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 کرد«  دیدر مورد »چه با یبحث
ح  ها،ت ی موفق  یبرخ  رغمیعل حقوق  آزاد   واناتیجنبش  تاکنون    واناتیح   ی و 

و صنعت گوشت    واناتیاز ح  یکشمقاومت در برابر بهره  ی برا  ینتوانسته است نفوذ کاف

  ست، یمنفرد ن  ی اده ی پد  واناتیح  ی آزاد  ی ضعف در مبارزه برا  نیحال، ا  نیبا ا  کند.  جادیا

امروز با آن مواجه   یطور کلبه   یاجتماع  ی هااست که جنبش   یاز مشکالت  ی ابلکه نمونه 

 ن یفهم ا  ی برا  یاصول  ی که ابزارها  جا،ن یدر ا  ستیحال، چپ مارکس  ن یهستند. در ع 

 است.  تی اهمکم  یانیشدن به جر لیدارد، در حال تبد اریشکست را در اخت

کرد«   د ی»چه با  نی لن  ی بحث مشترک در مورد نوشته   ، یمشکالت  نی با توجه به چن  

مطالعات  کیدر   تالش   یگروه  به  منجر  ما،  و   التیتشک  ی مسئله  ریتفس  ی برا  ی اتحاد 

سال    یدهسازمان  به  برا1902مربوط  نظر  شد.  یفعل  تیوضع  ی ،  کار    پرداز هیاگرچه 

در چارچوب   دینوشته شده است با  سمیروس را که در زمان تزار  یو انقالب  ست یمارکس

  ی اسیکار س   یدهو سازمان  تیهدا  ی را برا  ییهادهیا  توانی، اما مقرار داد  یغرب  ی امروز

کنشگران    ی تنها براکرد« نه  دیدر »چه با  نی لن  دگاهیتجسم د  آن اخذ کرد.  ی از مطالعه

که    ستیمارکس  ی هاچپ  ی بلکه برا  وانات،یح  ی مانند جنبش آزاد  یاجتماع  ی هاجنبش 

  ز،یقبل از هرچ  ارزشمند است. زیخود غلبه کنند ن انیجر  رانیو تیبر وضع خواهندی م

 ی شدهشناخته   یامروز فراتر از اظهارات اصل  ستیمارکس  ی هامطالعه به آنچه که چپ   نیا

 . پردازدی م  اموزند،یکرد« ب دیممکن است از »چه با  نیلن

 
 ( ونیتاسی)آژ  جیی ته  ی برا یاعنوان عرصهبه وانیموضوع ح 

برخمورد  عاتوموض و    های نگران  یهامانند جنبش   ،یاجتماع  ی هاجنبش   ی توجهِ 

 یار ی بس  دارند. یمیعظ جیبس  تیدر حال حاضر ظرف ،یمیاقل ی هاجنبش  ای یست ینیفم

ا جوانان  ن  نیاز  علآماده  زیکشور  تا  به   یدارهیسرما  یافراط   ی کارکردها  یبرخ  هیاند 

ا  . ندیایب  هاابان یخ تا  نیبا  نتوانسته حال،  بکنون  امت  شیاند  چند  ربط  از،یاز  به    ی که 

  یکه صراحتاً برا  ستیچپ مارکس  گر،ید  ی از سو  .رندیندارد، از حاکمان بگ  اتیضرور

موارد    نیرانده شده است. ا  هیبه حاش   ی اسی از نظر س  کند،یتالش م  ی داره یغلبه بر سرما

 ند؟اح یتوضچگونه در کنار هم قابل 
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ارتباط   ی با نحوه   ی حداقل تا حد  توانی را م   تیوضع  نیا  گر،یمهم د  لیدل عالوه بر   

جنبش   هاست یمارکس آن  یاجتماع  ی هابا  مطالبات  توضو  جنبش  ای  داد.  حیها  ها  از 

گاه    ی محتوا  نیو بنابرا  ردیگیقرار م  دییتأها موردآن  یاصل  ی هاام یپ  شود،یم  تیحما

 ی اما عمدتاً و عمالً ناموجود باق   رخواهانه،یخ  ی ارابطه  ای  شود،ی م  رفتهیها پذآن   برالیل

چپ   . ماندی م صورت،  هر  سخنگوبه  خودبه    قاًیدق  ست یمارکس  ی ها در   یعنوان 

کردن   ایمه  ی جابه  ستیچپ مارکس  .ندبخشینم  زی تماتر  جوان  یاجتماع  ی هاجنبش 

پد  ی برا  طیشرا موقع  ،ی دارهیسرما  ی تضادها  ین یع  ی هادهینقد  در   یابیت یدر  خود 

در مورد این امر  .  ماندی موجود عقب م  یواقع  یاز موضوعات از مطالبات اجتماع  ی اریبس

 . شکل قابل توضیح است ن یهمبه  زی ن  وانیموضوع ح

)که در آن   یستیال یجنبش سوس   ی راهبرد  ی هادر بحث   شیهاکه با نوشته  ن یلن

هنوز   م   کیدمکراتال یسوس زمان  مشدی خوانده  مداخله  »محدود    کرد،ی(  به  چندان 

ج تهییاو محدود کردن    ی برا  .کردیزده و زودرس فکر نم شتاب  «یاسیس  ی کردن مبارزه 

 طبقاتیِ  ی لزم بود تمام تضادها  منحصراً به موضوعات خاص معنا نداشت:  (ونیتاسیآژ)

  ن،ی لن  ی گفته به   .ردیتوجه قرار گمورد  ،نوظهوری   هر اعتراضِ    ،یاجتماع  ی بندصورت  کی

و ستم، در هر کجا که ممکن است رخ دهند، بر هر   یخودسر ی هاده ی به »تمام پد  دیبا

تأث  ی اطبقه   ایقشر   تا »در تمام  ریکه ممکن است    نی ا  یبگذارند« واکنش نشان داد 

 جیی ته  ی معنا، هدف فور  نیبه ا  «.  نشان دادرا    ی دار هیاستثمار سرما   یکل  ریتصو  هادهیپد

  یبه مبارزه برا  یمترق  ی هاجلب کنشگران از تمام جنبش  دیامروز هنوز با  یستیال یسوس

و بر   یطبقات  ی مبارزه   ی هانه یزم  ی در همه  _باشد    ی دارهیسرما  یغلبه بر نظم اجتماع

 یفعالنه در هر مسئله  ی به »مداخله  نیلن  چنین است که  . یانقالب ی برنامه  کیاساس 

 .دهدیفراخوان م  مسئله«  نیدر مورد ا  کیدموکراتال ی سوس  گیری موضع « و » "یبرالیل"

  دیبا  ستیمارکس  ی هاچرا چپ  نکهیا  ی برا  یاستدلل  توانی م   ن یاساس، با لن  نیبر ا 

در مورد صنعت گوشت    نیو بنابرا  واناتیح  ی خود را در مورد مسئله  یستیالیموضع سوس 

حبه استثمار  تراکم  دهند،    وانات یعنوان  ا  .افتیتوسعه  بر  او    ی هانوشته   ن،یعالوه 

با جنبش   کردیرو  ی از چگونگ  ییهانشانه  آزاد  یاجتماع  ی هامتناسب   یمانند جنبش 

و   واناتی: خشم نسبت به رنج و فالکت حدهدی آن را نشان م  ی هایو نگران   واناتیح

جار با  در  یاتفاقات  را  گوشت  نقطه به  دیصنعت   ه ی عل  جییته  ی برا  ی آغاز