس تعصب نسبت به زبان خاص خود انتخ

سياسی و سازمانی در زیر آن پنهان است که گاهی یکی و زمانی دیگری از زیر آن سرک 
خيزد، بهتر  هایی که از آن برمی برای اثبات این موضوع و توضيح و تشریح زیان. کشند می

 آن هفت مفهوم . تشریح کنيملنينيزم–است ابتدا آن هفت مفهوم مختلف را از نظر مارکسيزم 
  :مختلف از این قرار است

  روشنفکر. ١

  روشنفکر انقالبی . ٢

  )یا تسامحأ قشر آگاه طبقه(اعضاء یا افراد آگاه طبقه . ٣

  ای انقالبی حرفه. ۴

  پيشاهنگان انقالب. ۵

  سازمان انقالبی پيشاهنگ. ۶

  اعضای حزب. ٧

قشر خاصی از طبقات ) انتلکتوئل(اتی، روشنفکران از نظر مارکسيزم، در هر جامعه طبق. روشنفکر. ١
دهند، یا به عبارت  کش هستند که در سازمان تقسيم کار اجتماعی، کارهای فکری را انجام می بهره

حال به توضيح پروسه تاریخی وجود اجتماعی روشنفکران از آغاز . شان کار فکری است دیگر شغل
  :پردازیم  پيدایش تا روزگار نابودی می

. ، کار فکری از کار بدنی هنوز جدا نشده بود)ها کمون(های اشتراکی نخستين   جماعتدر
با تکامل نيروهای . ً به کار فکری بپردازند وجود نداشتند بنابراین کسانی هم که اختصاصا
کار بدنی به . کار فکری از کار بدنی جدا گردید) برده داری(توليدی و پيدایش جامعه طبقاتی 

مهندسان، معماران، . ار گردید و کار فکری برای برده داران باقی ماندبردگان واگذ
زیرا، به . دار بودند دانشمندان و نویسندگان، کارمندان و روحانيان همه جزء طبقه برده

بخشی از محصول . کردند های مختلف، از حاصل استثمار بردگان زندگی و گذران می طریقه
بدین دليل آنان . رسيد شد، به هر صورت به اینان می یای که از کار بردگان حاصل م اضافی

کارکنان . بودند، زیرا در استثمار نيروی کار سهيم بودند) دار برده(جزء طبقه استثمارکننده 
  .گویند دار می داری را روشنفکران برده فکری جامعه برده

کارکنان . ئودال بودها و کار فکری مخصوص طبقه ف در جامعه فئودالی نيز کار بدنی مخصوص رعيت
ها  های مالکيت مشروط غير ارثی و مالکيت مشروط ارثی، مانند سایر فئودال فکری این جامعه در دوره

مالکيت فئودالی (داری  جای داشتند و در دوره ملک) هرم یا سلسله مراتب فئودالی(در هيراشی 
بدیل شدند، با این تفاوت که دار ت ها اغلب به ملک نيز مانند سایر فئودال) شخصی مستقل برزمين

در این دوره اقشار پایين کارکنان فکری مانند ) ٢۶۵.(گرفتند گاهی مواجب پولی و جنسی هم می
 ماليات - چنان حواله قسمتی از بهره روحانيان فقير و شعرا و نویسندگان فرودست و حتی درویشان هم

را ) ماليات–بهره (ان سهمی از محصول اضافی در ایر. کردند فئودالی را از فئودال متبوع خود دریافت می
کردند، اغلب  دریافت می) درویشان، روحانيان فقير و شعرا و نویسندگان فرودست(که این قشر 

سراید،  حافظ شاعر معروف در قطعه شعری که برای ندیم فئودال متبوع خود می. ناميدند می" وظيفه"
  :کند درخواست می) فئودال متبوع خود(ه اش را از خواج ی ساالنه "وظيفه"به وسيله او 

  به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس       به خلوتی که در آن اجنبی صبا باشد



  ای که دلش را بدان رضا باشد ای به ميان آر و خوش بخندانش            به نکته لطيفه

  وا باشد؟پس آنگهش زکرم اینقدر به لطف بپرس          که گر وظيفه تقاضا کنم ر

پس در نظام اجتماعی فئودالی هم ، کارکنان فکری از وزیر بلعمی و ميرزا مهدی خان 
استرآبادی گرفته تا فقيرترین شاعر و درویش، در استثمار توليد کنندگان مستقيم جامعه 

. اند اند، بنابراین به طبقه استثمار کننده، یعنی طبقه فئودال تعلق داشته شریک بوده
  .گویند ی جامعه فئودالی را روشنفکران فئودالی میکارکنان فکر

داری، به علت رشد و تکامل نيروهای توليدی، تعداد کارکنان فکری جامعه  در نظام سرمایه
دهند که از رئيس جمهور گرفته تا  ها قشر عظيمی را تشکيل می آن. شود خيلی زیاد می

شان همان حقوق است  رآمد معمولیاینان د. شود معلم ساده و کارمند دون پایه را شامل می
های کوچک و بزرگ صنعتی،  ولی برخی از آنان نيز از درآمدهای بورژوایی دیگر، از طریق سرمایه گذاری

به هر حال، چه حقوق بگير باشند و چه در آمدهای بورژوایی . بازرگانی و بانکی نيز برخوردارند
ليد کنندگان مستقيم جامعه دیگری هم داشته باشند، چون سهمی از ارزش اضافی تو

. آیند به حساب می) بورژوازی(گيرند، جزء طبقه استثمارکننده جامعه  را می) کارگران(
  .گویند داری را روشنفکران بورژوازی می کارکنان فکری جامعه سرمایه

یز دار و فئودال متما ها را از روشنفکران برده هایی هستند که آن روشنفکران بورژوازی دارای ویژگی
های پيشين آموزش و پرورش تا حدود بسيار  داری برخالف جامعه مثال، چون در جامعه سرمایه. کند می

شود، بنابراین فرزندان کارگران و حتی دهقانان هم کمابيش امکان درس خواندن و  زیادی همگانی می
ازی، اگرچه خود بدین جهت افراد قشر عظيم روشنفکران بورژو. دارند) ارتقاء طبقاتی(روشنفکر شدن 

مثال بسياری از آنان . اند آیند، ولی از طبقات مختلف جامعه آمده جزء طبقه بورژوازی به حساب می
وجه تعيين کننده  فرزندان کارگران و حتی دهقانان هستند و این در زندگی فکری آنان، البته به هيچ

های  کی دیگر از ویژگیی. تاثير هم نيست، خاصه در اقشار پایين روشنفکران نيست، ولی بی
دار و فئودال، اینان رابطه بهتری با توليد  روشنفکران بورژوازی این است که برخالف روشنفکران برده

دارند و بسياری از خدمات آنان شامل حال کارگران و به طور ) کارگران(کنندگان مستقيم جامعه خود 
فکران بورژوازی، در زندگی خصوصی هم گذشته از این اقشار پایين روشن. شود ها هم می کلی توده

، پيوندهایی با توليد کنندگان مستقيم جامعه دارند و مانند روشنفکران )خارج از روابط شغلی(
البته . کند های پيشين دیوار نفوذ ناپذیری آنان را از توليد کنندگان مستقيم جامعه خود جدا نمی جامعه

های دیگری هم  های پيشين، ویژگی عهروشنفکران بورژوازی نسبت به روشنفکران جام
برخی از آنان ) شباهت ظاهری به کارگران(دارند، مانند شکل مزدگيری و کار دسته جمعی 

  .ها در این جا سود مشخصی ندارد و غيره که شمردن همه این ویژگی

تی اقشار پایين آنان که گاهی ح: قشر عظيم روشنفکران بورژوازی خود دارای قشر بندی داخلی است
گویند و اقشار  ً به آنان روشنفکران خرده بورژوا هم می تری از کارگران دارند و اصطالحا زندگی فقيرانه

های سياسی اقشار مختلف روشنفکران  تفکر و گرایش. داران هستند باالی آنان که تاج سر سرمایه
فکر انقالبی در مورد آن تا ً در ضمن تشریح مفهوم روشن ای است که بعدا بورژوازی دارای قانونمندی ویژه

  .حدودی که الزم باشد، سخن خواهيم گفت

چنان به  چنان وجود دارند و باز هم در جامعه سوسياليستی نيز قشر عظيم روشنفکران هم
روند، فقط طبقه  زیرا در جامعه سوسياليستی طبقات از بين نمی. بورژوازی تعلق دارند

دیکتاتوری (مبارزه طبقاتی در شرایط جدید گيرد و  کارگر قدرت سياسی را به دست می
  :گوید  لنين می.یابد ادامه می) پرولتاریا

کند، بلکه آن را تا زمان محو کامل  پرولتاریا پس از تصرف قدرت سياسی مبارزه طبقاتی را قطع نمی"
  )٢۶۶". (ولی البته در شرایط دیگر، به شکل دیگر و با وسایل دیگر. دهد طبقات ادامه می



در جامعه سوسياليستی، در . روند ر جامعه کمونيستی است که طبقات به طور کلی از بين میفقط د
. وران و دهقانان نيز وجود دارند  غير از روشنفکران، سایر اقشار و خرده بورژوازی، مانند پيشهآغاز به

شوند و آخرین بقایای بورژوازی که در  ولی آنان به زودی با رشد نيروهای توليدی جامعه، پرولتریزه می
تواند با  اریا میالبته دیکتاتوری پرولت. ماند همين روشنفکران هستند جامعه سوسياليستی باقی می

از ) تلفيق نسبی کار فکری و بدنی(شان  کشاندن روشنفکران به کارهای عملی مربوط به تخصص
طرفی و ارتقاء سطح تخصص و آگاهی علمی کارگران از طرف دیگر، کار فکری و بدنی را به هم نزدیک 

ند روشنفکران را از بين توا کند و تضاد بين روشنفکران و کارگران را تا حدودی تخفيف دهد، ولی نمی
شود به اتوماتيزه کردن کامل توليد و تقليل وسيع و همه جانبه  از بين رفتن روشنفکران موکول می. ببرد

  . کار بدنی که این امر فقط در جامعه کمونيستی مقدور است

در جامعه سوسياليستی، خطر احيای سرمایه داری به وسيله روشنفکران هميشه وجود 
توانند با نفوذ در حزب و دولت و  یکتاتوری پرولتاریا هشيار نباشد، روشنفکران میاگر د. دارد

تحکيم تدریجی موقعيت خود و باال بردن روزافزون مزایای خود، سوسياليزم را به سرمایه 
دولتی تبدیل کنند و خود کم کم به بورژوازی بوروکراتيک حاکم تبدیل ) کاپيتاليزم(داری 
توانند هژمونی به دست آورند و دیکتاتوری پرولتاریا  رون حزب هم میآنان حتی در د .شوند

 تنها هشياری .را آهسته و به طور غير مرئی به دیکتاتوری بورژوازی بوروکراتيک تبدیل کنند
های کارگر و نظارت و کنترل دقيق آنان بر حزب و دولت و پافشاری شدید آنان در ادامه انقالب در  توده

. داری جلو بگيرد تواند از احيای مجدد سرمایه گی و اقتصادی است که میسطوح مختلف فرهن
ای از انقالب است  سوسياليزم خود دوره. سوسياليزم شکست کامل سرمایه داری نيست

چنان که ممکن است انقالب در  هم. که فقط شکل مبارزه در داخل جامعه عوض شده است
داری در درون جامعه  مجدد سرمایهچنان هم احيای  ای شکست بخورد، هم هر مرحله

توانند،   البته روشنفکران به زودی و طی چند سال نمی.سوسياليستی کامال امکان پذیر است
ها و حتی صد سال ممکن است انجام  داری را احيا کنند بلکه این کار را به تدریج در طی ده سرمایه
کنند و آرام آرام موقعيت خود را  آنان به تدریج در کادر رهبری حزب و دولت رخنه می. دهند

دهند، و هر روز سهم بيشتری از ارزش اضافی کار  کنند و منافع خود را رشد می تحکيم می
های مختلف سرمایه  البته در این ميان ممکن است بتوانند شکل) ٢۶٧. (بلعند کارگران را می

  )٢۶٨. ( گذاری آزاد را هم احيا کنند

ليد و بازرگانی مستقل در جامعه سوسياليستی، روشنفکران پس از نابودی کامل توخالصه، 
گذشته از این روشنفکران در طی دوران انقالب و . روند شمار می ترین خطر برای جامعه به بزرگ

ترین دشمنان را برای حزب و دیکتاتوری پرولتاریا در دامان خود  در طی ساختمان سوسياليزم، سرسخت
رفته تا سولژنيتسين و ساخاروف، روشنفکرانی هستند که پرولتاریای از پاسترناک گ. دهند پرورش می

آنان حتی کوشش دوستان خروشچفی خود را هم برای . شوروی افسار آنان را رها کرده است
  .دانند داری کافی نمی بازگشت به سرمایه

لنينيست جهان است که در چگونگی رشد و –این وظيفه تمام انقالبيون مارکسيست 
های جلوگيری از  وذ روشنفکران در جامعه سوسياليستی مطالعه کنند و به راهتوسعه نف

  . توسعه نفوذ آنان بيندیشند

که گفتيم به علت اتوماتيزه شدن کامل توليد و باال رفتن سطح تخصص و  در جامعه کمونيستی نيز چنان
 رفت و قشر روشنفکر نيز نيز تنوع بسيار زیاد تخصص، تفاوت بين کار فکری و کار بدنی از ميان خواهد

  .نابود خواهد شد

برخی از . طبقه بورژوازی مانند هر پدیده دیگری دارای تضادهای داخلی است. روشنفکر انقالبی .٢
مانند . شوند هستند و یا در شرایط خاص آنتاگونيستی می) آشتی ناپذیر(این تضادها آنتاگونيستی 

 و خارجی، روشنفکران هم، به ویژه اقشار پایين آنان با تضاد خرده بورژوازی با بورژوازی بزرگ داخلی
مثال یک معلم جزء و یا یک کارمند دون پایه، . بورژوازی بزرگ و گاهی با کل بورژوازی در تضاد هستند



کند و به عبارت  درست است که سرانجام قسمتی از ارزش اضافی توليد شده در جامعه را تصاحب می
ر توليدکنندگان مستقيم جامعه شریک است، ولی وضع معيشت او اغلب از دیگر، به هر حال در استثما

این وضع ناشی از آن است که سهم عمده را از ارزش . یک کارگر بهتر نيست و گاهی هم بدتر است
از . کند و خالصه این وضع ناشی از ماهيت نظام است اضافی کار کارگران، بورژوازی بزرگ تصاحب می

 از نظر فکری و معنوی هم با نيروهای حاکم به طور کلی در تضاد هستند، زیرا طرفی دیگر روشنفکران
کند و اندیشه آنان را که متأثر از واقعيت عينی  ماهيت نظام است که خالقيت فکری آنان را محدود می

 این تضاد اخير آنان، یعنی. دارد که حقایق مسلم علمی را نادیده انگارند خارج از طبقه نيز هست وامی
ئولوژی رسمی حاکم، در واقع تضادهای عينی خارج از طبقه  تضاد فکری و معنوی بين روشنفکران و ایده

که بر ذهنيت روشنفکران منعکس ) ها با طبقات حاکم تضاد کارگران با سرمایه داران و تضاد توده(است 
 در نظامی که به هر حال، این واقعيتی انکارناپذیر است که روشنفکران خرده بورژوا. شده است

  . حکومت آن با کارگران یا خرده بورژوازی و کارگران باشد زندگی و حال و روز بهتری خواهند داشت

هم مانند سایر اقشار ) اقشار پایين روشنفکران بورژازی(چه گفتيم، روشنفکران خرده بورژوا  پس بنابر آن
تضاد هستند و از طرفی با توليد کنندگان خرده بورژوازی از طرفی با بورژوازی بزرگ و کل نظام حاکم در 

مستقيم جامعه، منتها تفاوت روشنفکران خرده بورژوا با سایر اقشار خرده بورژوازی در این است که 
آنان گذشته از تضاد اقتصادی، تضاد فکری و معنوی نيز با بورژوازی بزرگ و نظام حاکم دارند که گفتيم 

شود که روشنفکران  این همه سبب می. بقه استانعکاس ذهنی تضادهای عينی خارج از ط
در : خرده بورژوازی هم مانند سایر اقشار خرده بورژوازی دارای خصلت دوگانه باشند

خورند و به  شرایط رکود مبارزه سياسی اکثریت عظيم آنان نارضایی و خشم خود را فرو می
نند که خود را به او برسانند ک افتند و تا حد جان کندن تالش می دنبال بورژوازی بزرگ راه می

شان و به علت انعطاف پذیری  و در شرایط رونق و رشد مبارزه به علت آگاهی علمی نسبی
که گفتيم  اما چنان. پيوندند شان حتی خيلی زودتر از خود کارگران به مبارزه می خاص ذهنی

کران هم، حتی در تعداد کمی از روشنف. ها نبود ها بود، تمامی آن این فقط اکثریت عظيم آن
ها و به ویژه  ها و مطالعه آثار انقالبی، به توده شرایط خفقان شدید به علت نزدیکی با توده

اینان کمابيش به ترویج و تبليغ . کنند ئولوژی پيشرو او گرایش پيدا می به طبقه کارگر و ایده
ده بازهم کمتری، در ميان همين عده کم از روشنفکران، ع .پردازند ئولوژی انقالبی می ایده

ها هم  کنند و گاهی حتی به پيشروان طراز اول مبارزه توده ها می خود را وقف مبارزه توده
  .گویند این دسته اخير از روشنفکران را روشنفکران انقالبی می. شوند تبدیل می

 خرده جا ضرورت دارد، این است که روشنفکران را برخالف سایر اقشار ای که تاکيد آن در این مسئله
که گفتيم تضاد فکری و معنوی آنان  بلکه، چنان. کشاند بورژوازی، فقط منافع اقتصادیشان به مبارزه نمی

با نظام حاکم یا به عبارت دیگر اعتقادشان به حقانيت مبارزه نيز در کشاندن آنان به مبارزه نقش پر 
بدین جهت . شود ده هم میبرای روشنفکران انقالبی این نقش پر اهميت تعيين کنن. اهميتی دارد

گذرند و با حل شدن هر چه بيشتر در  است که روشنفکران انقالبی اغلب از منافع طبقاتی خود می
اما تمام روشنفکران انقالبی هم چنين نيستند . دهند ها و منافع پرولتاریا به مبارزه خود ادامه می هدف

اینان اگر چه . کنند نند و یا از آن استقبال نمیدا های پرولتاریا را نمی و راه حل شدن در منافع و هدف
تاریخ و زیرا . هایی هم داشته باشند، ولی سرنوشت آنان در نهایت تيره است ممکن است پيروزی

قانونمندی آن در نهایت هيچ راه دیگری به جز پيروزی کامل پرولتاریا را مورد تایيد قرار 
 مقاومت را هم در مقابل حکومت از خود نشان دهد و ترین  روشنفکر انقالبی اگر سرسختانه.دهد نمی

ها و ایدئولوژی انقالبی طبقه کارگر، یعنی  اگر با تودهبا حد اعالی تعرض هم با آن برخورد نماید، 
سرانجام در منتهای جستجوی فلسفی خود به  لنينيزم پيوند ارگانيک نداشته باشد، –مارکسيزم 

ای در دل تاریکی  نوان آوانتوریستی تنها و منفرد، چون جرقهآنارشيزم خواهد رسيد و در عمل به ع
ای هم از اپورتونيزم راست  تازه این حد اعالی عصيانگری اوست، اگر ذره. شود جهد و خاموش می می

در ظاهر حد وسط و ميانه را خواهد گرفت ولی رای : در وجودش باشد که دیگر کار او حسابی دیگر دارد
  .ن حاکم خواهد داداش را به نام خا مخفی



ها بيندیشد، خود عمال تا حد ممکن  ها و مبارزات آن سر به توده روشنفکر انقالبی اگر یکاما 
ً بر اساس ضرورت  ها نزدیک شود، مسير مطالعه و تفکر خود را دقيقا به زندگی عينی توده
هترین الگو مطالعات و زندگی فکری لنين در این مورد ب(ها تعيين کند  عينی مبارزات توده

های خصوصی او را به ترتيب تاریخ نوشته شدن  ها و حتی نامه است، اگر آثار و نوشته
ً کامل مبارزات خلق شوروی را در رابطه با جهان مطالعه  مطالعه کنيم، در واقع تاریخ نسبتا

 لنينيزم –ئولوژی پيشرو طبقه کارگر مارکسيزم  ایده آموزش صادقانه و خالصه به) ایم کرده
. ها و به تجسم اندیشه انقالبی آنان تبدیل خواهد شد بپردازد، به بزرگترین خدمتگزار توده

پس بيهوده نيست که پرولتاریای جهان نام دو تن روشنفکر انقالبی صادق، مارکس و لنين 
  . لنينيزم–مارکسيزم : ئولوژی پيشرو خود حک کرده است را، بر ایده

  .  استیک مقوله سياسیکر به طور کلی،  برخالف روشنفروشنفکر انقالبیپس 

ترند که برخی از این عده به  ای از افراد از بقيه معموال آگاه ای عده در هر طبقه. افراد آگاه طبقه. ٣
قدم  نمایندگی از خواست عمومی آن طبقه در دفاع از منافع طبقه و سازماندهی مبارزات طبقه پيش

اند، معموال  شرایط خاص خود چنين موقعيتی به دست آوردهعلت ویژگی  این عده را که به. شوند می
هر طبقه دارای افراد آگاهی است که این افراد . گویند ً قشر آگاه طبقه می افراد آگاه طبقه و یا تسامحا

طبقه کارگر نيز . به تناسب ميزان و نوع آگاهی خود، در راه بردن امور عمومی طبقه نقش فعال دارند
ها و  پيشروترین این کارگران آگاه، با کمک روشنفکران انقالبی به ایجاد گروه. ی استدارای افراد آگاه

های انقالبی  ها و سازمان از ميان این گروه. پردازند  کارگری می–های انقالبی روشنفکری  سازمان
يت و  لنينيزم به مطالعه درست شرایط جامعه بپردازند، عموم–هایی که بتوانند بر اساس مارکسيزم  آن

ویژگی را در قوانين حاکم بر این شرایط باز شناسند و با توجه به آن راه خود را چنان درست انتخاب 
در . ها بينجامد، به نطفه حزب طبقه کارگر تبدیل خواهند شد کنند که به ارتباط ارگانيک با توده

تر است ولی های انقالبی گاهی در ابتدا روشنفکران انقالبی از کارگران آگاه بيش سازمان
حتی در آغاز . کند در جریان رشد سازمان و تبدیل آن به حزب این وضع کم کم تغيير می

 مثال .تشکيل حزب هم ممکن است رهبران حزب بيشتر از بين روشنفکران انقالبی باشند
در جواب یک سوال ممکن چنين پاسخ " های مختصری از تاریخ حزب کمونيست چين درس"کتاب 
اکثر رهبران .  باشند خيلی کم استطبقه کارگرين رهبران حزب، تعداد رفقایی که از در ب: "دهد می

 هستند و عده زیادی از ميان دهقانان جزو کادر رهبری هستند، این خصوصيت روشنفکرانحزب از 
در ) ٢۶٩ (عناصر پرولتاریاییناشی از وضع مشخص چين است، ولی اکنون اوضاع تغيير پذیرفته و 

  )٢٧٠". (شوند ر روز زیادتر میرهبری حزب ه

پس . دادند در روسيه نيز در آغاز، بيشتر اعضای حزب کمونيست را روشنفکران انقالبی تشکيل می
  .هم یک مقوله سياسی است" افراد آگاه طبقه"

چه کارگر و چه روشنفکر (ای از اعضاء  در هر سازمان و یا حزب انقالبی، عده. ای انقالبی حرفه. ۴
تری که به عهده دارند، کار و شغل روزانه خود را رها  به علت مسئوليت سازمانی سنگين، )انقالبی

این دسته از اعضای حزب یا . شود ها از صندوق حزب یا سازمان تأمين می کنند و معيشت آن می
راد معموال در آغاز تشکيل سازمان انقالبی و حزب، تعداد این اف. گویند ای می سازمان را انقالبيان حرفه

باید به یاد داشت که بسياری از سربازان ارتش حزب که به طور . نسبت به بقيه اعضاء بيشتر است
هایی داده  هایی را که برای عمليات مشخص به آنان ماموریت کنند و چریک موقت کار خود را ترک می

  .ای به حساب آورد شود نباید جزء انقالبيان حرفه می

  . زمانی استای یک مقوله سا انقالبی حرفه

 در آثار لنين و غيره، پيشاهنگ انقالب یک اصطالح خاص نيست، .پيشاهنگ یا پيشاهنگان انقالب. ۵
های اخير در ایران، در آثار مربوط به جنبش  ولی در سال. بلکه توصيفی است برای حزب کمونيست

گروه انقالبی "و یا " سازمان انقالبی پيشاهنگ"، به جای اصطالح "پيشاهنگ انقالب"مسلحانه، عبارت 
بنابراین . رساند ً به کار رفته و خود به یک اصطالح تبدیل شده که همان معنی را می اختصارا" پيشاهنگ



پيشاهنگ یا پيشاهنگان "باید توجه کرد که در آثار مربوط به جنبش مسلحانه اخير ایران، 
سازمان یا "لب به جای خود یک اصطالح علمی است که اغ" انقالبيون پيشاهنگ"یا " انقالب

  .رود کار می به" گروه انقالبی پيشاهنگ

  .پيشاهنگ انقالب یک مقوله سياسی است

های انقالبی  ها و سازمان سازمان انقالبی پيشاهنگ گروه.  سازمان انقالبی پيشاهنگ.۶
های  ولی همه این سازمان. آیند وجود می  کارگری است که به منظور ایجاد نطفه حزب به- روشنفکری

که قبال هم در توضيح اصطالح افراد آگاه طبقه گفتيم  چنان. توانند به حزب تبدیل شوند انقالبی نمی
های انقالبی خواهند توانست نطفه حزب را تشکيل بدهند و یا بر فرض  دسته از سازمان فقط آن) ٢٧١(

م به مطالعه درست  لنينيز–نابودی خود راه را برای دیگران هموار سازند که بر اساس مارکسيزم 
شرایط جامعه خود بپردازند و ویژگی و عموميت را در قانونمندی این شرایط کشف کنند و با توجه به آن 

  .ها بينجامد راه خود را چنان درست انتخاب کنند که به ارتباط ارگانيک با توده

  .سازمان انقالبی پيشاهنگ نيز یک مقوله سياسی است

زب کمونيست در ميان طبقه کارگر، روشنفکران و سایر اقشار خرده  معموال هر ح.اعضای حزب. ٧
. پذیرد اما حزب تمام این افراد را به عضویت نمی. زیادی است) ها سمپات(بورژوازی دارای گرایندگان 

توانند عضو حزب شوند که مرامنامه حزب را کامال بپذیرند، برای انجام  تنها کسانی می
ها محول شود آماده باشند، کار و وظيفه  ب حزب به آنای که از جان هرگونه وظيفه

 بقيه گرایندگان .ها پيروز درآیند مشخصی برای حزب انجام دهند و از کوره یک سری آزمایش
های مختلف وابسته به حزب، عضویت داشته باشند، ولی عضویت آنان در  توانند در سازمان حزب می

ای الزم است و آن این که،  جا ذکر نکته در این. ده استخود حزب فقط وابسته به داشتن شرایط یاد ش
مذهبی در کارگران ) غير فعال(توان داشتن اعتقادات خفيف و عادی  در مورد پذیرش مرامنامه حزب، می

را نادیده گرفت، ولی برای روشنفکران و سایر خرده بورژواها باید در این مورد سختگيری بيشتری کرد، 
ها نيست و صرفا تحميلی است، در حالی که در   برای توجيه منافعی از آنزیرا مذهب در کارگران

  .روشنفکران و سایر خرده بورژواها دارای ریشه مادی است

  .عضو حزب یک مقوله سازمانی است

 لنينيزم شرح دادیم، الزم به یادآوری مجدد است که - حال که هفت مفهوم یاد شده را از نظر مارکسيزم
، روشنفکر انقالبی،  اجتماعی است- روشنفکر یک مقوله اقتصادیمفهوم، از ميان این هفت 

های سياسی و دو مفهوم  افراد آگاه طبقه، پيشاهنگان انقالب و سازمان انقالبی پيشاهنگ مقوله
  .های سازمانی هستند ای و اعضای حزب، مقوله انقالبی حرفه

ی فارسی، واژه روشنفکر را نه در بسياری از مطبوعات غير مارکسيستاین را هم بگویيم که 
به معنی علمی انتلکتوئل، بلکه به معنی ظاهری و لفظی خود واژه روشنفکر به کار 

البته، این . اندیشد برند، یعنی به معنی افرادی که فراتر از محدوده سنتی جامعه می می
یک مثال با این حساب، هم . هم برای خود مفهومی است ولی مقيد به قيد طبقاتی نيست

روشنفکر . توان روشنفکر ناميد و هم یک روشنفکر پریشان مغز بورژوازی را کارگر آگاه را می
از نظر اینان به معنی نواندیش است، با توجه به این که معيارشان برای نواندیشيدن چيزی 

های علمی  خواهد با کمک اندیشه حال این سنت شکنی می. بيشتر از سنت شکنی نيست
.  و یا با کمک تخيالت بيمارگونه روشنفکران سرگردان بورژوازی غربو انقالبی باشد

  .اعتبار است ای از نظر مارکسيزم بی پيداست که چنين مفهوم نامتجانس و درهم ریخته

  :نویسنده شورش کيست" روشنگر"اکنون ببينيم، 

آید و  اش برمی ریاوال او از کلمه روشنفکر رایج فارسی همان چيزی را فهميده که از معنی لفظی وظاه
او برای فهميدن معنی روشنفکر . شود در مطبوعات غير مارکسيستی فارسی هم از آن منظور می



های فارسی آثار مارکس، انگلس، لنين، استالين، مائو و سایر آثار  ترین توجهی به ترجمه کوچک
های غير  رساییمارکسيستی نکرده، بلکه به همان معنایی از این کلمه قناعت کرده که در قلم ف

مسئوالنه روشنفکران منحط بورژوازی مانند جالل آل احمد یا مصطفی رحيمی و غيره هست که خود 
سپس نویسنده . اند که چيزی بدانند با کمال پررویی حتی کتاب هم درباره روشنفکر نوشته بی آن

ندانسته، در نتيجه شورش، بر مبنای همين تصور، واژه روشنفکر را برای ادای مفهوم کافی و مناسب 
به معنی کسی که خود فکرش روشن است ولی " درس خوانده"آن را برداشته و به جای آن دو واژه 

به معنی کسی که فکرش روشن است و فکر دیگران را هم " روشنگر"کاری با فکر دیگران ندارد و 
  :موضوع را از زبان خود او بشنوید. کند، را گذاشته روشن می

روشنگر ژرفتر از ... دادیم ) انتلکتوئل(ه ما به روشنگر معنایی ممتاز از درس خوانده نخست بگویيم ک"
رساند که دارنده این صفت روشنی  واژه روشنگر می. باشد می) روشن اندیش(روشنفکر و مانندانشان 
ن که فکر و اندیشه روش توان بود، بدون آن کند، ولی روشنفکر یا روشن اندیش می را خود پخش هم می

  )٢٧٢".( خود را بروز داد

را به  دهد و چه کسی آن اوال پرسيدنی است که واژه انتلکتوئل در چه زبانی معنی درس خوانده می
ولی باید به . برد؟ ظاهرا نویسنده، این واژه درس خوانده را از احمد کسروی گرفته این معنی به کار می

او به کسانی درس . برد کار نمی ل بهکسروی درس خوانده را به جای انتلکتوئیاد داشت که 
های جدید خوانده بودند و از این  های جنبش مشروطه درس گوید که در آن سال خوانده می

طریق تحت تاثير فرهنگ دموکراسی بورژوایی غرب کمابيش به سلک آزادی خواهان 
 تازه کسروی که برد و کار می  او واژه درس خوانده را به معنی مشخص و محدودی به.گرویده بودند

ً آیا نویسنده با خود نيندیشيده است که مردم  دوما. دانست چيزی از مفهوم طبقه و مبارزه طبقاتی نمی
را نباید براساس معيارهای ذهنی و خيالی، بيهوده و از روی هوس تقسيم بندی کرد؟ آیا برای چه، 

درس خواندگان را نيز به دو دسته نویسنده شورش مردم را به دو دسته درس خوانده و درس نخوانده و 
اند و روشنی خود را پخش  کنند و کسانی که روشن اند و روشنی خود را پخش نمی کسانی که روشن

توان کرد؟ برای چه  کند؟ آیا این چه علمی است که در پرتو آن چنين کاری می نمایند تقسيم می می
یسنده برای پخش کردن و نکردن هدفی چنين تقسيم بندی الزم است؟ روشنی چيست؟ معيار نو

روشنی کدام است؟ ممکن است کسی بگوید که منظور نویسنده تقسيم بندی جدیدی از افراد جامعه 
این سنجنش فرماليستی است، زیرا : گویيم می. کند دیگر مقایسه می نيست، او فقط دو واژه را با یک

تنها چيزی که در مورد مفهوم  آخر، ها انجام گيرد، سنجش دو واژه باید در ارتباط با مفهوم آن
بيش از یک قرن است که در آثار . روشنفکر مطرح نيست، روشن بودن و روشن کردن است
های مختلف دنيا با یک  هایش در زبان و ادبيات گوناگون مارکسيستی واژه انتلکتوئل و معادل

ده و نه کسی که بو" درس خوانده"رود و نه منظور از آن  کار می مفهوم دقيق و مشخص به
برد  کار می پذیرد و به  در واقع وقتی که نویسنده شورش واژه درس خوانده را می.فکرش روشن است

کند، خود به خود  داند که روشن اندیش است، و روشنگر را از آن متمایز می و روشنفکر را کسی می
ظاهر قضيه این است که او کند، منتها  افراد جامعه را بر اساس یک معيار خيالی و ذهنی تقسيم می

اما . خواهد تمایالت فرماليستی خودش را ارضا نماید و واژه روشنگر خود را بر جای روشنفکر بنشاند می
فرماليزم فقط شکل عمل نویسنده شورش است، ماهيت عمل او چيز دیگری . اصل قضيه این نيست

يت عمل نویسنده شورش یک ماه. تر ترسيد وقتی قالب عيبی دارد، باید از مضمون بيش. است
خواهد هژمونی روشنفکران بورژوازی را در حزب و انقالب تامين  او می. تالش مشخص سياسی است

  :تر بکاویم تر روشن شدن موضوع، سخنان او را بيش برای بيش. کند

های خود چنين نتيجه  که در فصل پيش هم نشان دادیم، از حرف او در فصل هيجدهم کتابش، چنان
  :رد کهگي می

و زندگی آگاهانه کارگری زندگی شورشی ... تواند جانشين کار کارگری شود  آگاهی کارگری می"
  )٢٧٣". (سان نه کارخانه، بلکه شورش این است دایه طبقه کارگر بدین"و باز  ".طبقه کارگر است



د کارگر رسد که هر کس در انقالب کارگری شرکت کند، خو با این حساب نویسنده به این نتيجه می
کند، زیرا برای  را هم تباه می" انقالب کارگری"که خود این حکم، مفهوم  البته بگذریم از این. است

در این مورد، (مان روشن و مشخص باشد  تعریف مفهوم انقالب کارگری باید نخست مفهوم کارگر برای
که نویسنده جا مطرح است این است  چيزی که در ایناما ). ایم در فصل پيش هم سخن گفته

ای را که خود کارگر نيستند ولی، به زعم او، دارای آگاهی کارگری هستند وارد  شورش عده
شان  کاره هستند و موضع و منشاء طبقاتی  حال باید ببينيم این عده کی و چه.کند طبقه کارگر می

جا  م در اینً این را ه ضمنا. چيست و در درون این طبقه کارگر ساختگی چه نقش و موقعيتی دارند
این موضوع را در فصل . (داند اشارتًا بگویيم که او تمام کسانی را که شغل کارگری دارند، کارگر نمی

  ).پيش شرح دادیم

  :گوید او در فصل نوزدهم کتاب می

اش  اش با وسایل توليد طبقه کارگر است و از سویی دیگر در بستگی سو در بستگی طبقه کارگر از یک"
این گواه آن است که طبقه کارگر هنوز در ... و شورش و زندگی شورشی خویش ) ٢٧۴( با فرهنگ 
   )٢٧۵".( ای از آن الیه فرهنگی طبقه است الیه. ای الیه دار است کردار طبقه

خواهد بگوید که طبقه کارگر از دو قشر تشکيل شده، یک قشر آنانی هستند که در  او می
فروشند و مالک وسایل توليد  ار خود را به کارفرما میرابطه با وسایل توليد کارگرند، یعنی ک

قشر دیگر هم کسانی هستند که در عمل کارگر نيستند ولی چون با ایدئولوژی و . نيستند
این قشر اخير را او . بنابراین کارگرند، انقالب و زندگی انقالبی طبقه کارگر بستگی دارند

  :گوید او در جای دیگر می. داند میطبقه کارگر " الیه فرهنگی"قشر یا به قول خودش 

  )٢٧۶."( است...این الیه فرهنگی طبقه کارگر، همان الیه روشنگر طبقه "

  )٢٧٧".( الیه روشنگر در امر توليد شرکت مستقيم ندارد:"گوید تر می در چند سطر پایين

ه این جا معلوم شد که او معتقد است که طبقه کارگر دارای یک قشر مخصوصی است ک پس تا این
، ولی انقالب و ایدئولوژی و "در امر توليد شرکت مستقيم ندارند"قشر مخصوص اصال کارگر نيستند و 

خود نویسنده . ها روشنگر طبقه کارگر هستند ها است و آن زندگی انقالبی طبقه کارگر در دست آن
  )٢٧٧".  (الیه روشنگر به مانند آموزگار طبقه است:"گوید می

البته باز .  دن این عده چيست؟ از نظر نویسنده شورش شرکت در انقالب کارگریپس معيار کارگر بو
داند، مفهوم انقالب کارگری او هم برای ما قابل اعتبار  کنيم که چون او معنی کارگر را نمی هم تکرار می

در این . پنداریم کنيم، منظور او از انقالب کارگری همان باشد که ما می حال، فرض می نيست ولی با این
، یعنی "در امر توليد شرکت مستقيم ندارند"کنند ولی  صورت کسانی که در انقالب کارگری شرکت می

. آیند طبقه کارگر یا روشنگر طبقه کارگر به حساب می" الیه فرهنگی"کارگر نيستند، از نظر نویسنده 
دانيم که در انقالب  می. کنند، ولی کارگر نيستند اما ببينيم چه کسانی در انقالب کارگری شرکت می

اوال دهقانان و اغلب . کنند وران شهری، دهقانان و روشنفکران هم شرکت می کارگری معموال پيشه
وران در توليد شرکت دارند، منتها چون کمابيش مالک وسایل توليداند و کار خود را به کارفرما  پيشه
الیه "ن است که منظور نویسنده از ً روش دوما. فروشند، به این دليل است که کارگر نيستند نمی

های  شان از توده تواند دهقانان و پيشه وران باشد، زیرا آنان معموال سطح فرهنگی نمی" فرهنگی
نویسنده همان " الیه روشنگر"پس با این حساب . تر است یا در همان حد هستند کارگری پایين

. اند ای تبدیل شده اهی که به انقالبی حرفهروشنفکران انقالبی است، به اضافه آن دسته از کارگران آگ
و از طرف دیگر در انقالب کارگری هم شرکت " توليد شرکت مستقيم ندارند"زیرا اینان، از طرفی در 

است از مجموع روشنفکران انقالبی و  بينيم که روشنگر نویسنده شورش عبارت پس می. کنند می
با این :"جا ممکن است کسی بگوید در این. اند دهای تبدیل ش کارگران آگاهی که به انقالبی حرفه

و بنابراین، نویسنده شورش فقط واژه " ای انقالبی حرفه"حساب، واژه روشنگر معادل است با اصطالح 
گویيم قضيه فقط این  می". ای را به جای یک اصطالح معروف به کار برده و این زیاد اهميتی ندارد تازه



برد که این  کار می  روشنگر را به جای تمام هفت مفهوم یاد شده بهنيست، زیرا نویسنده شورش اوال
. گردد امر سبب از بين رفتن مرز بين مفاهيم و در نتيجه تباه شدن مفاهيم و قاطی شدن مباحث می

بنابراین او عمال روشنفکران انقالبی را از نظر طبقاتی . داند ً او روشنگر را قشری از طبقه کارگر می دوما
این سئوال پيش . هيچ فرقی قائل نشده" کارگران آگاه"ها و  از طبقه کارگر دانسته و بين آنجزئی 
هم اکنون هم ما به طور عملی در . آید که چرا نویسنده این دو مفهوم را از هم جدا نکرده می

ياری از کارگران آگاه و روشنفکران انقالبی بس. های انقالبی موجود با این موضوع برخورد داریم سازمان
 .خواهيم مگر ما علم را برای تغيير دادن نمی. مراحل پروسه رشدشان با هم متفاوت است

های بد یک کارگر آگاه  های بد یک روشنفکر انقالبی به شکل دیگری است و خصلت خصلت
تر ممکن است دچار انحرافات سوبژکتيویستی مانند   مثال یک روشنفکر انقالبی بيش.به شکلی دیگر

تر ممکن است به علت مبارزات  های عجيب و غریب گردد، در حالی که یک کارگر آگاه بيش افیب خيال
های اخير کارگران، دچار انحرافات امپریستی مانند نزدیک بينی زیاده از حد نسبت به  اقتصادی سال

عرفان "اگر یک کارگر آگاه بود هرگز به فکر مثال نویسنده شورش . افق مبارزه گردد
فورا او " دیکتاتوری پرولتاریا"کرد، یا کلمه  افتاد، یا زبان اختراع نمی نمی ) ٢٧٨"( کمونيستی

را به یاد آزادی اندیشه و بيان که مسئله فرعی و روبنایی دیکتاتوری پرولتاریاست 
چيزی است که کسی آن را " کارگر آگاه"و " روشنفکر انقالبی" آیا اختالف بين مفاهيم .انداخت نمی

ا پایمال کردن مرز بين این دو مفهوم یک تالش سياسی، اگر چه ناآگاهانه، نيست؟ آیا نفهمد؟ آی
دانيم، از ما  اش می های طبقاتی نویسنده شورش از این که ما انحرافات یاد شده او را بازمانده خصلت

ی را کارگر او روشنفکر انقالب! رنجد؟ و آیا او با این تالش، قبال راه را بر اتهام ما نبسته است؟ نمی
وقتی . که باید باشند داند تا آنان را چنان که هستند به انقالب و طبقه کارگر تحميل کند، نه چنان می

یک روشنفکر انقالبی، یکی از انحرافات تفکر و شخصيت خود را ناشی از خصلت طبقاتی 
کسی با چنين . خواهد که خود را اصالح کند داند، در واقع صادقانه و صميمانه می خود می

وقتی یک . کند این اعتراف خود در واقع آمادگی خود را برای آموزش از پرولتاریا اعالم می
گوید  داند و می روشنفکر انقالبی کارگری کردن را برای ساختن شخصيت خود الزم می

های خرده  ها را با گوشت و پوست خود باید احساس کرد، در واقع او بر خصلت زندگی توده
ها خود را برای خدمت به پرولتاریا  خواهد با مبارزه با آن د واقف است و میبورژوایی خو

خواهد آنان را چنان که   اما نویسنده شورش با کارگر دانستن روشنفکران انقالبی، می.تر کند الیق
شان بر انقالب پرولتاریا تحميل کند و بعد با  های طبقاتی ها و خصلت هستند، در بست با تمام خواست

آیا نویسنده . یل کردن آنان به روشنگر طبقه، هژمونی خرده بورژوازی را در انقالب تأمين نمایدتبد
ای  او نقشه آگاهانه. خواهد چنين کاری را انجام دهد؟ به تصور ما نه شورش زیرکانه و دغلکارانه می

او در ه به تصور ما، اشکال کار نویسنده شورش این است ک. برای این کار خود طرح نکرده است
خواهد همه چيز را خودش کشف و   لنينيزم صداقت ندارد، او می–آموزش مارکسيزم 

اختراع کند و چون چنين چيزی ممکن نيست، در نتيجه او نسبت به بسياری از چيزها و از 
های خرده  این ناآگاهی سبب شده که خصلت. جمله نسبت به وجود خود ناآگاه مانده است

برای یک روشنفکر انقالبی، داشتن خصلت خرده . ود عمل کنندبورژوایی او خود به خ
تواند سبب شود که  بورژوایی عمدی نيست، بلکه ناآگاهی او بر وجود خود هم می

اش بر جای بمانند و خود به خود عمل کنند و در خط مشی او هم اثر  های طبقاتی خصلت
ترین توجيهی است که  که این خوش بينانهالبته ما به این حرف خود معتقدیم ولی باید گفت . بگذارند

  .   توان از این تالش سياسی نویسنده شورش کرد می

و " روشنفکر انقالبی"خواهد مرز بين دو مفهوم  پس چنان که گفتيم، نویسنده شورش نخست می
کند  را از بين ببرد تا بتواند ماهيت طبقاتی روشنفکران را پنهان کند و سپس تالش می" کارگران آگاه"

در این مورد اخير یعنی تالش نویسنده شورش برای تأمين . که هژمونی آنان را بر انقالب تامين نماید
  :تر توضيح بدهيم هژمونی روشنفکران در انقالب، بيش

این قانون عام و مطلق شناخت . از نظر ماتریاليزم دیالکتيک، تجربه بر تئوری مقدم است
تواند به سهم خود  ز، که خود ناشی از تجربه است، میاما هر تئوری ني. ماتریاليستی است



تر  های بعدی هم باز تئوری را غنی البته آن تجربه. های بعدی باشد راهنمای تجربه یا تجربه
پس تئوری راهنمای تجربه هست . کند سازد و این جریان به همين ترتيب ادامه پيدا می می

تواند یک قدم به پيش بردارد که تجربه  میفقط زمانی تئوری . اما تجربه پایه تئوری است
پيشين  روشن است که تجربه هم فقط به یاری تئوری. قبال آن یک قدم را برداشته باشد

های پيشين نيز خود  تواند قدمی به پيش بردارد، ولی باید به یاد داشت که آن تئوری می
نيم که گام نخست را بي ناشی از تجربه هستند و اگر به همين ترتيب به عقب برگردیم می

به عبارت دیگر باید گفت، تئوری رابطه بين تجربيات گذشته و تجربه . تجربه برداشته است
این است تعبير مادی . های گذشته بر تجربه جدید است جدید است، تئوری تاثير تجربه

 ترین حتی ریاضيات نيز که انتزاعی. آليستی است هرگونه تصوری برخالف این، ایده. تئوری
ها، قدم به قدم به دنبال تجربه  آليست ها و شبه ایده آليست علوم است، بر خالف ادعای ایده

ای که قبال در ذهن ما آثاری ایجاد  طرف تجربيات جمع بندی نشده از یک(کند  حرکت می
). اند و از طرف دیگر شکل کشيدن و فرمول نوشتن که خود نيز شکلی از تجربه است کرده

بدون تجربه جدید، تئوری . تواند تئوری را به پيش ببرد  عمل است که میپس فقط تجربه و
البته اگر ما پس از هر تجربه و عملی حاصل تجربه خود را تئوریزه . تواند در جا بزند فقط می

نکنيم، دوباره یا خودمان یا کسی دیگر مجبوریم عين همان تجربه را با همان اشتباهات 
اما اگر بدون انجام تجربه . تکرار نمایيم) های پيشين عمل کنيم ریتازه اگر با اتکاء بر تئو(

. جدید بخواهيم تئوری را حتی یک گام به پيش ببریم، فقط دچار سوبژکتيویزم خواهيم شد
  .رود مگر با تجربه تئوری به پيش نمی

ها  تئوریهر یک از این : آید وجود می گونه به های انقالبی طبقه کارگر چه تئوریاکنون ببينيم، 
البته طبقه . آید دقيقا پس از انجام یک تجربه مشخص تاریخی طبقه کارگر به وجود می

های پيش از  های انقالبی توده های مختلف سایر طبقات و به ویژه از تجربه کارگر از تجربه
کند، ولی نقش اساسی را در پدید آوردن  خود و به طورکلی از علم بشری نيز استفاده می

 .های تاریخی خود کارگران به عهده دارد چنان تجربه ی انقالبی طبقه کارگر همها تئوری
. تر از طریق روشنفکران بورژوازی امکان پذیر است های سایر طبقات، بيش استفاده طبقه کارگر از تجربه

داری علم در دست روشنفکران بورژوازی است و طبقه کارگر نيز فقط با کمک  زیرا، در جامعه سرمایه
تواند این تجربيات و  تواند از حاصل تجربيات سایر طبقات استفاده کند و نيز به کمک علم می لم میع

وجود از طرف دیگر . های تاریخی خود و به طور کلی تجربيات کل بشر را مورد بررسی قرار دهد تجربه
اجتماعی طبقه کارگر خود یک واقعيت بزرگ تاریخی است که بر علم و خط مشی آن 

بدین ترتيب که بسياری از دانشمندان و به طور کلی روشنفکران . گذرد ور کلی اثر میط به
وجود (که خود جزء طبقه بورژوازی هستند، کمابيش تحت تاثير این واقعيت بزرگ تاریخی 

گيرند و خواسته و ناخواسته به درجات مختلف به سود او  قرار می) اجتماعی طبقه کارگر
 دانشمند بورژوا آدام اسميت مثال .کنند یدئولوژی او گرایش پيدا میکنند و حتی به ا عمل می

که حتی گرایش مختصری هم به پرولتاریا ندارد، ناخواسته تحت تاثير وجود اجتماعی طبقه کارگر قرار 
ارزش هر کاال عبارت از کاری است که صرف توليد آن شده رسد که  گيرد و به این نتيجه می می

گزاری به آن معتقد  شمند دیگر بورژوا در عين وفاداری به بورژوازی و در عين خدمت دانریکاردو؛ و است
 و اگر مقدار آن کمتر از حداقل معيشت شود، مرگ مزد حداقل معيشت کارگران استشود که  می

یابد و  دهد و طبق قانون عرضه و تقاضا مزد افزایش می و مير کارگران عرضه نيروی کار را کاهش می
تر از حداقل معيشت شود، زاد و ولد کارگران زیاد  رسد و اگر مزد بيش ه حداقل معيشت میدوباره ب

البته ریکاردو . رسد شود و دوباره طبق همان قانون عرضه و تقاضا مزد به حداقل معيشت می می
خود و ناخواسته تحت تاثير وجود  خواسته است برای کار سرمایه داران فرمولی بسازد ولی خود به می

بعدها این هر دو تئوری آدام اسميت و . اجتماعی طبقه کارگر قرار گرفته و به سود او عمل کرده
البته پس از تلفيق تئوری آدام (مارکس شدند " ارزش اضافی"های تئوری  پایه، ریکاردو

 مارکس نيز از دانشمندان بورژوازی بود ولی ).اسميت و تصحيح تئوری ریکاردو به وسيله مارکس
الف آدام اسميت و ریکاردو آگاهانه تحت تاثير وجود اجتماعی طبقه کارگر قرار گرفت و دیگر به او برخ
گزاری به طبقه کارگر را انتخاب کرد و خود با شرکت در  او خدمت. گزار بورژوازی تبدیل نشد خدمت



ر کلی باالخره سایر دانشمندان و به طو. مبارزات طبقه کارگر به تدوین ایدئولوژی او موفق شد
روشنفکران بورژوازی نيز یا جهتی مخالف ایدئولوژی طبقه کارگر یا موافق آن برگزیدند یا کمابيش به 

  .سود یا زیان آن موضع گرفتند

ایم این است که پروسه  جا مطرح است و ما هنوز به روشنی به آن جواب نگفته ای که در این مسئله
زندگی و مبارزات طبقه کارگر خود شامل .  استگونه های انقالبی طبقه کارگر چه تکوین تئوری

. های تاریخی دارای سير تکاملی مشخص است های تاریخی بسيار زیادی است که این تجربه تجربه
ها و هم رسيدن به این  هم خود این تجربه. رساند هر تجربه، طبقه کارگر را به شناخت جدیدی می

ها برای همه کارگران حاصل  این شناخت. پذیرد  میهای طبقه کارگر انجام ها به وسيله توده شناخت
روشنفکران بورژوازی و احيانا کارگران آگاه این . شود ولی به شکلی نامنظم و سامان نيافته می

. کنند های عمومی طبقه کارگر را به کمک ابزار علم که در دسترس دارند، تئوریزه و تدوین می شناخت
ها   اسميت خود بر این حقيقت واقف بودند که فقط کار آنهای کارگر در زمان آدام تودهمثال 

را به کاالی قابل ) اقتصادی(تواند مواد اوليه غير قابل مصرف و بی ارزش  است که می
 ممکن .این شناخت عمومی طبقه کارگر بود. تبدیل کند) اقتصادی(مصرف و دارای ارزش 

ً این  ولی چنين نيست، آنان حتما. یه استاست کسی تصور کند که این ادعای ما فقط یک تصور بی پا
شاید اگر در فولکلور . اند کرده اند، زیرا این چيزی بوده که شب و روز تجربه می دانسته حقيقت را می

جامعه صنعتی آن دوره مطالعه شود، وقوف کارگران به این حقيقت که فقط کار خالق ارزش کاال است، 
اما ذکر این نکته الزم است که این . عاميانه و غيره مشاهده شودهای  به وفور در البالی شعرها و قصه

. توانسته در ذهن کارگران آن زمان وجود داشته باشد حقيقت فقط به شکل خام و شکل نگرفته آن می
تئوریزه کردن و تدوین این حقيقت کاری بود که از عهده کارکنان فکری جامعه که در آن زمان همان 

این کار را آدام اسميت، بدون این که قصد کمک به پرولتاریا را . آمد بودند، بر میروشنفکران بورژوازی 
ها فقط  دیدند که مزد کار آن یا این که در زمان ریکاردو، کارگران خود می. دهد داشته باشد انجام می

دیدند که  میها  آن. کند که زنده بمانند و بتوانند باز کار بکنند ها تهيه می حداقل معيشتی را برای آن
شود و در این  سبب کاهش مزدشان می) افزایش عرضه نيروی کار(زیاد شدن تعداد کارگران جویای کار 

کار زیاد  صورت کارفرما حتی از مرگ و مير کارگران به علت فقر و گرسنگی وحشتی ندارد زیرا کارگر بی
شان  ها درباره وضع معيشت ناند و اگر کسی با آ دانسته کارگران این حقيقت را به خوبی می. است

تئوری . ها بشنود های مختلفی از زبان آن توانسته این حقيقت را به شکل ً می کرده حتما صحبت می
تازه اگر . های کارگر است مزد ریکاردو در واقع تئوریزه شده و تدوین شده همين شناخت اجتماعی توده

پرداخت، در مورد تابعيت  ها می ریکاردو آگاهانه و به طور مستقيم به آموزش از توده
تر  اش کامل شد و تئوری مستقيم زاد و ولد از افزایش دستمزد نيز دچار اشتباه نمی

به خوبی پيداست که این یک شاخ و برگ سوبژکتيویستی روشنفکرانه است که  .گردید می
  .ریکاردو بر تئوری خود افزوده است

ظاهر قضيه این است که البته . ای است سهمارکس هم دارای چنين پرو" ارزش اضافی"تئوری 
خود را بنياد " ارزش اضافی"مارکس بر مبنای دو تئوری آدام اسميت و ریکاردو ، تئوری 

رود مگر با  که گفتيم، تئوری به پيش نمی نهاده، ولی این فقط تکنيک کار است، زیرا چنان
ان از زمان آدام اسميت و ریکاردو در زمان مارکس، آگاهی کارگر:  اصل قضيه چيز دیگری است.تجربه

 آنان در عمل .در آن زمان مبارزات اقتصادی کارگران با بورژوازی، رشد کرده بود. تر بود تکامل یافته
کنند،  توانند بخرند، فقط قسمتی از کاالیی است که خود توليد می چه را که از بازار می دیدند که آن می
گيرند و باز هم معتقدند که  دند که هر چه بتوانند از کارفرما میدا جهت با مبارزات خود نشان می بدین
های  جز بيان سامان یافته خواست توده تئوری ارزش اضافی مارکس، چيزی به. اند شان را نگرفته حق

عمال هم اگر به تاریخ مبارزات اقتصادی کارگران زمان مارکس نگاه کنيم . تواند باشد کارگر آن زمان نمی
ای است که او  خالقيت مارکس فقط در بستگی. جز این نيست ه واقعيت چيزی بهبينيم ک می

چنين در کوششی است که  ها از خود نشان داده و هم تر از توده برای آموختن هر چه بيش
کار برده  های کارگر اروپا به او برای جمع بندی و تدوین شناخت خام و سامان نيافته توده

 .ئولوژی او کمر بست  مبارزات طبقه کارگر به تدوین ایدهمارکس با شرکت خود در. است



مارکس دیگر مانند آدام اسميت از تجربه و آگاهی طبقه کارگر به طور غير مستقيم تاثير نپذیرفت، بلکه 
های سامان نيافته و شکل  اش انگلس خود را در کوران تجربه و آگاهی او همراه با دوست

 بدین جهت، توانستند این آگاهی شکل نگرفته و نامنظم را نگرفته طبقه کارگر قرار دادند و
گویا خود مارکس (داری  های پيش از سرمایه های پيشينيان و به ویژه توده با توجه به تجربه

و با ابزار علم به ) اش، در حدود سی سال فقط تاریخ مطالعه کرده گذشته از سایر مطالعات
ای از شناخت بشری درآوردند تا راهنمای عمل  هنظم آوردند و به صورت شبکه سازمان یافت

در زمان مارکس پرولتاریا دیگر مبارزات خود را آغاز کرده بود، بدین  .بعدی پرولتاریا گردد
های منفعل  های مارکسيزم شناختی منفعل نيست، چون ناشی از تجربه جهت تئوری

س و انگلس فقط حاصل مارک. مارکسيزم ناشی از رشد مبارزات کارگران اروپا است. نيست
مارکسيزم ناشی . اند تجربه این مبارزات را با توجه به مبارزات طبقاتی کل تاریخ، تئوریزه کرده

چه قبل از مارکس و چه بعد از مارکس دانشمندان علوم اجتماعی و . از نبوغ مارکس و انگلس نيست
اند و هم  س و انگلس داشتهاند که هم نبوغ و استعداد بيشتری از مارک های زیادی بوده فيلسوف

اند داشته  ها بيشتر بوده است، ولی نقش تاریخ سازی مانند مارکس و انگلس نتوانسته مطالعات آن
ها  ها بشر به تجربيات انقالبی نوینی نرسيده بود، و یا آن دليل این امر این است که در زمان آن. باشند

از یک طرف جمع بندی تجربيات مبارزات مارکسيزم . در کوران چنين تجربياتی قرار نداشتند
های پيش از  انقالبی پرولتاریای اروپا است و از طرف دیگر جمع بندی تجربيات مبارزات توده

  .داری است که پرولتاریا برای مبارزات خود به آگاهی از آن نياز داشته است سرمایه

ه پرولتاریای روسيه ناشی شده لنينيزم نيز قدم به قدم از تجربيات انقالبی پرولتاریا و به ویژ
در زمان پيدایش لنينيزم توسعه  تجاوزات امپریاليستی کشورهای پيشرفته :   است

داری از طرفی سبب تضعيف تضادهای داخلی این کشورها و از طرفی دیگر سبب  سرمایه
خود   این مسئله خود به.تشدید تضادهای داخلی کشورهای مورد تجاوز امپریاليستی گردید

آورد که برخالف پيش بينی مارکس و انگلس، اکنون دیگر احتمال شروع انقالب از  وجود می ن نظر را بهای
تر  های ضعيف اند و در نتيجه حلقه ای که مورد تجاوز امپریاليستی قرار گرفته کشورهای عقب مانده
 احساس لزوم ارتقاء مارکسيزم به مرحله نوینی عمال. دهند، بيشتر است زنجير را تشکيل می

اجزاء . های مربوط به امپریاليزم به وجود آمد در نتيجه، جزئی از لنينيزم یعنی تئوری. شد می
مثال اگر . وجود آمد های انقالبی پرولتاریا به دیگر لنينيزم، نيز قدم به قدم به دنبال تجربه

ً محکوم به  اً اقتصادی که طبع پرولتاریای جهان به ویژه پرولتاریای روسيه از مبارزات صرفا
کرد، هرگز کتاب  شد و لزوم مبارزه سياسی را عمال حس نمی شکست بود مأیوس نمی

کارگران برای اضافه دستمزد و برخی مزایای اقتصادی . آمد وجود نمی به" چه باید کرد؟"
دیدند که با  ولی در عمل می. آوردند هایی نيز به دست می کردند  و پيروزی دیگر مبارزه می

شوند و باز قضيه همان  تر می شود یعنی کاالها گران دستمزد آنان تورم ایجاد میافزایش 
ها  به عبارت دیگر، آن. است که از اول بود، یعنی باز هم مزد همان حداقل معيشت است

با بورژوازی بر ) کارگران(ها  ها با بورژوازی در واقع دارد به اتحاد آن دیدند که مبارزه آن می
پس . مصرف کننده اصلی هم کسی به جز خودشان نبود. انجامد ه میعليه مصرف کنند

دیدند که در  از طرفی دیگر کارگران می. جنگيدند ها در واقع داشتند با خودشان می آن
کند و هميشه جانب آنان را  داران حمایت می ها پليس و دولت از سرمایه جریان مبارزات آن

پس . داشت که به لزوم مبارزه سياسی برسند همه کارگران را بر آن می این. گيرد می
نه یک کتاب آسمانی است و نه نبوغ و خالقيت لنين " چه باید کرد؟"بينيم که مثال کتاب  می

 در آفرینش آن نقش اساسی داشته است، بلکه تجربه - که البته قابل انکار هم نيست-
" چه باید کرد؟" در زمانی که های کارگر  توده.های کارگر خالق آن است مبارزات اقتصادی توده

ً اقتصادی را  حاصلی مبارزه صرفا وجود بياید، خود با گوشت و پوست خود پوچی و بی بایست به می
  .طرف نيست بی) دولت(کردند و در عمل دیده بودند که قاضی  حس می

 است که قبل شان دیدند که پس از افزایش دستمزد باز همان مقدار نان در سفره های کارگر می خانواده
دیدند که  کارگران اعتصاب کننده نيز می. از آن بود و افزایش دستمزد فقط یک پيروزی فرماليستی بوده



های  این حقایق برای توده. داران است و بدین جهت باید برای پيروزی، با آن جنگيد دولت مال سرمایه
. هاست دست آورده توده یق بهفقط تدوین حقا" چه باید کرد؟"کارگر به صورت عينی وجود داشت و 

ها و جمع بندی دانش تجربی آنان  تمام اجزای لنينيزم مرحله به مرحله حاصل تجربيات توده
نبوغ و خالقيت لنين فقط در این است که موفق به جمعبندی و تدوین دانش تجربی  .است
ین کار شده تازه لنين هم در یک ميدان وسيع برخورد عقاید، موفق به ا .ها شده است توده

بود و آدمی دیگر هم به صداقت، پشتکار و خالقيت او پيدا  اگر لنين هم نمی. است نه به طور فردی
شد، منتها به وسيله چندین نفر، و اسم دیگری هم روی آن گذاشته  شد، باز لنينيزم تدوین می نمی
  .شد، ولی به هر حال باز ما چيزی معادل لنينيزم امروز داشتيم می

حاصل تجربيات )  لنينيزم-مارکسيزم(های انقالبی طبقه کارگر  تئوریچه گفته شد،  نبنابر آ
تواند رشد  های کارگر می تاریخی خود طبقه کارگر است و باز بر مبنای تجربيات تاریخی توده

  .کند و تکامل یابد

، نقش ویژه جا ممکن است سوءتفاهم ایجاد کند و بدین جهت احتياجی به توضيح دارد چيزی که در این
در این گونه کشورها، روشنفکران عالوه بر نقش عمومی . روشنفکران در کشورهای عقب مانده است

های  خود در تمام کشورها، نقش دیگری نيز دارند و آن نقش رابطه فرهنگی بين جامعه خود و جامعه
البی پرولتاریای جهان را ً روشنفکران انقالبی وظيفه دارند که حاصل تجربيات انق طبعا. تر است پيشرفته
شود که آنان در انقالب جامعه  این موضوع سبب می. های انقالبی جامعه خود منتقل کنند به توده

های پيشرفته، نقش پر اهميت تری داشته باشند، به ویژه در آغاز  نسبت به روشنفکران انقالبی جامعه
ه باشد و هر چه جامعه مورد نظر تری کرد هر چه جنبش انقالبی جهانی رشد بيش. جنبش انقالبی

روشن است که ) ٢٧٩.( تر است تر باشد، اهميت نقش روشنفکران انقالبی آن جامعه بيش عقب مانده
های انقالبی داخل جامعه،  انتقال تجربيات انقالبی پرولتاریای جهان به تودهاین عمل، یعنی 

از شکل عمل گروه . ود بگيردتواند اشکال گوناگونی به خ به تناسب شرایط زمان و مکان می
پلخانف در روسيه گرفته تا سازمان انقالبی مائو در چين و باالخره سازمان " آزادی کار"

چه مسلم است این که، نخستين هدف استراتژیک این   آن.های فدایی خلق در ایران چریک
، فقط در همين زمينه ها هم دست آوردهای تئوریک آن. هاست ها ایجاد ارتباط ارگانيک با توده سازمان

  .ها حاصل خواهد شد های انقالبی آن تواند باشد، که آن هم در ضمن تجربه می

  :گوید او در یک جا می. کند گونه به این قضيه نگاه می اکنون ببينيم نویسنده شورش چه

طبقه کارگر است که به ) روشنفکر(روشنگر ) قشر(و الیه ) فيلسوف(پس نخست این فرد خردجو "
رسد و سپس همگی طبقه را در روند زندگی و ستيز طبقاتی آگاه  د دانش و آگاهی طبقاتی میکلي
ممکن است کسی تصور کند که این کوتاهی نویسنده در گفتن حقيقت است، او جزء ). ٢٨٠" (کند می

 تر و فرعی حقيقت را گفته است، ولی به هر حال او جزئی از حقيقت را بيان داشته ولی در واقع کوچک
های کارگر هستند که در نتيجه تجربيات  این توده. گفته او مسخ حقيقت است. چنين نيست

دانش و "تدوین و جمع بندی این . رسند می" کليد دانش و آگاهی"انقالبی تاریخی خود به 
تئوریزه کردن آن به وسيله روشنفکران و احيانًا برخی از کارگران آگاه جزء ناچيزی " آگاهی

کجا و تجربيات چند صد ساله " چه باید کرد ؟"نوشتن کتاب .  تاریخی استاز این پروسه
آیا چه کسی سهم . مبارزات کارگران کشورهای صنعتی اروپا و کارگران روسيه کجا

ها ميليون کارگری که با زندگی و  تری در کشف حقایق این کتاب دارد؟ لنين یا ميليون بيش
مه مبارزه صرفًا اقتصادی و لزوم ارتقاء سطح مبارزه مبارزات اقتصادی خود، بيهوده بودن ادا

کنند  ها فقط تجربه می توده: "اند؟ ممکن است کسی بگوید را به مبارزه سياسی اثبات کرده
". فهمد ولی حاصل تجربه را فيلسوف یا به قول نویسنده شورش خردجو و غيره می

يون انسان تجربه کنند و ها ميل گویيم این واقعًا حرف شگفت انگيزی است، ميليون می
در امر توليد "که " الیه روشنگر"و یا یک ) خردجو(وقت یک نفر فيلسوف  چيزی نفهمند، آن

آگاهی طبقاتی گنج دربسته و حاضر و . همه چيز را بفهمد" هم شرکت مستقيم ندارد
 سپس ای نيست که یک نفر یا گروهی عقل کل بروند، در آن را با کليد دانش باز کنند و آماده



ها و حتی صدها سال مبارزه ذره ذره، در  آگاهی طبقاتی در طی ده. بين همه پخش کنند
گردد، آن  شود تا این که تبدیل به کيفيتی قابل تدوین می های کارگر تشکيل می ذهن توده

به عبارت دیگر، . کند وقت ضرورت این تدوین خود به خود شکل و عامل تدوین را پيدا می
های کارگر سرانجام یا به طور  ه در ذهن و منعکس شده در روابط تودهآگاهی تشکيل شد

شود و یا مارکس و لنين به طور مستقيم  غير مستقيم از زبان آدام اسميت و غيره جاری می
به هر حال، ایدئولوژی انقالبی طبقه کارگر مال . شوند مامور تدوین و تئوریزه کردن آن می
. آورند وجود می ن زندگی و مبارزات طبقاتی خود، آن را بهخود طبقه کارگر است که در جریا

توانند تدوین  دانشمند و فيلسوف و روشنفکر انقالبی و حتی گروه کارگران آگاه فقط می
ایدئولوژی طبقه کارگر از ذهن تمامی افراد طبقه کارگر . ئولوژی باشند کننده این ایده

تيکی جزء با کل، کمابيش در تکامل جوشد و هر فرد کارگر هم بنابر رابطه دیالک می
رسد سبب اشتباه نویسنده   اما چيزی که ظاهرًا به نظر می.ئولوژی طبقه کارگر سهمی دارد ایده

نویسنده شورش به جای این که در . شورش شده، درک نادرست او از شرایط خاص جامعه ما است
م به خاص گذر کند، با نگاه سطحی در خاص تعمق کند و بعد به طور دیالکتيکی از خاص به عام و از عا

در شرایط . سازد های کلی خيالی می کند و فرمول خاص، هر چه را که در آن دیده است مطلق می
اند،  های کارگر عمال هنوز از مبارزات اقتصادی پا فراتر نگذاشته امروز ما و جامعه ما در حالی که توده

نفکران انقالبی و کارگران خيلی آگاه است، به های انقالبی پيشاهنگ که مرکب از روش سازمان
ها  دگماتيست. این موضوع سبب اشتباه کسان بسياری شده است. اند ترین شکل مبارزه پرداخته عالی

های انقالبی پيشاهنگ را  که از درک رابطه دیالکتيکی عام با خاص عاجزند، شکل مبارزه سازمان
اما نویسنده شورش . اند بار به پناهگاه امن دگماتيزم خزیدهها هم که این  اپورتونيست. کنند محکوم می

که او هم نتوانسته است رابطه دیالکتيکی عام و خاص را بفهمد و به توجيه شرایط خاص جامعه ما 
در جامعه ما . برسد، با نظری سطحی به خاص، آن را مطلق ساخته و عام را از آن نتيجه گرفته است

کليد دانش و "نيستند که نخست به " روشنگری"گ فالسفه یا قشر های انقالبی پيشاهن سازمان
های انقالبی پيشاهنگ، روشنفکران انقالبی و کارگران آگاهی  سازمان. رسيده باشند" آگاهی طبقاتی

ً متًاثرند ولی کًال آگاهی سياسی خود را از پرولتاریای  هستند که اگر چه از شرایط جامعه خود شدیدا
اند   لنينيزم با پرولتاریای جهان پيوند یافته–آنان از طریق مطالعه آثار انقالبی مارکسيزم . اند جهان گرفته

های جامعه خود  های کارگر و سایر توده و اکنون در پی انتقال تجربيات انقالبی پرولتاریای جهان به توده
تصادی خود جامعه به شرایط اق. اند آنان دانش و آگاهی طبقاتی پرولتاریا را خود کشف نکرده. هستند

شناخت . آن حد از تکامل نرسيده است تا بتواند در درون جامعه چنين شناخت تئوریکی زایيده شود
های انقالبی پيشاهنگ در ایران، قبل از هر چيز ناشی از تجربيات صدها سال مبارزه  تئوریک سازمان

های ایران در شرایط   مبارزات تودهزندگی و. های انقالبی است انقالبی پرولتاریای جهان و سایر توده
جا ممکن است این سئوال  در این. تواند انگيزه و جهت دهنده این شناخت تئوریک باشد کنونی فقط می

های انقالبی پيشاهنگ ایران  توان ادعا کرد که سازمان گونه می چهپيش آید که با این وصف 
ها و استراتژی  در مورد تاکتيکگویيم آنان  اند؟ می  لنينيزم را رشد داده–مارکسيزم 

 لنينيزم را رشد -ها است مارکسيزم های خود که عبارت از راه پيوستن به توده سازمان
های کلی   لنينيزم را در مورد استراتژی و تاکتيک–آنان قادر نيستند، مارکسيزم . اند داده

ها به  ا کنند و تودهها ارتباط ارگانيک پيد انقالب جامعه رشد دهند، مگر زمانی که با توده
 لنينيزم را در –تواند مارکسيزم  ای شدن مبارزات می فقط توده. تجربه انقالبی دست بزنند
  .های کلی انقالب رشد دهد مورد استراتژی و تاکتيک

بينيم که گفته نویسنده شورش از دیدگاه فلسفی، از سویی متافيزیکی و از  پس با این حساب می
 لنينيزم ایدئولوژی انقالبی - مارکسيزماوال متافيزیکی است، زیرا: استآليستی  سوی دیگر ایده

یک طبقه است، بنابراین عناصر هر تئوری آن نخست، در ضمن زندگی و تجربه انقالبی 
شود، به کميت مشخصی  جوشد، زیاد می ها ذره ذره می های کارگر، از ذهن آن توده
یابد و به  ل و عامل تدوین خود را میشود، سپس خود شک رسد، یعنی قابل تدوین می می

گاه این تئوری انقالبی  شود، آن گردد، یعنی به تئوری انقالبی تبدیل می کيفيتی تبدیل می
برد و  شود، سطح عمل و تجربه انقالبی آنان را باالتر می های کارگر باز گردانده می به توده



و به همين ترتيب جریان ادامه جوشد  تری ذره ذره از ذهن آنان می باز عناصر تئوری غنی
پس . لنينيزم–این است پروسه تکوین دستگاه تئوریک پرولتاریا، مارکسيزم . کند پيدا می

روشنگر ) قشر(و الیه ) فيلسوف(نخست این فرد خردجو : "گوید حرف نویسنده شورش که می
مگی طبقه را در رسد و سپس ه طبقه کارگر است که به کليد دانش و آگاهی طبقاتی می) روشنفکر(

آليستی نيز  ً این حرف ایده دوما. ، کامال متافيزیکی است"کند روند زندگی و ستيز طبقاتی آگاه می
در تجربيات توليدی و تجربيات معيشتی طبقه . گوید تئوری حاصل تجربه است هست، زیرا ماتریاليزم می

پس ". توليد شرکت مستقيم ندارددر امر "شورش دخالتی ندارد، زیرا  نویسنده" روشنگر"کارگر، که 
تواند باشد که در این مورد به  وجه نخستين کسی نمی نویسنده به هيچ" فيلسوف یا الیه روشنگر"

که به شهادت تاریخ، تمام اشکال مبارزه را ! ماند تجربيات انقالبی طبقه کارگر اما می. رسد آگاهی می
اند و پيوستن روشنفکران انقالبی به مبارزه، کم  ه کردههای کارگر تجرب به ترتيب و مرحله به مرحله، توده

تر شدن دستگاه تئوریک پرولتاریا، افزایش یافته تا این  کم در طی رشد جهانی و تاریخی مبارزه و غنی
گونه قابل توجيه است که  پس از نظر ماتریاليزم چه. که در جهان امروز به حداکثر تاریخی خود رسيده

دست بياورد و ميان تجربه  یگر انجام دهد و شناخت را نخست کس دیگر بهتجربه را نخست کسی د
نویسنده شورش به روشنگر احمد " روشنگر"بينيم که  کنندگان اصلی پخش کند؟ با این حساب می
 –دارد شباهت دارد، نه به انقالبی پيشرو مارکسيست  کسروی که خدا پرده از جلو بينش او بر می

  .لنينيست

آليستی و متافيزیکی بسياری که درباره  های ایده  نویسنده شورش در ميان حرفگفتنی است که
او . آید گوید که کمی از آن بوی ماتریاليزم دیالکتيک می ای می زند، یک جا هم جمله می" روشنگر"

  :گوید می

الیه روشنگر به مانند آموزگار طبقه است، آموزگاری که خود نخست از مکتب زندگی طبقه آموزش "
های شبه ماتریاليستی است که نویسنده  اوال این جمله هم از آن دسته حرف) ٢٨١". (گرفته است

ها اگر چه برای خواننده  آورد، و این گونه حرف شورش در جای جای کتاب خود به صورت ترجيع بند می
هيم در مفا. ممکن است گاهی گول زننده هم باشد، ولی هيچ ارتباطی با سير مفاهيم در کتاب ندارد

کنند و این گونه جمالت هم فقط وظيفه تزئينی و گول زننده خود را انجام  جهت دیگری سير می
آليزم غوطه ور  جا این جمله شبه ماتریاليستی درست مانند غریقی در دریایی از ایده در این. دهند می

ترجيع "اغلب دومًا خود مفهوم همين جمله هم مانند . اش هم به هيچ کجا بند نيست است و دست
شبه ماتریاليستی نویسنده فقط شبه ماتریاليستی است و اگر در آن کمی تعمق کنيم، " بندهای

آموزگاری که خود نخست : "... گوید در این جمله او می. آليستی دارد بينيم که باز پایه فلسفی ایده می
در کل طبقه کارگر یعنی با این حساب پروسه شناخت ". از مکتب زندگی طبقه آموزش گرفته است

از " "الیه روشنگر"گوید که  نویسنده شورش می". روشنگر"شود به پروسه شناخت در ذهن  تبدیل می
گوید که در معرض پروسه شناخت عمومی و تاریخی طبقه  بگيرد، نمی" مکتب زندگی طبقه آموزش

 – به آموزش مارکسيزم در زمان ما نه ملزم" روشنگر"در واقع، طبق فتوای او یک . کارگر قرار بگيرد
های کارگر و نه معياری برای ارزیابی  شکل توده لنينيزم است، نه ملزم به آموزش از شناخت خام و بی

بپردازد و خودش ) ٢٨٢(تواند خودش به تعبير و تفسير زندگی طبقه کارگر  او می. شناخت خود دارد
جا ممکن  در این. اخت هم خودش باشدکند و معيار ارزیابی این شن) ؟(قوانين حاکم بر آن را کشف 

تواند پيروزی در عمل انقالبی باشد و این را نویسنده  است کسی بگوید که معيار ارزیابی شناخت می
انقالبی : "گویيم می. جا حرفی درباره آن نزده است ولی انکار هم نکرده است شورش اگر چه در این

ا این که پيروزی ارتش سرخ شوروی در جنگ و پيروزی دو ارزش نسبی هستند، کم" بودن یک عمل
. او است) ٢٨٣(داخلی از نظر نویسنده شورش به معنی شکست طبقه کارگر شوروی و افول 

کارانه شده وگرنه از ماتریاليزم در آن خبری  آليزم سازش بينيم که در جمله یاد شده، فقط لحن ایده می
گوید این تنها جمالتی   که او درباره روشنگر میبا این حال چنان که گفتيم، در ميان مطالبی. نيست

  . است که رنگ و بوی ماتریاليستی دارد

آليزم پایه فلسفی تفکر نویسنده شورش و متافيزیک شيوه تفکر اوست، راستای سياسی تفکر  اما ایده
 به خوبی خواهد به کجا برود؟ البته از جمالت یاد شده او هم او از این راه با این مرکب می! او چيست؟



ولی اگر . خواهد هژمونی روشنفکران بورژوازی را بر حزب و انقالب تامين کند ً می آید که او دقيقا بر می
دانيد، بهتر است به قسمتی دیگر از  های یاد شده را برای اثبات این موضوع کافی نمی این چند جمله

  :سخنان او گوش کنيد

سان که طبقه خود  پارچگی نابی خواهد رسيد؟ بدین یکسان به  پرسيدنی است که طبقه کارگر به چه"
بدین گون طبقه و روشنگر . های خود را رها کند که خود ویژگی آن گيرد، بی های روشنگرش را می ویژگی

فراز . سان است که فراز روشنگری طبقه کارگر، فرود طبقاتی آن نيست و بدین. شوند یکی می
های روشنگرش را نيز به خود پيوست  قه کارگر خود ویژگیروشنگری طبقه کارگر فرازی است که طب

که به منطق متافيزیکی جمالت باال نگاه کنيم، به راستای سياسی آن که  قبل از این) ٢٨۴". (دهد می
را " روشنگر"جا نویسنده  یادمان باشد که در این. موضع سياسی نویسنده شورش است، توجه نمایيم

کند که چرا نویسنده شورش  همين هم خود روشن می.  کار برده استبه" عضو حزب"تر به معنی  بيش
روشنگر او هفت دست لباس دارد، که هر زمان برای . هفت مفهوم یاد شده را با هم قاطی کرده است

اما خواننده باید همواره به این نکته توجه کند که . پوشد رخنه در دل خواننده، به تناسب یکی را می
به اضافه " روشنفکران انقالبی"سنده شورش از نظر طبقاتی تشکيل شده است از نوی" الیه روشنگر"
. ها قایل نشده و همه را عضو طبقه کارگر دانسته که نویسنده شورش تمایزی بين آن" کارگران آگاه"

پس، از نظر نویسنده شورش، . ها هم از نظر او شرکت کردن در انقالب است مالک کارگر بودن آن
این ) فيلسوف و الیه روشنگر(نه تنها عضو طبقه کارگر است، بلکه جزء  قشر ممتاز " قالبیروشنفکر ان"

به خودش "ً خود ویژگی او را  پارچگی ناب برسد، باید حتما که به یک طبقه است و طبقه کارگر برای این
انقالب ، فقط به یک شرط آن هم این که این روشنفکر انقالبی قدم رنجه فرماید و در "پيوست دهد

چنين دعوت نامه ممتازی را که نویسنده . هيچ شرط دیگری برای او الزم نيست. شرکت کند، همين
ً خودش هم باید به نمایندگی از  شورش از جانب طبقه کارگر برای خودش تنظيم کرده است، طبعا

  . طبقه کارگر زیر آن را امضاء کند

  



 

  بخش دوم
  

  مسائل مطرح شده در کتاب شورش

  

  ال تاریخی مبارزهاشک-١

   مسئله انقالب جهانی-٢

  



  

  

  فصل پنجم

  

  اشکال تاریخی مبارزه-١

اش  نویسنده شورش درباره شکل مبارزه در انقالب به طور کلی، نظر خاصی دارد که در جای جای کتاب
اینک ای که   توان در چند جمله خالصۀ این نظر را می. های گوناگون تکرار شده به طور پراکنده و به صورت
  : کنيم مشاهده کرد از زبان خودش نقل می

  ) ٢٨۵". (کشاند پيشتاز شورش با جنگ شورشی، طبقه را به شورش می"

قانون اصلی انقالب همان جنبش مسلحانه پيشتاز و همان پویه شورش از اندک جنگی است به "
م جادویی آسمان چون مریم از د ای نيست که گویا هم و این نوآوری گيج کننده. سوی انبوه جنگی

بسی کهنسال است و !) ؟(چون همه قوانين دیگر  این قانون کهنی است که هم. زایيده باشد
  )٢٨۶". (کهنساليش نيز خود گواه بر درستيش

  )٢٨٧". (جنبش مسلحانه همواره درست است و همواره بایستگی دارد و همواره دیر نه زود است"

اگر چه در (یط عينی و ذهنی انقالب را به کلی نفی کرده اش، او شرا در واقع از نظر محتوای گفته
چنان که یاد کردیم، مطالب متناقض و بی سر و تهی هم درباره شرایط عينی و ذهنی  اش هم کتاب
و انقالب را عملی دانسته که در همه جا، بدون هيچگونه ارتباطی با شرایط ویژه اجتماعی و ) گفته

اش  از نظر صورت گفته.  صورت و با یک تکنيک واحد قابل اجرا استمرحله معين تاریخی، به یک شکل و
. نيز، او تئوری کانون شورشی رژی دبره را برای سراسر تاریخ و برای تمام جهان مطلق کرده است

کند و در نتيجه معنی  ای متافيزیکی به موضوع نگاه می بينيم که او گذشته از این که به شيوه می
. خبر است تواند بفهمد، تازه از وقایع تاریخی هم کامال بی تکامل اجتماعی را نمیطور کلی  انقالب و به

کافی است که کسی شرح وقایع چند جنبش بزرگ و کوچک انقالبی گذشته را فقط یک بار بخواند تا 
اما او نه تنها . ها قابل انطباق نيست وجه تئوری کانون شورشی رژی دبره بر آن بفهمد که به هيچ

عی خود را از وقایع تاریخی نشان نداده، بلکه اظهار با اطالعی هم کرده و پس از ذکر نام چند اطال بی
البته چنان که قبال هم گفتيم بدون ذکر نامی (رژی دبره " کانون شورشی"واقعه بزرگ تاریخی، تئوری 

  :گوید او می. ها منطبق دانسته را بر تمامی آن) از خود دبره

پندارند اندیشه شورش از خاستگاه جنبش مسلحانه پيشتاز و حزب  میکم نيستند کسانی که "
و پس . برای نخستين بار در تاریخ انجام داده است" کوبا"پيشتاز، تنها فرآورده آزمونی است که گویا 

ولی راستی چيست؟ راستی این است که سراپای . کنند ای گمان می آزمون کوبا را نوآوری گيج کننده
اند که از نطفه نبرد پيشتاز، از نطفه  هایی انباشته می را از آغاز تاکنون، به ویژه شورشتاریخ طبقاتی آد

جنبش مسلحانه پيشتاز آغاز شده و ره به سوی ُبرنایی و ُگردی ره به سوی پهناوری و گستردگی 
  .انبان داردهایی چند از آن را در  و در عوض به ویژه این آزمون خيزش است که تاریخ تنها نمونه. اند برده

گونه شورشی بود؟ از اندک به سوی انبوه؟ یا خيزش ناگهانی؟ شورش موسی  شورش اسالم چه
گونه شورشی بود؟ شورش سربداران چه؟ شورش  گونه شورشی بود؟ شورش یعقوب ليث چه چه

اسپارتاکوس چه؟ شورش مشروطه چه؟ شورش فلسطين چه؟ شورش چين چه؟ شورش ویتنام چه؟ 
ای رزمنده به سوی یلی جنگاور  هایی از اندک به سوی انبوه، از نطفه  و همه شورشهمه) ٢٨٨... (

بودند و پس نه خيزش، بلکه اندیشه شورش از خاستگاه جنبش جنگی پيشتاز به سوی گسترشی 



". ناميد" قانون اصلی انقالب"توان  ای است که درست همان شورشی است که می ای و طبقه توده
)٢٨٩ (  

وقایعی که او یاد کرده اطالع نداشته باشد و در گفته او نيز دقت کافی نکند، ممکن است اگر کسی از 
ها و  ترین نمود انقالب این بدان دليل است که او صوری. ها به نظرش فریبنده جلوه کند این گفته

ً  های تاریخ را، یعنی این مسئله را که نيروهای انقالبی و شورشی نخست کمتر هستند و بعدا جنگ
تری از محتوا دارد، گفته او  شوند، قانون اصلی انقالب، دانسته و چون صورت معموال جلوه بيش زیاد می

شورش از اندک "در واقع، خالصه حرف او این است که قانون اصلی انقالب، . ظاهری فریبنده پيدا کرده
البته این تقسيم . استای بر قانون اصلی انقالب  است و قيام فقط تبصره" جنگی به سوی انبوه جنگی

خودی تاریخ نيز، همه از  های خود به بندی او کامال خيالی و در نتيجه بی معنی است، زیرا تمام قيام
ای را که  شاید بتوان اشکال مبارزه مسلحانه توده. اند بوده" سوی انبوه جنگی اندک جنگی به"

، دفاع، )حمالت منظم (لشکر کشی: اند به چهار دسته تقسيم کرد تاکنون به وجود آمده
ای قيام  ترین شکل مبارزه مسلحانه توده شکی نيست که عالی. عمليات چریکی و قيام

. ریزی شده خودی و قيام طرح قيام خودبه: شود قيام نيز خود به دو دسته تقسيم می. است
ها، هشياری و شناخت  قيام طرح ریزی شده نشان دهنده نهایت رشد آگاهی انقالبی توده

ها و سازمان رهبری  ق رهبری انقالب از جامعه و نيز نشان دهنده پيوند عميق بين تودهدقي
 لنينيستی قيام مسلحانه رهبری شده را –ً یک حزب مارکسيستی  طبعا. انقالب است

داند و تا زمانی که امکان استفاده از آن وجود دارد، آن را بر  ترین شکل مبارزه می عالی
اما شرایط اجتماعی، سياسی و نظامی . حانه ترجيح خواهد دادسایر اشکال مبارزه مسل

 –بنابراین حزب مارکسيستی . دهد هميشه اجازه استفاده از این شکل مبارزه را نمی
خاصه این که، گاهی فقط در . لنينيستی نباید از سایر اشکال مبارزه مسلحانه غافل بماند

های  هيچ یک از انقالب. ام امکان پذیر استسایه سایر اشکال مبارزه مسلحانه، استفاده از قي
های شوروی، چين و ویتنام سرشار  انقالب. اند تهی نبوده) خودی و طرح ریزی شده خودبه(تاریخ از قيام 

ها، نفوذ  انقالب اکتبر، به علت رشد زیاد آگاهی انقالبی توده. اند ای بوده های وسيع توده از قيام
دید حکومت تزاری، شرایط خاص جهانی و آگاهی و ها، ضعف ش عميق حزب در ميان آن

ای آغاز شد و  هشياری سازمان رهبری انقالب، با یک قيام طرح ریزی شده وسيع توده
ً فقط در سایه سایر اشکال مبارزه  اولين موفقيت را با همين قيام به دست آورد، ولی بعدا

های بزرگ طرح  چين نيز با قيام انقالب مسلحانه .مسلحانه توانست پيروزی قاطع به دست آورد
ها از نظر نظامی شکست خوردند و حزب ستاد انقالب را به روستا  ریزی شده آغاز گردید، ولی این قيام

انقالب ویتنام نيز سرشار . ها از سایر اشکال مبارزه مسلحانه کمک گرفت منتقل ساخت و در کنار قيام
در البته . ای بوده است های مسلحانه توده جمله قياماز تمام اشکال چهارگانه مبارزه مسلحانه و از 

مرحله فعلی از مبارزه مسلحانه جامعه ما، امکان طرح ریزی قيام، حمالت مسلحانه منظم 
و دفاع کامل وجود ندارد و فقط عمليات چریکی و دفاع محدود امکان پذیر است ولی بعدًا در 

 اما درباره انقالب . مسلحانه حتمی استطی رشد انقالب استفاده از اشکال یاد شده مبارزه
نيروهای . ً نيروهای انقالبی خود مایل نيستند که انقالب طوالنی شود مسلحانه طوالنی، مسلما

ولی این نيروهای . تر و هر چه صلح آميزتر باشد خواهند که انقالب هر چه سریع انقالبی می
. کنند را به انقالب تحميل میتر  ارتجاع هستند که طوالنی بودن و نيز خون ریزی بيش

ها  خواهند، نه جنگ را، ولی مقاومت ارتجاع به آن نيروهای انقالبی حکومت را می
وجه از  ها هم به هيچ توان به دست آورد، آن فهماند که حکومت را تنها با جنگ می می

ن کار تبليغی و های انقالبی در شرایطی که امکا ً احزاب و سازمان  طبعا.گردان نيستند مشکالت روی
مانند شوروی قبل از انقالب اکتبر و چين قبل از شکست (ها برای قيام  تهيجی برای آماده کردن توده

ها را برای قيام آماده خواهند نمود و  وجود دارد به این کار خواهند پرداخت و توده) های بزرگ کانتون قيام
ا وقتی که چنين امکانی وجود ندارد، احزاب و ام) ٢٩٠.(ها را طرح ریزی و رهبری خواهند کرد قيام آن
های انقالبی نباید بگذارند که در زیر ضربات دشمن خرد و نابود شوند و یا با مشروط کردن کامل  سازمان

های  ها ایجاد کرده، مسخ شوند و به احزاب و سازمان خود در شرایط خاصی که دشمن برای آن
رد نخست با مبارزه مسلحانه چریکی به دشمن ضربه بزنند، در بلکه باید در مو. رفرميستی تبدیل گردند



پناه اسلحه رشد کنند و امکان استفاده از سایر اشکال مبارزه را برای خود ایجاد نمایند و در مورد دوم 
ها گذاشته ننمایند، هدف اساسی  نيز اگر خود را کامال مشروط به شرایطی که دشمن در اختيار آن

دست آوردن حکومت مبارزه کنند، دیر یا زود در  فراموش نکنند و قاطعانه در جهت بهمبارزه انقالبی را 
مارکس . مقابل ضربات سرکوب کننده دشمن قرار خواهند گرفت و باز باید به مبارزه مسلحانه بپردازند

  :گوید می

تا وقتی که بورژوازی انگلستان انحصار حق رای را دارد هميشه حاضر به قبول تصميم "
شان اهميت حياتی  ها در مسائل مهمی که برای ولی باور کنيد، اگر آن. ریت خواهد بوداکث

  ".داران خواهيم دید دارد، در اقليت قرار گيرند، ما خود را در مقابل یک جنگ جدید برده

ای بسيار صوری از  گوید، جلوه چه را که نویسنده شورش درباره قانون اصلی انقالب می پس در واقع آن
های  شود، زیرا قيام کمی مبارزه مسلحانه انقالبی است و برخالف تصور او شامل قيام هم میرشد 
حتی در قيام طرح ریزی شده هم، اگر چه . کنند خودی همه از اندک به سوی انبوه رشد می خودبه

قتی گيرد، ولی باز و جای این رشد از اندک به انبوه را یک نظم و هم آهنگی دقيقًا پيش بينی شده می
کنند، بسياری از عناصر ناآگاه  ها بر اساس یک رهبری متشکل قيام را آغاز می های آگاه توده که دسته

اما شاید منظور نویسنده . کند پيوندند و باز قيام از اندک به انبوه رشد می ها می ها به تدریج به آن توده
النی انقالب است، که در این ، رشد تدریجی طو"از اندک جنگی به سوی انبوه جنگی"شورش از رشد 

تواند  کند و این نمی صورت باید بگویيم کوتاه یا طوالنی بودن انقالب را شرایط ویژه آن انقالب تعيين می
قانون اصلی انقالب، ماهيت طبقاتی انقالب و طرز جانشين . به قانون اصلی انقالب ربطی داشته باشد

های شکل ظاهری این جانشين  ر است، نه ویژگیشدن یک طبقه بر صدر حکومت، به جای طبقه دیگ
دیگر رابطه دیالکتيکی دارند و یک محتوای مشخص  صورت و محتوا با یکالبته . شدن
توان انتظار داشت که اکثریت چپ در پارلمان  تواند در هر صورتی بگنجد، مثال نمی نمی

ت نظامی به دموکراتيک بورژوایی، فقط از طریق رشد تدریجی و بدون اتکاء به قدر
  . اما ویژگی صورت را نيز نباید به جای محتوا گرفت.دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل شود

  :گوید مثال لنين می

بدهد و این ) دیکتاتوری پرولتاریا(تواند از طریق زوال جای خود را به دولت پرولتری  دولت بورژوازی نمی"
  )291".(ند انجام پذیردتوا عمل طبق قاعده عمومی فقط از طریق انقالب قهری می

تصرف قهرآميز حکومت، قانون عمومی انقالب گوید،  جا می در واقع چنان که لنين هم در این
های تاریخ جنگ چریکی  توان گفت، قانون اصلی تمام انقالب پرولتری است، ولی نمی

ند به قول مان(ها نام برده نيز  ای که نویسنده شورش از آن  در مورد وقایع تاریخی.طوالنی است
باید بگویيم که واقعيت، هيچ یک از این وقایع سخن او ) خودش شورش موسی و شورش محمد و غيره

پس او چرا از این وقایع به عنوان مصداق حرف خود یاد کرده؟ آیا دچار اشتباه شده یا . کند را تایيد نمی
ها  دانسته و نام بردن از آن میگویيم او خود هيچ چيزی از این وقایع تاریخی ن این که دروغ گفته؟ می

ترین اطالعی از  مثال او اگر حتی کوچک. ای برای فریفتن خوانندگان کم مطالعه کتاب است صرفًا حيله
روشن است که . کرد جنبش سربداران خراسان داشت، نام آن را به عنوان شاهد مثال خود ذکر نمی

بی، بلکه حتی در ُعرف امانت ادبی هم کاری این عمل او نه تنها با معيار صداقت و مسئوليت انقال
  .ناشایسته است

نویسنده آن چه گفتيم در واقع راجع به اشکال مبارزه مسلحانه انقالبی بود، الزم به تذکر است که 
کند و قالبی  شورش نه فقط شکل مبارزه مسلحانه انقالبی را به ميل خود تعریف می

سازد، بلکه او سایر اشکال مبارزه را نيز  میخيالی برای تمام مبارزات مسلحانه تاریخ 
 .داند می" از اندک به انبوه"کند و انقالب را به طور کلی یک شورش مسلحانه  محکوم می

البته با این که ماهيت پنداربافانه این نظر او به خوبی روشن است، ولی باز ما بر اساس یک ضرورت 
  : به اشکال تاریخی مبارزه توضيح بدهيمدانيم مختصری راجع احتمالی هم که شده الزم می



ها را به  داری چون ستم طبقاتی به شکل زور کامًال مستقيم بود، یعنی برده در جامعه برده
ها به برخورد  ترین مقاومتی از جانب برده زور شالق به کار وامی داشتند، بنابراین کوچک

زور مستقيم برای برده باقی به عبارت دیگر هيچ راهی به جز توسل به . شد مادی منجر می
خراب کردن پنهانی توليد و . حتی فرار انفرادی برده هم به ندرت امکان پذیر بود. ماند نمی

در نتيجه این امر، . ها بود ابزار کار نيز ممکن نبود، زیرا چشم مراقبان هميشه ناظر اعمال آن
شد و شکل قيام پيدا  ها خيلی زود به مبارزه مسلحانه تبدیل می نارضایی در بين برده

شناسان مارکسيست انجام  طبق مطالعاتی که از جانب تاریخ دانان و جامعه. کرد می
ها با هم  یعنی گروهی از برده. شد ها معموال با یک توطئه آغاز می های برده گرفته، قيام
 دار یا موقع گذاشتند که در یک موقع مشخص مثًال به هنگام بازدید ارباب برده قرار می
معموًال هدف از  .داران بشورند ها و نمایش و غيره، از موقعيت استفاده کنند و بر برده جشن

زیرا اغلب (دارها و گریختن به وطن اصلی خود  قتل و غارت برده) ٢٩٢(ها  این شورش
 اغلب وقتی که نارضایی به حد کافی وجود داشت و نيز .بود) های بيگانه بودند ها از سرزمين برده
ها  های برده و حتی کشاورزان آزاد به آن آورد، توده طئه موفقيتی نسبی به دست مییک تو
های  افتاد که بين گروه اما خيلی به ندرت اتفاق می. گرفت پيوستند و در نتيجه قيام وسعت می می

ها  تشکلی این قيام پراکندگی و بی. پراکنده که در نقاط مختلف قيام کرده بودند تشکلی ایجاد شود
های تشکيل دهنده هسته قيام، نخست به منظور رهایی  چنان که گفتيم برده. ها بود لت شکست آنع

گرفت، قيام کنندگان تصرف  چيدند ولی وقتی قيام وسعت می از ستم و فرار به سوی وطن، توطئه می
ادر به آوردند و ق دادند و گاهی هم حکومت را به دست می داران را هم هدف خود قرار می حکومت برده

ساختند و گاهی نيز به ندرت، به مدت کمی حکومت را برای خود نگه  اداره آن نبودند و باز رهایش می
دیاکف درباره شورش بردگان سيسيل در قرن دوم پيش از ميالد در کتاب تاریخ . مثال و. داشتند می

  :نویسد جهان باستان می

يندار ثروتمندی به نام داموفيلوس کشت جنبش در سيسيل نيز با توطئه بردگانی که در ملک زم"
شان نسبت به  رحمی استثنایی این مالک و زن او به نام مکانيس به خاطر بی. کردند در گرفت می

. های داموفيلوس در حاصلخيزترین قسمت سيسيل، نزدیک آنا، قرار داشت زمين. بردگان معروف بودند
شدند، اما در رأس خود رهبری داشتند  چهارصد تن میهم پيمانان در آغاز نسبتًا اندک بودند و روی هم 

و " باوفا"یعنی (او مردی بود از مردم سوریه به نام ائونوس . رسيد که برتر از مردمان عادی به نظر می
او دلقک یکی از سينيورهای بزرگ اراضی منطقه بود و ادعا ). های رایج بردگان بود این اسم از نام

ای مناسب، در گرماگرم درو   با انتخاب لحظه١٣٨در سال . است" رگ سوریهالهه بز"کرد که منتخب  می
گشتند، شورشيان به سرپرستی ائونوس مسلحانه به آنا ریختند  و در زمانی که بردگان به امالک برمی

رحمانه انتقام  و همراه بردگان شهر که به آنان ملحق شده بودند از داموفيلوس خونخوار و اقران او بی
ها حتی دختر جوان  آن. اما تنی چند از مالکان را که با آنان رفتاری انسانی داشتند امان دادند. گرفتند

داموفيلوس را که به سود آنان مداخله کرده بود در حفاظت نگهبانان مورد اعتماد به کاتان نزد بستگانش 
  )٢٩٣". (فرستادند

ل از ميالد در کولونی رمی سيتا در التيوم  قب١٩٨هم او در مورد یک شورش نافرجام بردگان که در سال 
  :نویسد درگرفت، می

 در نظر –های سرشناس   از خانواده-های کارتاژی این کولونی به عنوان محل اقامت گروهی از گروگان"
آنان در این محل، زندگی مرفهی داشتند و در حلقه تعداد زیادی از بردگان خاص خود . گرفته شده بود

دیگر تبانی کرده بودند که در یکی  بردگان با یک. این بردگان نيز احتماال آفریقایی بودند. بردند به سر می
آیند حمله کنند؛ و نيز در  شان با مردم آزاد سيتا گرد می  به محلی که اربابان-  تأتر–از روزهای جشن 

ها دست  ر کشتیجا ب در آن. ها به بندر مجاور سيرسيوم بروند نظر داشتند که پس از قتل عام همه آن
توطئه نافرجام ماند، زیرا خائنان، مقامات مسئول رم . یابند و با آن سفاین به سوی وطن رهسپار شوند

 سرباز گرد آورد و به موقع خود را به سينا رساند، بسياری ٩٠٠٠پرتور شهر . را از آن باخبر ساخته بودند
این . یخته بودند بعدًا دستگير گردیدند تن دیگر که گر۵٠٠درنگ اعدام شدند و  از هم پيمانان بی

خصوصيات یعنی توطئه مشتی انسان جسور که نشانه لحظه شروع است، طرح بازگشت 



ها خطوط مشخصه بسياری  افتد، همه این به وطن، خيانتی که در شکست ماجرا مؤثر می
  )٢٩۵".(دهد را تشکيل می) ٢٩۴(از این گونه انفجارها 

داری است،   نيز که شاید بزرگترین جنبش انقالبی عصر بردهرستاخيز معروف اسپارتاکوس
دیاکف مبتنی بر اخبار پلورتارج، آپی ین و نيز اطالعات پراکنده . و.به همين صورت آغاز شده است

  :نویسد تيت لو، فلور، اوتروپ و اوروز می

 شورشيان، که چنان که معمول شورش بردگان است، این شورش نيز با توطئه آغاز شد، اما این بار"
 تن در ٢٠٠بنا به گفته پلوتارک . گالدیاتورهای مدرسه کاپو بودند، در به کار بردن سالح آزمودگی داشتند

اینان با کارد آشپزخانه، سيخ، چماق و سپس .  نفر توانستند بگریزند٧۴توطئه شرکت کردند اما تنها 
ها افتاده بود و چندان به کار جنگ  ت آنهای گالدیاتورها که بر حسب اتفاق از یک کاروان به دس سالح
  .های وزوو، گریختند های دور از دسترس، به دامنه آمد، به نهان گاه نمی

داد که در آن زمان کامًال عادی بود، به نقطه آغاز یک جنبش محلی مبدل شد که نيروی  اما این روی
های سيال و پومپه  تماعی و لشگرکشیایتاليا بر اثر جنگ اج. پليس نيز خود را در سرکوب آن ناتوان دید

اینان شورشيان قدیمی ایتاليا، تراکيه، و اقوام . و لوکولوس، بيش از هر زمان، از بردگان انباشته بود
کاالتی بودند که پس از پيکارهای سخت اسير شده و کينه تسکين ناپذیری بر ضد ُرم در دل 

رئيس فراریان اسپارتاکوس که تبار از تراکيه . بودندپروراندند و نيز تجربه نظامی خود را حفظ کرده  می
ها خدمت کرده بود و پس از اسارت به بردگی  او در گذشته در یکی از لژیون. "داشت از این مردمان بود

های وزوو،  دیری نپایيد که اسپارتاکوس در کوهستان") ... جنگ داخلی" آپی ین" (فروخته شده بود
کند که در ميان آنان، زنان و از جمله همسر  پلوتارک تأکيد می.  داشت تن در اختيار٧٠٠٠سپاهی با 

  ) ٢٩۶". (اسپارتاکوس که از همان مليت بود وجود داشتند

خالصه، تاریخدان یاد شده، پس از تشریح شرایط عينی و ذهنی انقالب در ایتاليای آن روز، با استناد به 
قيام اسپارتاکوس دو .  هزار تن رسيد٧٠ به زودی به های شورشی گوید که تعداد برده اخبار آپی ین می
  .تا این که به دست سپاه کراسوس سرکوب شد)  قبل از ميالد٧٣-٧١سال (سال طول کشيد 

ها با توطئه  های انقالبی برده جا باید تذکر بدهيم این است که اگر چه جنبش ای را که در این نکته
گردیده  کرده و به یک قيام تبدیل می ه سرعت رشد میشده و ب ای برده برای فرار، شروع می دسته

های برده  وجه به این معنی نيست که در هر شرایطی توده ولی این فقط صورت ماجرا است و به هيچ
های برده، به گروه توطئه  چه که سبب پيوستن توده آن. اند که به گروه توطئه کننده بپيوندند حاضر بوده

شاید در طی . شده، رشد معين شرایط عينی انقالب بوده  توطئه میکننده و حتی سبب ایجاد خود
ها به آن  داری هزارها توطئه، مانند توطئه آغازین اسپارتاکوس بتوان یافت که چون توده دوران برده
گذشته از . اند، در نتيجه به عنوان یک واقعه کوچک تاریخی حتی در آثار تاریخی هم ثبت نشده نپيوسته

ها به یک جنبش وسيع  اند پيش بينی کنند که توطئه آن توانسته ئه کنندگان در آغاز نمیاین، خود توط
اند، ولی دنباله عمل، یعنی  اندیشيده ها فقط به موفقيت توطئه خود می آن. شود شود یا نمی تبدیل می

جنبش های  کرده و خود به خود هدف ها خود مسایل جدیدی را مطرح می های برده به آن پيوستن توده
وجه در آغاز قصد انقالب در ایتاليا را نداشته، او  مثًال اسپارتاکوس به هيچ. نموده را تعيين می

اش برود ولی بعد رشد قيام،  خواسته از کار مشقت بار بردگی بگریزد و در صورت ممکن به وطن می
اران، نبود یک هدف های دیگری را برای او مطرح کرده، اگرچه باز هم به استناد اخبار تاریخ نگ هدف

  )٢٩٧. (کرده نظامی مشخص، اسپارتاکوس را در فرماندهی دچار تردید می

در دوران فئوداليزم، چون شکل استثمار و ستم طبقاتی مبتنی بر وابستگی کمابيش 
فئودالی بود، در نتيجه ) کاری، جنسی، پولی(های سه گانه  کشاورز بر زمين و گرفتن بهره

های  مبارزه دهقانان، فرارهای منفرد و دسته جمعی از روی زمينیکی از نخستين اشکال 
های  دهقانان فراری یا به سرزمين. ارباب و از محل پرداخت بهره مالکانه و ماليات بود

ها  رفتند، یا در صورت وجود قيام در ایاالت و شهرهای دیگر، به آن فئودالی دیگر می
دادند و یا  های راهزن را تشکيل می دستهشدند و  ها مخفی می پيوستند، یا در کوه می



به هر حال، این شکل از مبارزه . شدند سرانجام مجبور به بازگشت به روستاهای خود می
یکی دیگر از اشکال نخستين مبارزه دهقانان، خودداری از . توانست دوام پيدا کند زیاد نمی

. بود) کاری گاری یا بهره بی" (هوظيف"پرداخت بهره مالکانه و ماليات و نيز خودداری از انجام 
شد،  این شکل از مبارزه نيز چون با اصرار و اعمال زور ماموران ماليات بگيری مواجه می

تر مبارزه، یعنی برخورد مسلحانه با مأموران ماليات بگيری منجر  خود به شکل عالی خودبه
رای سرکوب آنان شدند از مرکز قشون کيفری ب شد و در صورتی که دهقانان پيروز می می

خوردند،  آوردند و شکست می اگر روستایيان تاب مقاومت نمی. شد فرستاده می
  .های وحشتناک نيز بپردازند های مرسوم جریمه ها و ماليات بایست عالوه بر بهره می

های محلی و یا  به هر حال، در طی دوران فئوداليزم از این گونه برخوردهای مسلحانه با مآموران فئودال
ماند ولی در  بسياری از این برخوردها در حد محلی محدود می. مرکزی بارها اتفاق افتاده است
ها را به جان آورده  های دهقانی خيلی شدید بود و شدت استثمار آن شرایطی هم که نارضایی توده

مثال پروفسور . شد ای و حتی کشوری می بود، یک قيام کوچک محلی سرآغاز یک قيام وسيع منطقه
ترین  پتروشفسکی درباره چگونگی شروع جنبش عظيم سربداران که به قول خود او بزرگ

ترین جنبش آزادی بخش خاورميانه در قرن چهاردهم ميالدی است، با استناد به کتاب  و مهم
  :گوید می" مجمل فصيحی"

  منزل کردند و-پنج ایلچی مغول در خانه حسين حمزه و حسن حمزه از مردم قریه باشتين"
یکی از دو برادر قدری . حرمتی نمودند از ایشان شراب و شاهد طلبيدند و لجاج کردند و بی

وقتی که ایلچيان مست شدند شاهد طلبيدند و کار فضيحت را به جایی . شراب آورد
. دو برادر گفتند دیگر تحمل این ننگ را نخواهيم کرد. رساندند که عورات ایشان را خواستند

شمشير از نيام کشيدند، هر پنج تن مغول را کشتند و از خانه . ر برودبگذار سر ما به دا
  )٢٩٨". (قيام بدین طریق آغاز گشت. دهيم می" سربدار"بيرون رفتند و گفتند ما 

ای در شرایط مساعد اجتماعی سبب جنبش عظيم سربداران شده است،  البته چنين حادثه
و بدتر از آن نيز در حدود محلی محدود وگرنه در شرایطی دیگر صدها از این گونه حوادث 

  .مانده است

که در اواخر قرن " وات تایلور"کتاب تاریخ قرون وسطی، درباره قيام عظيم معروف به : مثالی از اروپا
  :گوید چهاردهم ميالدی در شرق انگلستان روی داد می

ای بود که  آخرین قطرهماليات سرانه که برای ادامه جنگ صد ساله با فرانسه توسط حکومت وضع شد "
مأمورین حکومت برای وصول این ماليات به خود اجازه همه نوع تعدی و . کاسه صبر ملت را لبریز ساخت

). ١٣٨١(در پاسخ این تعدیات در شرق انگلستان قيام دهقانی برپا شد . دادند سوءاستفاده می
دستجات تازه .  را نيز به قتل رساندندای از آنان دهقانان تحصيل داران مالياتی را بيرون راندند و عده

قيام در ابتدا به عنوان . پيوستند دهقانان که با کمان، گرز، تبر و شانه مجهز بودند به قيام کنندگان می
.  متوجه گردید-ها   فئودال-اعتراض عليه ماليات آغاز شد، ولی به زودی به ضد ستمکاران بزرگ خلق

ترین طرفداران سرواژ بودند به خصوص کينه  رحم  که بی-ها  يشها و کش  اسقف-های کليسایی فئودال
ها و اموال  کردند، رمه های اربابی را غارت می های دهقانی معابد و خانه گروه. انگيختند دهقانان را برمی

دستان شهری  تهی. زدند کرد آتش می بردند و اسنادی را که انقياد دهقانان را مسجل می آنان را می
  )٢٩٩". (کردند دهقانان پشتيبانی میغالبًا از 

  :مثالی دیگر از ایران

  :نویسد  ميالدی رخ داد می١٧۴۴درباره قيام فارس که در سال " دولت نادرشاه افشار"کتاب 



ابواب و مسترد زیاده از حد به سکان فارس نيز، حساب الفرمان "کند که  محمد کاظم یادآوری می"
سکان آن دیار طاقت این صدمات ...  به سکان آن دیار رخ داده نادری، مقّرر شده بود، جبر و تعدی

  ".نياورده، شورش و انقالب در مملکت فارس به شيوع پيوست

این .  تن از ماليات بگيران را کشتند٢٠دیگر متحد شدند و در حدود  ابتدا چادر نشينان قبيله فيلی با یک
يام در همه جا با قتل ماليات بگيران شاه آغاز ق. ای برای جنبش سایر قبایل فارس گردید موضوع بهانه

را در هر مکان و مسکن که .) م–نادرشاه (محصالن دارای دوران "گوید که مردم  محمد کاظم می. شد
  )٣٠٠. (تعداد قيام کنندگان به سرعت افزایش یافت". بودند به قتل آوردند

زه انقالبی را به طور خالصه خواهيم تکامل تاریخی اشکال مبار جا فقط می البته ما در این
های مبارزات طبقاتی در  شرح دهيم و در این مقال فرصت آن نيست که به تشریح خصلت

جا الزم  شان را تشریح کنيم ولی در این های مختلف اجتماعی بپردازیم و قانونمندی نظام
 تشکل برنامگی، پراکندگی، نبود های دهقانی به علت بی دانيم توضيح دهيم، که جنبش می

ای که به طور پيگير در بند منافع خلق باشند، قادر به پيروزی مستقل  و نبود رهبران آزموده
بدین جهت دهقانان حاضر بودند با هر یک از اقشار مخالف حکومت متحد شوند و حتی . نبود

  .ها را به رهبری هم بپذیرند با اشتياق آن

  :گوید در این باره میانگلس 

کردند،  های کشاورزی، جنبش خود را با ترس و تقبل خطر آغاز می جنگکشاورزان در دوره "
بدین جهت در پيکار خویش نه تنها با اقشار محافظه کار بلکه با تمام اقشار دیگر مخالفان 

  )٣٠١ (".شدند و سرانجام، ناگزیر شکست خوردند نيز متحد می

رفتند تا  ها می تند، بلکه خود به سراغ آنپذیرف های محلی را با ميل می دهقانان نه تنها رهبری فئودال
 فارس ١٧۴۴ درباره قيام سال "دولت نادرشاه افشار"کتاب مثال در . بيایند و قيام را رهبری کنند

  :نویسد می

 هزار تن قيام کننده، خانه تقی خان بيگلربيک ١٠در حدود . تعداد قيام کنندگان به سرعت افزایش یافت"
  )٣٠٢". (کردند که قيام را رهبری کند از او تقاضا میفارس را در ميان گرفته، 

: خوردند های نخستين و ميانه فئوداليزم به هر صورت شکست می بدین جهت بود که دهقانان در دوران
خورد و دهقانان شدیدًا از طرف حکومت مرکزی مجازات و جریمه  یا قيام به طور کلی شکست می

  :سشدند، مثًال پس از شکست قيام فار می

ها در  نادرشاه برای مجازات مردمی که در قيام محمدخان بلوچ شرکت کرده بودند، دستور داد که آن"
 پس از عصيان ١٧٣۴- ٣۵های  در سال: "و همچنين) ٣٠٣". ( دختر برای نظاميان مرو بفرستند۵٠٠حدود 

  ) ٣٠۴". ( شد هزار تومان بسته٣٠٠ای به مقدار  محمد خان بلوچ، بر قبایل عصيانگر فارس جریمه

های محلی بودند، خود به استثمار دهقانان  شد و رهبران قيام که از فئودال و یا این که قيام پيروز می
های دهقانی  وران شهری، رهبری انقالب های آخر فئوداليزم پيشه اما در دوره. پرداختند می

های  بدر انقال. را در دست گرفتند و به مبارزه با کل نظام فئودالی برخاستند
گيرد و این منتهای  سوسياليستی نيز طبقه کارگر رهبری مبارزه دهقانان را در دست می

  .امکان پيروزی برای جنبش دهقانی است

وجه به  به هرحال، برانداختن نظام فئودالی نياز به یک تدارک وسيع ایدئولوژیک داشت و دهقانان به هيچ
انه نظام فئودالی را در عمل شناخته بودند ولی برای آنان ماهيت استثمارگر .این کار قادر نبودند
. شناختند بایست نظام جدیدی جایگزین آن سازند، در صورتی که چنين نظامی را نمی برانداختن آن می

از قرن چهاردهم ميالدی به بعد که بورژوازی برای نخستين بار در عرصه زندگی اقتصادی و 
های دهقانی را نيز کمابيش  کرد، رهبری جنبشاجتماعی و سياسی جامعه، در هلند ظهور 



تاریخ ثابت کرده بود که مبارزه مسلحانه به تنهایی قادر به برانداختن نظام  .در دست گرفت
شدند و برای مدتی بر اساس  اجتماعی فئودالی نيست، زیرا اگر قيام کنندگان پيروز هم می

 مدت خيلی کوتاه بود و به زودی کردند، باز این یک مساوات نسبی هم جامعه را اداره می
بورژوازی در  .گردید روابط توليد فئودالی اگر چه به شکلی تعدیل یافته تر دوباره زنده می

ها و رهبری  سایه تکامل نيروهای توليدی و در نتيجه تجربه تاریخی ای که از شرکت در قيام
بورژوازی به  .م را خلق کردها به دست آورده بود، اشکال متنوع تر مبارزه عليه فئوداليز آن

بدون وجود این . مبارزه وسيع فرهنگی، سياسی و تشکيالتی با نظام فئودالی برخاست
برای . توانست نظام اجتماعی فئودالی را براندازد گونه مبارزات، مبارزه مسلحانه هرگز نمی

هاردهم در ایتاليای قرن چ" رنسانس"جنبش فرهنگی درک بهتر این مطلب کافی است که به 
در فرانسه قرن )  ٣٠۵" (روشنگران"به بعد و ظهور فالسفه و دانشمندان معروف به 

رنسانس اساسًا به مبارزه با جهان بينی کهن کاتوليکی و فئودالی : هيجدهم نگاه کنيم
ای پدید آورد که در سراسر قلمرو اندیشه بشری از علم گرفته تا  برخاست و جهان بينی تازه

  )٣٠۶. (گرفت ا در بر میادبيات و هنر ر

زمينه تکامل "کتاب . تر و نيز جهت دارتر بود تر و عميق در فرانسه قرن هيجدهم این مبارزه وسيع
  :نویسد  اثر سه تن از جامعه شناسان شوروی در این باره می"اجتماعی

این موضوع به . غير ممکن بود" انقالب در افکار"انقالب بورژوازی بدون تدارک ایدئولوژیک یعنی بدون "
طبقه "ها پيش از آغاز انقالب، نمایندگان مترقی  مدت. ویژه در انقالب بورژوایی فرانسه صادق است

، نظام فئودالی را به سختی مورد انتقاد قرار داده و لزوم برانداختن آن را )به اصطالح روشنگران" (سوم
گشت   جانشين جامعه کهن میای که باید ایشان تصورات خود را از جامعه. به اثبات رساندند

تر یعنی کسانی چون ولتر و مونتسکيو، اندیشه پردازان بزرگ  روشنگران گروه کهن. پراکندند می
از سلطنت مطلقه، امتيازات طبقاتی اشراف و کليسای کاتوليک که ) ١۶٩۴-١٧٧٨(ولتر . بورژوازی بودند

وی مفاهيم آزادی و مساوات . ده برداشترحمانه پر ناميد، بی می" هيوالی خرافات و تعصب"وی آن را 
  .بشری را پيش کشيد و البته مراد او تنها مساوات ميان اشراف و بورژوازی بود

، نظام فئودالی را به "های ایرانی نامه: "در کتاب هزل آميز خود) ١۶٨٩- ١٧۵۵(شارل لوئی مونتسکيو 
خود را درباره نظامی که باید جانشين نظریات " روح القوانين"شدت مورد انتقاد قرار داد و در کتاب 

مونتسکيو . داند وی سلطنت مشروطه را بهترین نوع رژیم جامعه می. استبداد فئودالی گردد شرح داد
  .نيز مانند ولتر مبشر مفاهيم آزادی و مساوات و از مخالفان سرسخت بردگی سياهان بود

ةالمعارف بودند که نظرات بورژوازی عصر بعدی، روسو و اصحاب دائر" روشنگران"گروه دوم، یعنی 
پس از انتشار دائرةالمعارف یا " اصحاب دائرةالمعارف "نام . داشتند متوسط و خرده بورژوازی را بيان می

. شان نهاده شد  جلد مدون گشت، برای٣٠فرهنگ جامع علوم، صنایع، هنرها که به همت آنان در 
های  توار بود، در حالی که در توضيح پدیدهدائرةالمعارف مزبور بر ماتریاليزم مکانيکی اس

  .آليست باقی ماندند اجتماعی نویسندگان آن ایده

ای عاری از ظلم مبتنی بر کاميابی و رفاه عمومی را در سر  رویای جامعه) ١٧١٢-١٧٧٨(ژان ژاک روسو 
 برانداختن وی از حق مردم برای. توانست بود ميان مردم می" قرارداد اجتماعی"پروراند که حاصل  می

گفت و طرفدار توزیع مساوی مالکيت شخصی بود، ليکن الغای کامل آن را غير  استبداد سخن می
  .شمرد ممکن می

. نظرات روسو با نظرات اصحاب دیگر دائرةالمعارف چون دیدرو، هلوسيوس داالمبر و دیگران شبيه بود
انقالب : "نویسد ب کبير فرانسه میهوگو در تاکيد نقش روشنگران در آموزش ایدئولوژیک رهبران انقال

ولتر زمينه ساز ظهور ميرابو .  بدون وجود مبشران آن، اصحاب دائرةالمعارف، غير قابل تصور بود١٧٨٩
ای به نام روسو در آغاز قرن هيجدهم  اگر جوانه. دیدرو را کنار بگذاریم، دانتونی وجود نخواهد داشت. بود

توانست رشد یافته و  یگری به نام روبسپير در پایان همان قرن نمیماند، جوانه د از نشو و نما باز می
  ".شکوفا گردد



دست و بينوایان شهری  و سرانجام گروه سوم روشنگران، اندیشه پردازان وابسته به دهقانان تهی
در ) ١۶۶۴- ١٧٢٩(ژان مسليه . بودند که تصورات کمونيزم تخيلی را ساخته و پرداختند) اسالف پرولتاریا(
از لزوم برانداختن انقالبی نظام مبتنی بر ظلم و مالکيت خصوصی سخن " وصيت نامه"اب خود به نام کت
وی از . کرد که برای انقياد و اسارت خلق پرداخته شده است چون جعلياتی یاد می راند و از دین هم می

 عمومی و کند که در آن اراضی شخصی به اراضی کشی دفاع می ای بدون بهره لزوم ایجاد جامعه
تاریخ زندگی او " (مورن لی"نظير چنين عقایدی از طرف . کشان تبدیل گردد مالکيت مشترک زحمت

نيز بيان شده ) ١٧٠٩-١٧٨۵" (آبه مایلی"و نيز از سوی " قانون طبيعت"در کتابی به نام ) معلوم نيست
  .است

ار سلطنت استبدادی، نظام اینان از اعتب. فعاليت روشنگران نقش مهمی در تدارک انقالب ایفا نمود
  )٣٠٧. (های مردم کاستند فئودالی و کليسا در ميان توده

عالوه بر این گونه مبارزات، بورژوازی مبارزات . این همه، اشکال فرهنگی مبارزه بورژوازی با فئوداليزم بود
 گرفتن تبليغی، تشکيالتی و پارلمانی وسيعی نيز با فئوداليزم نمود و بدین وسيله برای در دست

  .حکومت آماده گشت

  :اما در مورد اشکال مبارزه انقالبی طبقه کارگر

ور خود نداشتند و بدین  های بورژوازی، کارگران مزدور تضاد چندانی با استاد پيشه در آغاز پيدایش نطفه
مزدور ها مبارزات اجتماعی کارگران  بعدًا نيز تا قرن. کردند جهت در کنار آنان با فئوداليزم مبارزه می

چنان تحت نفوذ و رهبری بورژوازی بود تا این که در نيمه اول قرن هيجدهم، در نتيجه انقالب صنعتی  هم
که در انگلستان رخ داد و بعدًا در کليه کشورها نيز تکرار گردید، طبقه کارگران صنعتی یا پرولتریا به وجود 

ه فئوداليزم دنباله رو بورژوازی بود، تا این که چنان طبقه کارگر در مبارزات خود علي باز هم هم) ٣٠٨. (آمد
در پایان قرن هيجدهم و به ویژه در طی نيمه اول قرن نوزدهم به مبارزه مستقل عليه بورژوازی و بقایای 

های سياسی خود را طی عمل مبارزه به تدریج  فئوداليزم پرداخت و در این دوره ایدئولوژی و سازمان
  .وجود آورد به

داری و فئودالی، استثمار به وسيله زور مستقيم انجام  های برده داری، برخالف نظام ایهدر نظام سرم
کنند و در نظام  داری، برده را به زور شالق مجبور به انجام کار می به عبارت دیگر در نظام برده. گيرد نمی

گيرند، ولی  می) کاری، جنسی و پولی(های سه گانه  فئودالی باز به کمک زور مستقيم از رعيت بهره
تواند  کند و او می داری کارگر ظاهرًا آزاد است و کسی او را مجبور به انجام کاری نمی در نظام سرمایه

اما این آزادی فقط ظاهری است و در واقع کارگر . خواهد کار کند و یا اصًال کار نکند هر کجا که دلش می
االخره برای یکی از سرمایه داران کار کند اش ب مجبور است که برای سير کردن شکم خودش و خانواده

کند که فقط کارگر  دار هم مقدار این مزد را چنان معين می سرمایه. کند بگيرد و مزدی را که او تعيين می
بينيم که  در واقع اگر به اصل قضيه نگاه کنيم، می. از گرسنگی نميرد و بتواند باز هم برایش کارکند

به قول منتها . ا ش هم معين است ت به انجام کار برای ارباب و جيرهکارگر هم مثل برده مجبور اس
 .داری است انگلس کارگر برده یک سرمایه دار بخصوص نيست، بلکه برده کل نظام سرمایه

داری و در نتيجه نامرعی بودن آن سبب  همراه نبودن استثمار با زور مستقيم در نظام سرمایه) ٣٠٩(
بدین جهت . کشانه این نظام اجتماعی را بشناسند  به زودی ماهيت بهرهشود که کارگران نتوانند می

  :مبارزات کارگران باید از مراحل طوالنی چندی بگذرد تا به برخورد رویاروی و آگاهانه با نظام منجر شود

ت پردازند، زیرا آنان که در گذشته یا رعي در آغاز، کارگران به خراب کردن و از بين بردن ماشين آالت می
شان ماشين است و بدین جهت به  کنند که علت بدبختی ور ورشکسته، تصور می اند و یا پيشه بوده

این شکل ابتدایی از مبارزه، در دورانی که هنوز هيچ شکل دیگری از مبارزه در . پردازند مبارزه با آن می
نمونه این شکل از . توانست برای کارگران سودی همراه داشته باشد کنار آن وجود نداشت، طبعًا نمی

هایی مشابه این در  و نيز جنبش) ٣١٠(مبارزه جنبش لودیزم در انگلستان اواخر قرن هيجدهم 
)  ٣١١.(های شصت و هفتاد قرن هيجدهم و حتی در نيمه اول قرن نوزدهم در روسيه است سال

  .طبيعی است که این شکل از مبارزه ابتدایی کارگران کمابيش در همه جا وجود داشته



پس از این که کارگران، هيچ نتيجه مثبتی نتوانستند از این شکل مبارزه خود بگيرند و به خود نيز به طور 
این بار کارگران همراه با . ساختند، نوبت به اشکال دیگر مبارزه رسيد غير مستقيم لطمه وارد می

وری امضاء و غيره به ها و تهيه طومار و گردآ ها، تظاهرات، تشکيل جلسات، صدور اعالميه ميتينگ
این گونه مبارزات کارگران در آغاز تحت تأثير و . پرداختند های اقتصادی و سياسی از دولت می درخواست

با این که . رهبری بورژوازی بود ولی بعدًا کارگران خود مستقال نيز از این اشکال مبارزه استفاده کردند
رسيد، ولی  هایی نسبی می  گاهی هم به موفقيتیافت و دامنه این گونه مبارزات وسيعًا گسترش می

هایی برای طبقه کارگر  البته این دسته از اشکال مبارزه سود. انجاميد رفته به شکست می هم روی
ساخت و  داد، لزوم وجود تشکيالت و همبستگی را مطرح می داشت، مثال آگاهی کارگران را رشد می

ولی نتيجه آن به همين اندازه محدود بود و . کرد میگاهی هم دولت را وادار به دادن امتيازاتی 
بدون شک این شکل از . توانست پاسخ گوی نيازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی کارگران باشد نمی

عيب . رسيد گرفت ولی کافی به نظر نمی شد و مورد استفاده قرار می بایست حفظ می مبارزه می
ای نداشت و یا اگر داشت خيلی ناچيز بود  ًا جنبه تهدید کنندهاصلی این شکل از مبارزه این بود که تقریب

نمونه خيلی . شد ترین خشونت پليس درهم کوفته می و از طرف دیگر به شدت ضربه پذیر بود و با کم
یکی ) ٣١٢.(برجسته این گونه مبارزات جنبش چارتيستی در نيمه اول قرن نوزدهم در انگلستان است

توجهی پارلمان   ميليون امضاء به پارلمان بود که با بی٣دن درخواستی با ها دا از کارهای چارتيست
در تاریخ مبارزات کارگری و نيز خرده بورژوایی کشور ما نيز این گونه مبارزات را ) ٣١٣. (مواجه شد

مثال . کنند اند و اغلب با تحقير از آن یاد می توان دید که اکنون مردم به شدت از آن نا اميد شده می
که گفتيم این گونه  چنان. و غيره" شلوغ بازی"، "زنده باد، مرده باد"، "گری بيفاید هوچی: "گویند یم

تواند مدت زیادی ادامه پيدا تواند به نتيجه برسد و نمیمبارزات بسيار مفيد است ولی به تنهایی نمی
 زیرا فقط درخواست اعتصاب نسبت به این گونه مبارزات شکل برتری از مبارزات کارگری است،. کند

البته گاهی هم . منفعل نيست و با اعمال فشار اقتصادی به دولت و کارفرمایان نيز همراه است
مثال در جنبش چارتيستی . گيردها نيز انجام میاعتصاب همراه با مبارزات یاد شده و یا پس از آن

ها را که به وسيله چارتيستانگلستان، وقتی که پارلمان درخواست سه ميليون نفر از مردم انگليس 
اعتصابات کارگری در آغاز  )٣١٣. (گرفت فرا موج اعتصاب سراسر انگلستان را  تنظيم شده بود رد کرد، 

های اقتصادی مانند درخواست اضافه مزد، درخواست کاهش ساعات کار و خواست تر همراه با دربيش
 دولت از منافع سرمایه داران کم کم رنگ غيره است ولی بعدًا در نتيجه برخورد با دولت و حمایت

این شکل از مبارزه طبقه کارگر در رشد آگاهی کارگران نقش بسيار مهمی . کندسياسی پيدا می
زیرا کارگران در جریان اعتصاب، هم به قدرت خویش و اهميت کار خود برای سرمایه داری پی . داشت

داران در اعتصاب، ماهيت نظام نفع سرمایهکه گفتيم دخالت مستقيم دولت به بردند و هم چنان
پس از رایج شدن این شکل از . ها آشکار ساختداران را بر آناجتماعی و پيوند بين دولت و سرمایه

های را منحرف سازد، یعنی آن را فقط در حدود درخواستمبارزه، بورژوازی تالش بسياری کرد که آن
های بورژوازی البته کارشناسان دولت. شدت جلو بگيرداقتصادی نگه دارد و از سياسی شدن آن به 

رفته نتوانستند جلو حرکت تاریخ را بگيرند و همهایی نيز در این زمينه به دست آوردند ولی رویموفقيت
های اقتصادی کارگران کم کم رنگ سياسی گرفت، ولی این شکل از مبارزه هم فقط نتایج اعتصاب

با این . د و طبقه کارگر قادر نبود با اعتصاب حکومت را به دست آوردتوانست به بار آورمحدودی می
های اقتصادی و سياسی نقش عظيمی در رشد آگاهی طبقه کارگر و تکوین ایدئولوژی او همه، اعتصاب

ی این تجربه تاریخی طبقه   لنينيزم در درون اعتصابات و در نتيجه- بخش عظيمی از مارکسيزم. داشت
های کارگران در در این مورد، به عنوان مثال از قيام. ه زودی قيام جای اعتصاب را گرفتب. کارگر زاده شد

اعتصاب "جا  در روسيه که به قول لنين در آن١٩٠۵- ١٩٠٧های نيمه اول قرن نوزدهم در فرانسه و قيام
رگر طبقه کا )٣١۴. ( ، یاد کرد"اقتصادی به اعتصاب سياسی و اعتصاب سياسی به قيام بدل گردید

یافت که باید با قدرت اسلحه دولت بورژوازی را سرنگون سازد و حکومت خویش را برقرار داشت درمی
 و تشکيل کمون پاریس اولين تجربه طبقه کارگر در این ١٨٧٠-٧١جنگ داخلی فرانسه در سال . نماید

به دست آوردند، اما  حکومت را در پاریس ١٨٧٠کارگران برای نخستين بار در تاریخ، در سال . زمينه بود
در .  سقوط کرد١٨٧١ مه سال ٢٨در ) حکومت کارگران" (کمون پاریس"نتوانستند آن را نگه دارند و 

بایست در زمينه واقع طبقه کارگر هنوز آمادگی در دست گرفتن حکومت را نداشت و می



گر چه یعنی شکل مسلحانه مبارزه، ا. تری به دست آوردتئوریک و تشکيالتی تجربيات بيش
 لنين .وجه برای آن کافی نبودترین وسيله تصرف حکومت بود ولی به هيچترین و قاطعالزم

  :گویددر این باره می

کار . پس از شکست کمون پاریس، تاریخ، کار تشکيالتی و تهذیبی را در دستور روز قرار داده بود"
موقعيت بين . يحی به حساب آوردندمارکس و انگلس شرایط زمان را به طرز صح... دیگری در بين نبود 

در ) ٣١۵". (بردندالمللی را درک کردند و به وظایف دوران پيشروی بطئی به سوی انقالب اجتماعی پی
 سال مبارزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی توانست شالوده ۴۶نتيجه طبقه کارگر پس از 

رای خود فراهم نماید، تا این که در سال تئوریک تشکيالتی الزم را برای در دست گرفتن حکومت، ب
 برای نخستين بار طبقه کارگر که اینک زمينه را از همه سو برای خود فراهم نموده بود، حکومت ١٩١٧

  .را در روسيه به دست گرفت

داری که درمرحله معينی از تکامل نيروهای توليد پدید آمده بود، الزم به یادآوری است که روابط سرمایه
های در نتيجه علم، هنر و فلسفه به موفقيت. ب تکامل شگفت انگيز نيروهای توليدی گردیدخود سب

تابوهای جهل و خرافات خرد شدند و فرو ریختند و انسان خود را به عنوان یک تغيير . نظيری رسيدندبی
بود از تمام طبقه کارگر که پيشروترین طبقه تاریخ . ای آگاه و متکی به خود بازشناختدهنده و سازنده

این دست آوردهای علم و هنر و فلسفه برای ساختن جامعه نوینی که رسالت ایجادش را به عهده 
های علم و هنر و فلسفه را در نهایت باید بدین جهت پيشرفت. داشت، تا حد ممکن استفاده کرد

بقه کارگر بر از طرفی وجود اجتماعی و مبارزات تاریخی ط. پيشرفت طبقه کارگر نيز به حساب آورد
علوم اجتماعی و هنرها عميقًا اثر گذاشت و در نتيجه حتی در آثار بسياری از دانشمندان مرتجع دوره 

وجود اجتماعی و مبارزات . توان یافتسرمایه داری نيز نظریات و عقایدی به سود طبقه کارگر می
ه و ناخودآگاه به اعتراف حقایقی طور خودآگا تاریخی طبقه کارگر، دانشمندان، فالسفه و هنرمندان را به

پيشروترین فالسفه و دانشمندان و هنرمندان به تأیيد . واداشت که سود طبقه کارگر در آن بود
مشتاقانه ایدئولوژی پيشرو طبقه کارگر پرداختند و منتهای همت خویش را در راه تنظيم، تدوین و تبليغ 

را باید شکل مهمی از اشکال متنوع مبارزه طبقه های تحقيقی و تبليغی اینان  کوشش. آن نثار کردند
  .کارگر به حساب آورد

. بينيم که اشکال تاریخی مبارزه و به ویژه اشکال تاریخی مبارزه طبقه کارگر بسيار متنوع است پس می
تر است و  توانيم این اشکال مبارزه را دسته بندی کنيم و بگویيم در هر شرایطی کدام یک مهم ما می
ً کدام یک از اشکال مبارزه  وانيم بگویيم که به جز در موارد نادر استثنایی، مطلقات میحتی 

توانيم هيچيک از اشکال یاد شده مبارزه را غير الزم و  راه حل قاطع و نهایی است، اما نمی
داری، فئوداليزم و  برده( دیدیم که در طول سه نظام طبقاتی تاریخ .مطلقًا نادرست اعالم کنيم

اشکال . شود تر می اشکال مبارزه همراه با پيچيده شدن روابط توليدی به تدریج متنوع) داری سرمایه
شناخت دقيق از هر یک از این اشکال مبارزه در . تر است مبارزه تاریخی طبقه کارگر الجرم ازهمه متنوع

زم مبارزه را در جامعه شان، ما را یاری خواهند کرد تا بهتر بتوانيم اشکال ال رابطه با کادر شرایط تاریخی
اگر بعد از شکست کمون پاریس کارهای خيلی وسيع تحقيقاتی، تدوین . خود تشخيص دهيم

ای اقتصادی، مبارزه وسيع مطبوعاتی، شرکت فعال در  های چند هزار صفحه کتاب
ها و مجامع گوناگون و غيره، شکل اساسی مبارزه کمونيستی بود، اکنون در  کنفرانس

های انقالبی  ساسی مبارزه کمونيستی مبارزه مسلحانه سازمانکشور ما شکل ا
پيشاهنگ و مبارزه تشکيالتی نوع خاص است، بدون این که سایر اشکال مبارزه فراموش 

 لنينيزم به عنوان اصول عام انقالب پرولتاریایی تدوین شده است و تجربه - اکنون دیگر مارکسيزم. شود
وظيقه ما این است که ویژگی . يز درستی آن را ثابت کرده استهای پيشرو ن تاریخی بسياری از خلق

. جامعه خویش را در رابطه با این اصول عام کشف کنيم و بر مبنای آن اقدام به تدارک انقالب نمایيم
 لنينيستی است که بتواند در مقابل سرکوب خشن –وظيفه ما ایجاد شکلی از سازمان مارکسيست 

کن است در این جا یک ذهن اپورتونيستی به این نتيجه برسد که براساس مم. دوام بياورد و رشد کند
گفته ما اشکال مبارزات خود به خودی طبقه کارگر ایران باید در طی یک تکامل تاریخی چند صد ساله، 

سير تکاملی را . گویيم این یک نتيجه گيری متافيزیکی است می. به مبارزه متشکل مسلحانه برسد



 تاریخی طبقه کارگر جهان به طور کلی، در طی چند صد سال طی کرده که اشکال مبارزه
 لنينيستی در -تواند با کمک آگاهی مارکسيست است، طبقه کارگر یک جامعه خاص می

بينيم که در برخی جوامع  اگر تاریخ تکامل جوامع گوناگون را مطالعه کنيم می. مدت کوتاهی طی کند
سبب شده است که یک یا حتی چند مرحله تاریخی را )  آن جوامعتأثير جوامع دیگر بر(عوامل خارجی 

کشورهای روسيه، لهستان، مثًال . خيلی به سرعت بگذرانند و یا تقریبا نگذرانند و از روی آن بجهند
چک، بلغارستان، سربستان، آلمان، انگلستان و برخی کشورهای دیگر یا مطلقًا نظام 

داری در این کشورها در حال تشکيل بوده که  یا نطفه بردهاند و  داری را از سر نگذرانده برده
ها سبب شده که راه ميان بر طی کنند و با جهش از روی نظام  تسلط جوامع فئودال بر آن

داری به فئوداليزم برسند، یا این که قبایل بومی آمریکا در اثر تأثير عوامل  اجتماعی برده
اند و  داری و فئوداليزم جهيده  اجتماعی بردهاز روی دو نظام) هجوم سفيد پوستان(خارجی 

نابر اصول دیالکتيکی   پس به).البته با قيمت بسيار سنگينی(اند  داری رسيده یک باره به سرمایه
ممکن است که اشکال ابتدایی مبارزه طبقه کارگر در یک جامعه خاص تحت تاثير عناصر آگاه 

سرعت طی کند و حتی از روی برخی مراحل  لنينيست مراحل تکاملی خویش را به –مارکسيست 
در ميان کارگران ایران کنونی : طور عينی مطرح کنيم مسئله را به. بجهد و به اشکال عالی مبارزه برسد
های پراکنده اقتصادی است که در همه جا هم رایج است، حال  شکل عمومی و عمده مبارزه اعتصاب

ارزه، یک سير تکاملی چند صد ساله را طی کند و از از طرفی الزم نيست که بگذاریم این اشکال مب
طرف دیگر اختناق حاکم امکان تکامل عادی را از آن گرفته است و این مبارزات اکنون به بن بست 

توانست نخست عناصر آگاه  های انقالبی پيشاهنگ، از طرفی می مبارزه مسلحانه سازمان. اند رسيده
اند به مبارزه مسلحانه جلب نماید و از  ان را که به بن بست رسيدهکارگران و در مراحل بعدی بقيه کارگر

های  خود سازمان. تواند حفاظی باشد برای ایجاد و تکامل سایر اشکال مبارزه در جامعه طرف دیگر می
همين استدالل در مورد دهقانان و . کنند انقالبی پيشاهنگ،  هم اکنون از این حفاظ کامال استفاده می

شان به بن  ها نيز در نتيجه شرایط اختناقی، مبارزه آن.  خرده بورژوازی نيز صادق استسایر اقشار
واقعيت عينی نيز این سخن ما را تًایيد . توانند مراحل تکاملی خود را طی کنند بست کشيده و نمی

  . کند می

  

   مسئله انقالب جهانی-٢

 داشتند انقالب سوسياليستی نخست از که قبال هم در مقدمه گفتيم، مارکس و انگلس که انتظار چنان
کردند که در صفوف مبارزه  کشورهای پيشرفته صنعتی آغاز شود، اغلب به انقالبيون اروپایی توصيه می

خود ) ٣١۶. (گفتند که در اروپای صنعتی باید یک انقالب واحد به وقوع پيوندد پيوند ایجاد کنند و می
  :گوید انگلس می

ک انقالب ملی نيست، بلکه انقالبی است که در تمام ممالک متمدن یعنی انقالب کمونيستی تنها ی"
  )٣١٧".(ً در انگلستان، آمریکا و آلمان در زمانی واحد صورت خواهد گرفت اقال

های مارکس و انگلس در مورد ظهور انقالب سوسياليستی از کشورهای پيشرفته  البته پيش بينی
. داری انحصاری وارد شد  مرحله امپریاليزم یا سرمایهداری به صنعتی به وقوع نپيوست و سرمایه

های کشورهای عقب مانده پرداختند و از  تر خلق کشورهای پيشرفته صنعتی به غارت هر چه بيش
در نتيجه، در داخل . حاصل این دسترنج، مختصر رفاهی برای کارگران جامعه خود ایجاد کردند

وجود  به" صلح اجتماعی"و محکوم، به قول لنين، یک های پيشرفته صنعتی، بين طبقات حاکم  جامعه
های کشورهای عقب مانده و  عوض تضاد بين خلقدر . آمد و از شدت تضاد بين آنان کاسته شد

ً در شرایط جدید،  طبعا. داری تبدیل گردید گران امپریاليست به تضاد اصلی جهان سرمایه غارت
کس و انگلس به وقوع بپيوندد، زیرا تضاد اصلی جهان توانست طبق پيش بينی مار ها نمی دیگر انقالب

باید مبتنی بر شناخت تضاد  داری تغيير یافته بود و پيش بينی انقالب سوسياليستی نيز می سرمایه
مارکسيزم در آن درجه از تکامل خود دیگر برای تقسير و تغيير . داری باشد اصلی جهان سرمایه



در . تری ارتقاء یابد بایست به مرحله عالی هت میج جهان سرمایه داری کافی نبود، بدین
ی همين نياز، لنينيزم، یعنی مارکسيزم عصر امپریاليزم و انقالب پرولتاریایی به وجود  نتيجه
داری مورد تحليل و بررسی قرار داد و  عنوان آخرین مرحله سرمایه لنين، امپریاليزم را به. آمد

انی است و کشورهای پيشرفته صنعتی و نتيجه گرفت که امپریاليزم یک سيستم جه
جهت نخست  اند و بدین دیگر وابسته های یک زنجير به یک کشورهای عقب مانده مانند حلقه

لنين براساس شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و . های ضعيف گسسته شوند باید حلقه
وسيه به ویژه روسيه، پيش بينی کرد که انقالب نخست در ر سياسی جهان آن روزگار و به

 واقعيت درستی پيش بينی لنين را به اثبات رساند و تاریخ نشان داد که .وقوع خواهد پيوست
گيرد،  نيروهای  های انقالبی کشورهای عقب مانده روز به روز اوج می که جنبش گونه در حالی چه

بين "یصلح اجتماع"شان که همان  رفته صنعتی براساس زمينه مادی زندگی انقالبی کشورهای پيش
  .اند طبقات حاکم و محکوم باشد، در منجالب اپورتونيزم فرو رفته

های رهایی بخش ملی کشورهای عقب مانده  داری، انقالب های اساسی جهان سرمایه اکنون انقالب
، اقشار مختلف خرده )چه رعيت و چه خرده بورژوا(های کارگر، دهقان  ها،توده در این انقالب. است

ها را طبقه کارگر کم عده  تر این انقالب رهبری بيش. زی ملی این کشورها شرکت دارندبورژوازی و بورژوا
تر این مبارزات و رهایی این کشورها، امپریاليزم را دچار  ً رشد بيش طبعا. این کشورها به عهده دارند

 از داخلی کشورهای امپریاليستی را" صلح اجتماعی"های اقتصادی و اجتماعی خواهد ساخت و  بحران
رفته در گرو انقالب رهایی  بينيم که انقالب در کشورهای صنعتی پيش با این حساب می. بين خواهد برد

  .بخش ملی کشورهای مستعمره و وابسته است

ها و در واقع  و تروتسکيست" های راست سوسياليست"در مقدمه این کتاب نيز گفتيم که به اصطالح 
های رهایی بخش  دانند و با نفی انقالب انحراف در مارکسيزم میجيره خواران امپریاليزم، لنينيزم را 

رفته صنعتی  ای جهانی است و باید در کشورهای پيش گویند که انقالب سوسياليستی پدیده ملی، می
های مارکس و انگلس را که روح  ها برای اثبات این ادعای خود، گفته آن. طور همزمان به وقوع بپيوندد به

در کشور ما این . کنند ها را اکنون دیگر رد کرده است، دمادم نقل می بنده مارکسيزم، آنزنده و تکامل یا
هاست که در زیر سایه  تر از لنين، برای خودشان دم و دستگاهی دارند و سال آقایان مارکسيست

 سازمان امنيت، مطبوعات تئوریک اقتصادی، اجتماعی و سياسی را در انحصار خود دارند، شاید تاکنون
اند و در مجامع گوناگون راجع به آن  صدها مقاله و کتاب درباره مسئله انقالب جهانی نوشته

ها سخنان مارکس و انگلس درباره لزوم  های آن ها و گفته در تمام این نوشته. اند ها کرده سخنرانی
  .رفته صنعتی بارها و بارها تکرار شده وحدت انقالب در کشورهای پيش

وجه آشنا نيست  هيچ که در مقدمه هم گفتيم، با اصل مسئله به  چه خود، چناننویسنده شورش، اگر
مثال . کند های راست را تکرار می ولی با برداشتی سطحی و صوری هم که شده حرف سوسياليست

  :گوید جا می در یک

 با کند برخورد فراحناک مارکس چه برداشت مارکس را از برداشت لنين در این زمينه جدا می ولی آن"
مارکس وظيفه سازمان سياسی طبقه ... پدیده شورش و وظيفه سازمان سياسی طبقه کارگر است 

". کشد کارگر را در زمينه جنگ طبقاتی یا شورش در چاردیواری مرزهای هيچ کشوری به بند نمی
)٣١٨(  

تی جا که او با اصل مسئله آشنا نيست و فقط فریفته ظاهر شعارهای کوسموپولی تيس اما از آن
ای از مارکس، اصطالح  های راست شده است، پس از نقل جمله سوسياليست) جهان وطنی(
که نکته اصلی در همين اصطالح  نامد، در حالی می" سخت اندیشه انگيز"را " کشورهای متمدن"
رفته صنعتی است، زیرا مارکس و انگلس وقوع انقالب را از  و یا کشورهای پيش" کشورهای متمدن"
اطالعی نویسنده شورش درباره اصل مسئله سبب  با این همه، بی. کردند  بينی میجا پيش آن

پردازی درباره آن نپردازد و در خيال خود برنامه به اصطالح مشخصی برای  شود که او به خيال نمی



کند از زبان خودش چنين  کل طرحی را که او برای انقالب جهانی ارائه می. انقالب جهانی طرح نکند
  :است

کشاند، اگر درست  اگر درست است که پيشتاز شورشی با جنگ شورشی طبقه را به شورش می"
ای پاک جهانی است، و هم چنين اگر این هم درست است که مرزها و  است که طبقه کارگر طبقه

های ضد  کشورها برای طبقه کارگر به معنی بردگی و دشمنی آدمی با آدمی و پس از چشمه نظام
، پس این هم درست است که آن نيرویی از طبقه کارگر جهانی که در سرزمينی جوشد کارگری می

چون پيشتاز شورشی نبرد را از مرزها بگذراند  دست آورده است، بایستی هم های شورشی به پيروزیی
و یا دیگر نيروهای طبقه کارگر را که در سرزمين دیگری در " جامعه"، "کشور"تا با همين پيکار شورشی 

شود که هنوز آمادگی شورشی ندارند، آمادگی شورشی  کنند و گفته می شورش پاد جان میزیر سم 
  )٣١٩...". (بخشد و به شورش بکشاند و 

چه  جا آن ایم، در این درباره استدالل صوری حاکم بر این گفته، قبال در فصل دوم این نقد سخن گفته
. است"  صدور انقالب"يزیکی او درباره مسئله اهميت دارد و باید درباره آن سخن گفته شود، تصور متاف

ً  او عوامل درونی تکامل جوامع را در نظر نگرفته و در عوض به عوامل خارجی نقش اساسی و مطلقا
توانند به انقالبيان خارج از مرز خود به  های سوسياليستی باید تا می البته دولت. تعيين کننده داده

مک دارای اشکال گوناگونی است، حتی گاهی با کمک های مختلف کمک کنند و این ک طریقه
های دیگر را آزاد کنند ولی همواره باید توجه داشت که در هر  توانند سرزمين لشگرکشی هم می

پدیده، عوامل داخلی اساس تکامل است و عوامل خارجی، شریط تکامل که فقط به عتبار عوامل 
یالکتيک، نيروهای نظامی کشور سوسياليستی بنابراین اصل اساسی د. تواند عمل کند داخلی می

را از یوغ ارتجاع رهایی بخشند، ولی  توانند در شرایطی خاص به سرزمينی لشگرکشی کنند و آن می
. ها حتی در این مورد هم باید به صورت کمک کردن به نيروهای انقالبی درون جامعه باشد نقش آن

ای کمک کنند ولی انقالب یک پدیده داخلی است و  هتوانند به رشد انقالب در جامع عوامل خارجی می
این قانون عام دیالکتيک است و نه تنها در مورد جامعه، بلکه در . تواند صادراتی باشد وجه نمی به هيچ

انقالب مرحله جهشی حرکت . کند های طبيعی و اجتماعی و تفکر انسانی صدق می مورد تمام پدیده
تواند شرایط انقالب درونی یک پدیده باشد، اساس  ی فقط میهاست و عوامل خارج تکاملی پدیده

لشگرکشی یک کشور سوسياليستی به سرزمين دیگر اگر برای . انقالب در خود پدیده است
 این تجاوز .کمک به نيروهای انقالبی درون آن سرزمين نباشد، به جز تجاوز چيز دیگری نيست

 جلوه کند و به شکل یک نيک نفسی ساده دالنه تواند به شکل یک سوسيال امپریاليزم خشن هم می
  .آل آليزم به جای ایده و در نتيجه نشاندن ایده

اش آمده است و  ای دارد که در فصل دوم کتاب البته نویسنده شورش برای رد این گفته ما استدالل ویژه
تضاد درون  "و" ای  تضاد برون طبقه"به اصطالح خودش مسئله (ایم  ما قبال راجع به آن سخن گفته

ً جهانی و یک  ً تضاد درونی ندارد و بنابراین یک کل صرفا گوید که طبقه کارگر مطلقا او می"). ای  طبقه
براساس این استدالل، تصميم گيری طبقه کارگر یک کشور درباره طبقه کارگر . ً واحد است پدیده مطلقا

 درباره بخش دیگر کاری کامال درست یک کشور دیگر یا به گفته خود او بخشی از طبقه کارگر جهانی
یاوه " صادراتی نبودن انقالب"ای است و گفتگو درباره  چيز مسخره" حق تعيين سرنوشت"است و 
  )٣٢٠.(است

ایم، ولی باز  ای کرده که متافيزیکی بودن این استدالل کامال روشن است و ما قبال نيز به آن اشاره با این
ی دارای تضادهای داخلی است و نيز مانند هر پدیده   مانند هر پدیدهطبقه کارگر نيز: گویيم مختصر می

دانيم که از نظر مارکسيزم کل و جزء نسبی است، یعنی هر  می. دیگری یک کل متشکل از اجزاء است
تری که آن را در بر  اش یک کل است و هر کل نسبت به کل بزرگ جزء، خود نسبت به اجزای درونی

نابراین اصل، اساس حرت تکاملی هر جزء در داخل آن نيز هست و عوامل ب. گيرد یک جزء است می
مثال اساس حرکت تکاملی طبقه کارگر ایران عوامل . خارجی فقط شرایط این حرکت تکاملی هستند

تواند  داخلی آن است و تاثير طبقه کارگر جهانی برآن، جزو شرایط این حرکت تکاملی است و فقط می
هم چنين حرکت تکاملی یک بخش از طبقه کارگر ایران . ی و از طریق آن عمل کندبه اعتبار عوامل داخل



. نيز عوامل داخلی آن است و تاثير کلی طبقه کارگر ایران بر آن، جزو شرایط این حرکت تکاملی است
از نظر جامعه شناسی، یعنی تحليل . اما این از نظر پایه فلسفی مسئله و متافيزیکی بودن استدالل او

  :توان همزبان با لنين گفت قيم خود مسئله، میمست

چون و چرا خواستار است به هنگام تجزیه و تحليل هر مسئله  تئوری مارکسيستی، بی"
  )٣٢١".(ً در چارچوب تاریخی معينی مطرح گردد اجتماعی، آن مسئله بدوا

 کمابيش رنگ ها همه توان گفت، این انقالب های عصر امپریاليزم می در مورد انقالببنابراین 
 برای .که ستم ملی وجود دارد برای این. که دوران امپریاليزم است ملی دارند، چرا؟ برای این

که انقالب کارگری خالص در هيچ کجای جهان معنی ندارد و طبقه کارگر باید با اقشار مختلف خرده  این
که  يت متحد شود و برای این، بورژوازی ملی و در برخی جاها با طبقه رع)از جمله دهقانان(بورژوازی 

توان در درون  ترین واحدهای اقتصادی و سياسی هستند و نمی ملت و کشور خود پيش از هر چيز مهم
های  اما باید به یاد داشت که ملی بودن انقالب. ً در نظر نگرفت ها را مطلقا این واحدها مبارزه کرد و آن

دیگر ندارد، منتها این همکاری و اتحاد  ها با یک تحاد آنوجه منافاتی با همکاری و حتی ا زمان ما به هيچ
  .ً از آن سخن خواهيم گفت ای است که بعدا مندی ویژه دارای قانون

بينيم که سخن گفتن از طبقه کارگر به طور مجرد هيچ شباهتی با مارکسيزم ندارد و ناشی از  می
رهایی بخش ملی است که به های  های عصر ما انقالب انقالب. شيوه تفکری متافيزیکی است

ها را به انقالب  ها را در دست دارد و این انقالب طور کلی طبقه کارگر رهبری آن
ئولوژی پيشرو طبقه کارگر   لنينيزم یا اید-البته مارکسيسم. دهد سوسياليستی رشد می

ها و کشورها است، ولی مبارزه با این مرزها به  مخالف مرزهای ملی و دولتی بين ملت
ها که نمایندگان ایدئولوژی  کمونيست. ها نيست وجه اولين قدم مبارزه کمونيست چهي

ها از یوغ استعمار شعار  پيشرو طبقه کارگرند، نخست عليه ستم ملی و برای رهایی ملت
ها،  خواهند داد، جنبش رهایی بخش ملی را رهبری خواهند کرد و تنها پس از آزادی ملت

ه انقالب سوسياليستی و نيز بروز انقالب سوسياليستی های رهایی بخش ب رشد انقالب
توان با ایجاد و توسعه همکاری بين  رفته صنعتی است که می در کشورهای پيش

ای جهانی که در آن اثری از مرز و مليت نباشد  های سوسياليستی برای ایجاد جامعه دولت
اما برای رسيدن به چنين . ً چنين چيزی در جامعه کمونيستی مقدور است طبعا. مبارزه کرد

های رهایی بخش ملی و مرحله  ای باید از مراحلی از جمله، از مرحله انقالب جامعه
بایست پيشاپيش خرده   طبقه کارگر کشورهای تحت ستم می.ساختمان سوسياليزم گذشت

ه بورژوازی بورژوازی و بورژوازی ملی برای رهایی ملی مبارزه کند، منتها باید به یاد داشت که برای خرد
که برای طبقه کارگر این اولين قدم  و بورژوازی ملی، رهایی ملی هدف نهایی مبارزه است، در حالی

  .مبارزه است

اما در مورد همکاری و اتحاد بين نيروهای انقالبی جهان و ایجاد وحدت در صفوف مبارزه، شکی نيست 
دکتر ه کشورهای مختلف دنيا بروند، مانند توانند برای مبارزه ب ای می که بسياری از انقالبيان حرفه

، اما این کار برای در رشت) یکی از یاران لنين(بسيون کانادایی در چين و اورژنی کيدزه 
آنان باید در رابطه با زندگی اقتصادی و اجتماعی . های وسيع کارگر و دهقان امکان پذیر نيست توده

های چين و ویتنام را  توان توده نمی. ویش مبارزه کنندخویش و در نتيجه در رابطه با محيط جغرافيایی خ
های مختلف و شرکت در  ای به کشورها و سرزمين مهاجرت انقالبيون حرفه. به آمریکا و فرانسه کوچ داد

ها، البته از نظر اصولی درست است، ولی فقط یک شکل  های این کشورها و سرزمين مبارزات توده
شکل اساسی پيوند و همکاری بين مبارزات .  انقالبی جهانی استهای فرعی از پيوندها و همکاری

ها و احزاب  سازمان. گيرد ها صورت می ها و تشکيالت انقالبی آن های جهان از طریق سازمان خلق
های مالی، نظامی و سياسی و غيره بکنند و  دیگر کمک  به یکبایدهای سوسياليستی  انقالبی و دولت

اما چه چيزی این . وحدت در صفوف مبارزه انقالبی جهانی ایجاد خواهد شدفقط از این طریق است که 
وجه به اندازه  های سوسياليستی اکنون به هيچ بينيم دولت که می باید را تضمين خواهد کرد؟ چنان

های  ها حتی بسياری از سازمان آن. کنند توانایی خود به نيروهای انقالبی کشورهای دیگر کمک نمی



تر ميل دارند از احزاب  شناسند و بيش بی کشورهای زیر ستم را اصال به رسميت نمیً انقال واقعا
اپورتونيست که در ضمن اطاعت کردن را هم خوب بلدند و به جای انقالبی جامعه خود، تملق گوی این 

ترین کمبودهای  این یکی از اساسی. یا آن جامعه سوسياليستی هستند، تا حدودی حمایت کنند
گویيم، قسمت اعظم این  در مقابل این کمبود چه باید کرد؟ می. يستی بين المللی استجنبش کمون

رویزیونيزم جدید که . کمبود ناشی از ظهور رویزیونيزم جدید در جوامع سوسياليستی کنونی است
های سوسياليستی است دارد تار و پود  یک ایدئولوژی خرده بورژوایی در جامعه

پوساند و آن را کم کم به سوسيال امپریاليزم  خورد و می  میسوسياليزم را آهسته آهسته
ً به نيروهای انقالبی کشورهای دیگر هم فقط به صورت یک آلت  کند که طبعا تبدیل می

که   اما چنان.ها استفاده خواهد کرد دست خواهد نگریست و برای معامله و بند و بست از آن
یک علت دیگر کمبود یاد شده، . ت و تمامی آن نيستگفتيم، این فقط علت اعظم کمبود یاد شده اس

ً فدا کردن منافع  کم بها دادن کشورهای سوسياليستی به مسایل انقالبی خارج از مرز و احيانا
زیرا که بين بنای . های انقالبی در راه بنای سوسياليزم در داخل کشور خودشان است جنبش

این تضاد . انقالبی خارج از کشور تضاد وجود داردهای  سوسياليزم در داخل کشور و حمایت از جنبش
را به نفع بنای  البته غير آنتاگونيستی است ولی در بسياری موارد کشورهای سوسياليستی آن

های انقالبی  کنند، در نتيجه گاهی حتی منافع نسبتًا بزرگ جنبش سوسياليزم در داخل جامعه حل می
مثال پولی را که باید صرف توليد سالح برای : کنند ی خود میی جهان را فدای منافع مل این یا آن گوشه

کنند تا هم دستمزد  تر نيروهای توليدی خود صرف می های انقالبی کنند، در راه رشد بيش جنبش
در آخرین تحليل این تضادی است که بين . تر شود کارگران افزایش یابد و هم ساعات کار روزانه شان کم

های تحت ستم و از جمله پرولتاریای   کشورهای سوسياليستی و تودهپرولتاریای از بند رسته
این تضادی غير آنتوگونيستی است که در این مورد به سود . داری وجود دارد کشورهای سرمایه

البته الزم به یادآوری است که تالش در راه ساختن . شود پرولتاریای کشورهای سوسياليستی حل می
ظيفه اساسی نيروهای انقالبی، حزب و دولت جامعه سوسياليستی سوسياليزم در داخل کشور، و

که گفتيم، این کار با وظایف بين المللی جامعه سوسياليستی دارای تضادی  است، ولی چنان
  .تواند به وجهی مطلوب هم حل شود غيرآنتاگونيستی نيز هست که می

سياری از کشورهای سوسياليستی در مورد ظهور رویزیونيزم جدید در ب. حال ببينيم چاره کار چيست
که وظيفه ما فقط مبارزه تئوریک و تبليغاتی با مشی ایدئولوژیک و عمل رویزیونيزم جدید است و کار 

اما در مورد تضاد بين پرولتاریای از بند رسته کشورهای . دیگری هم در این مورد از ما ساخته نيست
يستی، باید بگویيم که این یکی از تضادهای های دربند کشورهای غير سوسيال سوسياليستی و توده

شمار درونی نيروهای انقالبی به طور اعم و طبقه کارگر به طور اخص است که فقط با کار سياسی  بی
به عبارت دیگر باید یک تشکيالت کمونيستی بين المللی به وجود بياید . تواند حل شود و تشکيالتی می

چنين . ش یک سانتراليزم دموکراتيک را داشته باشدکه برای تمامی جنبش کمونيستی جهان نق
های سوسياليستی را  چنين دولت ها و احزاب کمونيستی و هم تشکيالتی خواهد توانست سازمان

شان نسبت به انقالب جهانی بکند و تضادهای درونی جنبش کمونيستی و  وادار به انجام وظيفه
ً امکان  ی در شرایط کنونی امکان پذیر است؟ مسلمااما آیا ایجاد چنين تشکيالت. جهانی را حل نماید

پذیر نيست، زیرا اوال چنان وحدتی بين نيروهای کمونيستی جهان، اعم از کشورهای سوسياليستی و 
ها و احزاب کمونيست کشورهای غير سوسياليستی وجود ندارد که بتوانند در ایجاد چنين  سازمان

زرگ سوسياليستی چنين تشکيالتی را بدون رهبری و اعمال ً کشورهای ب دوما. تشکيالتی توافق کنند
وجود آید،  ً اگر بر فرض محال چنين تشکيالتی نيز به سوما. نفوذ مستقيم خود تحمل نخواهند کرد

های انقالبی کمونيستی را در آن راه نخواهند داد و جای آنان را به احزاب  بسياری از سازمان
ها در  لب این است که در شرایط کنونی وزنه کمی اپورتونيستخالصه مط. اپورتونيست خواهند داد

تر است و همين سد بزرگی در راه ایجاد انترناسيونال واقعی  جنبش بين المللی کمونيستی بيش
ً باید به نيروهای ملی اتکای اساسی  پرسيم چاره چيست؟ مسلما باز هم از خود می. کارگری است

هایی بخش چشم دوخت و برای هموار کردن راه ایجاد یک های ر تر جنبش داشت و به رشد بيش
تشکيالت بين المللی کمونيستی، بين نيروهای کمونيستی واقعی منطقه و حتی بين نيروهای 

اگر چه این روابط فقط در حد چند کنفرانس و چند . کمونيستی واقعی جهان روابط تشکيالتی برقرار کرد



ای از رشد برسد که بتواند یک  جهانی کمونيستی به درجه شبه اميد آن روز که جنب. قطعنامه باشد
  .سانتراليزم دموکراتيک بين المللی داشته باشد

  

  پایان

__________________  

  



 
  

  :یاد آوری ها

 

در جریان این تعميم . های مشابه تک تک است ای از پدیده مفهوم، حاصل تعميم توده - ١٨۶
گذاریم،  سازیم و کنار می ها را جدا می قی پدیدهها و جهات غير اساسی و اتفا ما خصلت

های اصلی، بنيانی و  ماند مفهومی است که بيان کننده روابط و خصلت چه که باقی می آن
رنگ، اندازه، شکل و (های  مثال اگر ویژگی. ها و اشياء است ای از پدیده تعيين کننده دسته

این مفهوم، . رسيم می" صندلی"ه مفهوم بينيم نادیده بگيریم، ب هایی را که می صندلی...) 
به عبارت دیگر . تواند داشته باشد های مشخص نمی وجودی مستقل از تک تک صندلی

 .بنشيند" صندلی مطلق"تواند روی  کس نمی هيچ

  .ایم  در فصل سوم و چهارم این نقد، ما این موضوع را بيشتر روشن کرده- 187

  .٢۵  ـ متن حاضر شورش، فصل پنجم، مادۀ١٨٨

  .٢١ـ همان، مادۀ ١٨٩

  ٨٢ـ همان، مادۀ ١٩٠

  .٨٠ـ همان، فصل نوزدهم، مادۀ ١٩١

  .۶ها شمارۀ  ها و انباری ـ همان، یادآوری١٩٢

  .١٩ـ همان، مادۀ ١٩٣

  .ـ متن حاضر شورش، پس گفتار، موشکافی کارگری١٩۴

  .ـ همان١٩۵

از نظر نویسندۀ شورش یک از نظر مارکسيزم یک نهاد اقتصادی است ولو " مالکيت خصوصی"ـ ١٩۶
  ).نگاه کنيد به همان( مفهوم وسيع فلسفی است

  ".بيفزایيم: "ـ در چاپ نخست ١٩٧

  .ـ متن حاضر شورش، پس گفتار، در پيرامون شناخت١٩٨

  .۵٢ـ متن حاضر شورش، فصل دوازدهم، مادۀ ١٩٩

  .۵ـ متن حاضر شورش، فصل دوم، ماده ٢٠٠

  .۶ـ متن حاضر شورش، مادۀ ٢٠١

  .های او قبًال حرف زدیم در مورد منشاء سياسی این گفتهـ ٢٠٢

  .ـ متن حاضر شورش، فصل بيست و ششم و بيست و هفتم٢٠٣

اعتقاد به تدریجی بودن تکامل، اولوسيونيزم، تکامل را فقط به صورت افزایش و ـ ٢٠۴
 فهمد و چون گذار جهش وار تغييرات کمی به کيفی و گذار از یک کيفيت کاهش تدریجی می



کند، در جهت مخالف ادراک علمی تکامل قرار دارد و قادر نيست  به کيفيت دیگر را نفی می
اما باید به یاد داشت که اولوسيون با اولوسيونيزم فرق . پيدایش کيفيت جدید را توضيح دهد

دانيم که هر مرحله از پروسۀ تکامل  اولوسيون به معنی تکامل تدریجی است و می. دارد
است و قسمت دوم ) اولوسيون(قسمت اول تکامل تدریجی . ت استدارای دو قسم

تکامل تدریجی و انقالب الزم و ملزوم یکدیگرند و با کمک هم پروسۀ ). رولوسيون(انقالب 
اولوسيون شکلی از حرکت طبيعت و جامعه است که برخالف انقالب . سازند تکامل را می

نخست، تکامل . گيرد یجی انجام میبه صورت تغيير کمی بدون گسست و تدر) رولوسيون(
کند، آنگاه انقالب  سازد و زمينه را برای آن آماده می تدریجی شرایط انقالب را فراهم می

رسد و مرحلۀ بعدی  رساند و یک مرحله از تکامل به پایان می تکامل تدریجی را به انجام می
این . قالب و به همين ترتيبگيرد و باز ان گردد، باز تکامل تدریجی انجام می تکامل آغاز می

از دیدگاه ماتریاليزم دیالکتيک است، اما اولوسيونيزم ) تکامل تدریجی(معنی اولوسيون 
  .داند برخالف ماتریاليزم دیالکتيک، اولوسيون را تنها شکل تکامل طبيعت و جامعه می

مکان گذار گوید، چنين معنی بدهد که ا چه که نویسندۀ شورش از قول انگلس می ـ اگر آن٢٠۵
توان تصور کرد که در این  مسالمت آميز از سرمایه داری به سوسياليزم را در یک شرایط خاص الاقل می

زیرا اگر چه تسليم مسالمت آميز نيروهای ضدانقالبی، غيرقابل تصور به . صورت حرف درستی است
ایی از  عه در نقطهرسد ولی در شرایط کامًال خاص اوضاع و احوال جهانی و داخلی یک جام نظر می

یعنی نيروهای انقالبی جامعه به رهبری حزب طبقۀ کارگر به . جهان، ممکن است چنين امری روی دهد
طور مسالمت آميز به قدرت برسند، اما امکان این که بتوانند قدرت را نگهدارند و انقالب را در عمق 

کم، باز به هر حال وجود دارد و ولی این امکان، هر چقدر . توسعه دهند باز از این هم کمتر است
بورژوازی هر . توان آن را مطلقًا رد کرد، اما نباید روی آن هم بيش از یک احتمال کم، حساب کرد نمی

شود  بنابراین او زمانی حاضر می. عملی که در برابر انقالب انجام دهد برای حفظ وجود خودش است
اما اگر گفتۀ یاد شده . المتی بقيۀ وجود خود الزم بداندای از وجودش را بدهد که این کار را برای س پاره

انگلس خود بارها راه قهرآميز را زیرا . معنی دیگری بدهد که مسلمًا از انگلس نيست و جعل است
  :های خود او گوش کنيد به گفته. قانون عمومی انقالب ناميده

ۀ تفنگ، سرنيزه و توپ انقالب عملی است که در آن بخشی از اهالی ارادۀ خود را به وسيل"
کنند و حزب پيروزمند  العاده با اتوریته، به بخش دیگر تحميل می یعنی با وسایل فوق

های  بالضروره ناچار است سيادت خود را از طریق رعب و هراسی که سالح وی در دل
  ).۴۴، ص ٢، ق ٢منتخب آثار لنين، ج  ("کند، حفاظت نماید مرتجعين ایجاد می

از نامۀ " (سخن گفتن دربارۀ دولت خلقی آزاد، خام فکری مطلق است: "گوید ر میهمو در جای دیگ
دولت چيزی نيست ": و در جای دیگر). ۴٩ به نقل از همان ، ص ١٨٧۵ مارس ٢٨انگلس به ببل در 

جز ماشينی برای سرکوبی یک طبقه از طرف طبقۀ دیگر و در جمهوری دموکراتيک هم 
حق انتخاب همگانی .  وی در رژیم سلطنت نيستنقش وی به هيچوجه کمتر از نقش

  )همان". (تواند چيزی بدهد نمودار ُنضج طبقۀ کارگر است ولی چنين حقی بيش از این نمی

  .٢۴ـ انقالب پرولتری و رویزیونيزم خروشچفی، چاپ پکن، ص ٢٠۶

  .١۵۵ـ به نقل از کتاب شورش، فصل بيست و هشتم، مادۀ ٢٠٧

  .١١۶يست و یکم، مادۀ ـ متن حاضر شورش، فصل ب٢٠٨

  .١۴٩ـ همان، فصل بيست و هشتم، ماده ٢٠٩

  .١۵٩ـ متن حاضر شورش، فصل بيست و نهم، ماده ٢١٠

بدین ترتيب که ذهن . ای از تفکر منطقی است استدالل در معنی عام خود مرحلهـ ٢١١
سازد، سپس بين مفاهيم  ها مفهوم را می های اساسی پدیده نخست از تعميم خصلت



و ) مانند ميز من سبز است(گویند حکم  کند که به این رابطه می  رابطه برقرار میمختلف
گویند  رسد که به این مرحله می بعد با اتکاء بر احکام درست و حقيقی، به احکام جدید می

 اما منظور ما در این مبحث، استدالل به معنی عام آن نيست، بلکه منظورمان استدالل برای .استدالل
ست و در این مورد مشخص منظورمان استدالل نویسنده شورش برای خوانندگان کتاب شورش دیگران ا
 .است

  .٢۵و٢۴و٢٣ـ متن حاضر شورش، فصل پنجم، ماده ٢١٢

ـ واژه شورش از نظر خود نویسنده به معنی مبارزۀ مسلحانه و واژۀ پيشتاز از نظر او به معنی ٢١٣
  .ها به آنها بپيوندند کنند تا توده ا آغاز میکسی یا کسانی است که خود مبارزۀ مسلحانه ر

  .١٠٠ـ متن حاضر شورش، فصل بيستم، ماده ٢١۴

  ".های روس وظایف سوسيال ـ دموکرات"ـ نقل به معنی از مقالۀ گویا به نام ٢١۵

  .٢١ و ٢٠، ص ١٣۴٧ـ دکتر علی اکبر ترابی، فلسفه علوم، تهران ٢١۶

راه بردن عقل و طلب حقيقت در علوم، ترجمه محمد علی دکارت، گفتار در طریقۀ درست . ر. ـ ا٢١٧
  .١٣۴٢فروغی، تهران 

  .٢٢ و ٢١ـ دکتر علی اکبر ترابی، پيشين، ص ٢١٨

کند اغلب  هایی که می ـ الزم به تذکر است که تالش اصلی نویسندۀ شورش نيز در خرده گيری٢١٩
" حانه هم استراتژی هم تاکتيکمبارزۀ مسل"برای کشف تناقض گویی است، مثًال در انتقادی که بر 

  .رفيق احمدزاده نوشته است و غيره

  .٢٩ـ متن حاضر شورش، فصل ششم، ماده ٢٢١ـ ٢٢٠

  .١٢٩ـ همان، فصل بيست و نهم، مادۀ ٢٢٢

  .۴٨ـ همان، فصل دهم، مادۀ ٢٢۵ـ ٢٢۴ـ ٢٢٣

  .١۴٩ـ متن حاضر شورش، فصل بيست و هشتم، ماده ٢٢۶

  .١١۶ ـ همان، فصل بيست ویکم، مادۀ٢٢٧

  .١۵۶ـ همان، فصل بيست و هشتم، مادۀ ٢٢٨

  .ایم به تفصيل شرح داده) موضع سياسی نویسنده(ـ ما این مطلب را در فصل سوم این نقد ٢٢٩

  .۴٩ـ متن حاضر شورش، فصل دهم، مادۀ ٢٣٠

  .١۴۶ـ متن حاضر شورش، فصل بيست و هفتم، مادۀ ٢٣١

  .ـ به مقدمۀ این نقد نگاه کنيد٢٣٢

  .۴ضر شورش، فصل یکم، مادۀ ـ متن حا٢٣٣

  .٣٢۵پتروف، سالواراینوستران نيح اسلو، پيشين، ص . ن. وليوخين و ف. ـ ای٢٣۴

  .٧٩ـ متن حاضر شورش، فصل هيجدهم، مادۀ ٢٣۵

  .ـ اگر چه چنين جوامعی اکنون وجود ندارند٢٣۶



تواند از آن نتيجه  عًا میتوانيم بکنيم زیرا او فرمولی کلی ارائه داده که طب ـ اگر چه چنين فرضی نمی٢٣٧
  .های مختلفی بکند گيری

  .ـ همان٢٣٨

گونه ممکن است  ئولوژی طبقاتی نيست، پس چه مگر ایده: ـ اما در اینجا ممکن است کسی بگوید ٢٣٩
گویيم درست است که در جامعه طبقاتی، هر طبقه  کسی کمونيست باشد ولی کارگر نباشد؟ می

. ئولوژی طبقه خود است هر فرد از افراد هر طبقه به طور کلی پيرو ایدهئولوژی خاص خود را دارد و  ایده
تواند  ئولوژی می اما این قانون در مورد برخی از افراد و یا برخی از اقشار دارای استثنا است، زیرا که ایده

عيت نفوذ کند و از طرفی برخی افراد یا برخی اقشار در داخل طبقات مختلف وجود دارند که به علت موق
پس بنابراین هر کسی که . ئولوژی طبقۀ دیگر را دارند خاصشان در داخل طبقه، آمادگی گرایش به ایده

برخی از روشنفکران، ( بسياری از افراد و اقشار خرده بورژوازی . مثًال کمونيست بود لزومًا کارگر نيست
را ) کمونيزم(ئولوژی طبقۀ کارگر  کمابيش آمادگی گرایش به ایده) وران برخی از دهقانان و برخی از پيشه

های خوبی هم تبدیل شوند که البته شرط منحرف نشدن آنها از  دارند و ممکن است که به کمونيست
ئولوژیک مارکسيزم ـ لنينيزم  اصول کمونيسم، ایجاد و حفظ رابطۀ دایمی با پرولتاریا از طرفی و با آثار ایده

  .از طرف دیگر است

  .برد کار نمی نين اصطالحاتی را بهـ البته او شخصًا چ٢۴٠

  .٧۶ و ٧۵ـ متن حاضر شورش، فصل هيجدهم، ماده ٢۴١

  .٧٧ـ همان، فصل هيجدهم، مادۀ ٢۴٢

  .٧٧ـ همان، فصل هيجدهم، مادۀ ٢۴٣

، الزم به یادآوری است که نویسندۀ شورش یک اشتباه کوچک دستوری در این ٧٨ـ همان، مادۀ ٢۴۴
ضمير " را"او در این جمله قبل از کلمۀ . واننده سوءتفاهم ایجاد کندجمله کرده که ممکن است برای خ

این " خود را با مصالح آرمانی خود بيافریند"به کار برده، در حالی که منظورش از عبارت " خود"مشترک 
البته از نظر ساختمان جمله، ضمير مشترک " طبقۀ کارگر را با مصالح آرمانی خود بيافریند: "است 

و این معنی جمله را خيلی تغيير " طبقۀ کارگر"گردد نه به  باز می" فرهنگ طبقۀ کارگر"اسم به " خود"
فرهنگ طبقۀ کارگر : "ولی باید به یاد داشت که او در جاهای دیگر به صراحت گفته است. دهد می
جا هم طبعًا  ندر ای) . ٩همان، مادۀ " (های اجتماعی نيز بيافریند طبقۀ کارگر را در آن مکان... تواند  می

  .منظورش همان بوده است

  .٧٨ـ همان، مادۀ ٢۴۵

  .ـ متن حاضر شورش، پسگفتار، موشکافی کارگری، پانزده٢۴۶

  .٧٩ـ همان، مادۀ ٢۴٧

  .ـ عالمت سوال از ماست٢۴٨

  .٧٩ـ همان، مادۀ ٢۴٩

  .٧٩ـ متن حاضر شورش، فصل هيجدهم، مادۀ ٢۵٠

  .١۵٨ـ متن حاضر شورش، فصل بيست و نهم، مادۀ ٢۵١

  .١۵٩ـ همان، فصل بيست و نهم، ماد، ٢۵٢



کند، ولی متاسفانه   ذکر می٢١، ص ٢ها را منتخب آثار لنين جلد  ـ نویسندۀ شورش ماخذ این گفته٢۵٣
ها را از مجلۀ  را در منتخب آثار لنين پيدا کنيم، گویا چون نویسندۀ شورش این گفته ما نتوانستيم آن

برداشته، مجلۀ اندیشه و هنر هم احتماًال شمارۀ صفحۀ متن ) ١٣۴۶شماره بهمن ماه (اندیشه و هنر 
  .انگليسی یا فرانسه و غيره اثر را ذکر کرده، در نتيجه چنين اشتباهی رخ داده

 ذکر کرده ولی ٩٠٢، ص ٢ـ نویسندۀ شورش ماخذ این گفته را هم آثار منتخب لنين، جلد ٢۵۴
که البته این بار هم قضيه به اندیشه و هنر ارتباط پيدا متاسفانه باز ما نتوانستيم آن را پيدا کنيم 

  .کند می

مسلمًا نویسندگان خارجی و وطنی مجلۀ اندیشه و هنر . ٢٩٧، ص ٢، ق٢ـ منتخب آثار لنين، جلد ٢۵۵
حق دارند ضمن به اصطالح تحقيق علمی خود این گفتۀ لنين را اصًال نبينند ولی آیا نویسندۀ شورش 

داند که  گوید، واقعًا نمی کند و با اطمينان حرفشان را از زبان خود می ها را سکه میچنين قول آن که این
  اند؟ چرا آنها این حرف لنين را ندیده

هم در شرایطی که به قول خودش  ـ تصور تحقيرآميز نویسنده نسبت به حزب کمونيست شوروی آن٢۵۶
  .هنوز عناصر اتفاقی وارد آن نشده بودند، جالب توجه است

 و نيز در قسمت اول این ٢۶٩، ص ٢، قسمت٢آثار منتخب، جلد : ـ با توجه به تعریف لنين از طبقه٢۵٧
  .فصل

  .ـ متن حاضر شورش، پس گفتار، بيهوده گویی٢۵٨

  .١۴٩ـ همان، فصل بيست و نهم، مادۀ ٢۵٩

  .١٩ـ متن حاضر شورش، فصل چهارم، مادۀ ٢۶٠

  .۶ شمارۀ ها، ها و انباری ـ متن حاضر شورش، یادآوری٢۶١

  .٨٢ـ متن حاضر شورش، فصل نوزدهم، مادۀ ٢۶٢

  .٨١ و ٨٠ـ همان، مادۀ ٢۶٣

  .۶ها، شمارۀ  ها و انباری یادآوری. ـ همان٢۶۴

  .١٣٣٢، انتشارات طهوری، تهران "تذکرت الملوک"ـ در مورد اخير برای دیدن شواهدی نگاه کنيد به ٢۶۵

  .٢۶٩، ص ٢، ق ٢ـ منتخب آثار لنين، جلد ٢۶۶

  .ـ نمونۀ شوروی و بسياری کشورهای اروپای شرقی٢۶٧

  .ـ نمونۀ یوگسالوی٢۶٨

  .ـ تکيه بر روی کلمات در هر سه مورد از ماست٢۶٩

  .۵٩های مختصری از تاریخ حزب کمونيست چين، نسخۀ تایپی، ص  ـ درس٢٧٠

  .جا را دوباره تکرار کنيم کند که تقریبًا عين جمالت آن ـ لزوم وضوح مطلب ایجاب می٢٧١

  .۶ها، شماره  ها و انباری ـ متن حاضر شورش، یادآوری٢٧٢

  .٧٩ـ متن حاضر شورش، فصل هيجدهم، ماده ٢٧٣

  .ئولوژی است ایده" فرهنگ"جا مشخصًا منظور نویسنده از  ـ در این٢٧۴



  .٨٠ـ همان، فصل نوزدهم، مادۀ ٢٧۵

  .٨١ـ همان، مادۀ ٢٧۶

  .٨٢ـ همان، مادۀ ٢٧٧

  .تار، موشکافی کارگری، پانزدهـ متن حاضر شورش، پس گف٢٧٨

ی خاص بيشتر  ـ زیرا رشد جنبش انقالبی جهانی، نقش عامل ذهنی را در انقالب یک جامعه٢٧٩
  .کند می

  .١٩ـ متن حاضر شورش، فصل چهارم، مادۀ ٢٨٠

  .٨٢ـ همان، فصل نوزدهم، ماده ٢٨١

تر از این  وسيع" دگی طبقهزن"ـ ممکن است خواننده تصور کند که منظور نویسنده شورش از عبارت ٢٨٢
ایم، ولی باید بگوئيم که چنين نيست، زیرا بنابر جمالتی که قبًال هم از او نقل  است که ما گفته

های  طبقۀ کارگر را جمع بندی و تدوین شناخت خام توده" روشنگر و فيلسوف"ایم، او شناخت  کرده
داند که مانند سایر دست آوردهای علوم  داند، بلکه او آگاهی و شعور طبقاتی را چيزی می کارگر نمی

شود،  ها پخش می گردد و سپس در ميان توده کشف می" دانشمندان طبقه"اصطالح  دیگر، به وسيلۀ به
  .شود خرگوش آزمایشگاه روشنگر می" زندگی طبقه"بنابراین 

  .ـ نگاه کنيد به فصل سوم همين نقد٢٨٣

  .٨٣ـ متن حاضر شورش، فصل نوزدهم، ماده ٢٨۴

  .۴٨ـ متن حاضر شورش، فصل دهم، ماده ٢٨۵

 .پرسش و تعجب از ماست. * ١٣۵ـ متن حاضر شورش، فصل بيست و چهارم، مادۀ ٢٨۶

  .١٢٩ـ همان، فصل بيست و نهم، مادۀ ٢٨٧

  .ـ متن حاضر شورش٢٨٨

  .ـ سه نقطۀ حذف از نویسنده شورش است٢٨٩

  .٢۴، چاپ پکن، ص " انقالب پرولتری و رویزیونيزم خروشچفی"ـ به نقل از ٢٩٠

  )١٢به نقل از انقالب پرولتری و رویزیونيزم خروشچفی، پيشين، ص (ـ لنين، دولت و انقالب ٢٩١

چه  بریم و این معنی با آن ـ توجه داشته باشيد که ما کلمۀ شورش را به معنی اصلی آن به کار می٢٩٢
  .کند فرق دارد که نویسنده شورش از آن استنباط می

  .١٣، ص ١٣۵١، تهران ) رم(ـ تاریخ جهان باستان، جلد سوم د . ـ دیاکف٢٩٣

  .ها است های برده ـ منظور شورش٢٩۴

  .١٢٨ـ همان، ص ٢٩۵

  .١٧٩ و ١٧٨دیاکف، تاریخ جهان باستان، پيشين، ص . ـ د٢٩۶

  .١٨٢تاریخ جهان باستان، پيشين، ص . دیاکف. ـ د٢٩٧



  .۴۴، ص ١٣۵١ن نهضت سربداران خراسان، تهرا. پتروشفسکی. پ. ـ ای٢٩٨

  .١٣٢، ص ١٣۴٢ـ پروفسور کاسمينسکی، تاریخ قرون وسطی، تهران ٢٩٩

منظور از محمد  (١٩٣ و ١٩٢، ص١٣۵٢اشرفيان، دولت نادرشاه افشار، تهران . ز. آرونوواک. ر. ـ م٣٠٠
  ").تاریخ عالم آرای نادری است"کاظم، همان ميرزا محمد کاظم وزیر مرو، نویسنده 

به نقل از کتاب دولت نادرشاه افشار،  (۴٣۵س، جنگ کشاورزان در آلمان، ص ـ فردریک انگل٣٠١
  )٣٠۶پيشين، ص 

  .١٩۴اشرفيان، پيشين، ص . ز. آرونووارک. ر. ـ م٣٠٢

اصل خبر از تاریخ عالم آرای نادری نوشته محمد  (١٩٠اشرفيان، پيشين، ص . ز. آرونووارک. ر. ـ م٣٠٣
  ).کاظم است

  ).اصل خبر از تاریخ عالم آرای نادری است (١٠٩اشرفيان، پيشين ص . ز. آرو نوواک. ر. ـ م٣٠۴

شود با معنی واژۀ  جا به کار برده می که در این" روشنگران"ـ الزم به تذکر است که معنی اصطالح ٣٠۵
در زبان فارسی امروز " روشنگران"اصطالح . برد اساسًا فرق دارد کار می روشنگر که نویسنده شورش به

های اروپایی و غيره اکنون دیگر یک اسم خاص است و به دانشمندان و  های آن در زبان ادلمانند مع
 ميالدی یک جریان اجتماعی سياسی و فلسفی را در ١٨ ـ ١٧شود که در قرن  ای گفته می فالسفه

ز ئولوژی بورژوازی و خرده بورژوازی در عصر تدارک و آغا کردند که منعکس کنندۀ ایده اروپا رهبری می
ترین روشنگران عبارتند از ولتر، روسو، لس سينگ، شيلر، گوته و  معروف. های بورژوازی اروپا بود انقالب
  .غيره

) ترجمۀ بابایی(کروف، زمينه تکامل اجتماعی . ل. زوبریتسکی، و. ا. ميترو پولسکی، ی. ک. ـ د٣٠۶
  .٢٢۵، ٢٢۴، ٢٢٣، ص ١٣۵٢تهران 

  .٢۴٠ و ٢٣٩ـ همان، ص ٣٠٧

  .٢، اصول کمونيزم، نسخۀ تایپی، ص ـ انگلس٣٠٨

  .انگلس، اصول کمونيزم. ـ ف٣٠٩

  .٢٩١ـ زمينۀ تکامل اجتماعی، پيشين، ص ٣١٠

  .٢٩ـ لنين، چه باید کرد، نسخۀ دستنویس، صفحه ٣١١

  .٢٩٣ تا ٢٩٠ـ زمينه تکامل اجتماعی، پيشين، ص ٣١٢

  .٢٩١ همان، ص - ١١٣. ـ همان٣١٣

  .۴١۵، ص ٢، ق ٢ـ منتخب آثار لنين، جلد ٣١۴

  .۶٠ و ۵٩، ص ١، ق ٢ـ منتخب آثار لنين، جلد ٣١۵

  .انگلس، نامه به پل الفارگ. ـ ف٣١۶

  .٢۶انگلس، اصول کمونيزم، جزوه تایپی ص . ـ ف٣١٧

  .ها ـ متن حاضر شورش، پس گفتار، جدایی٣١٨

  .۴٨ـ متن حاضر شورش، فصل دهم، ماده ٣١٩



  .وازدهمهای دوم و هشتم تا د ـ متن حاضر شورش، فصل٣٢٠

 .٣٧۵، ص ٢، ق ١ـ منتخب آثار لنين، جلد ٣٢١
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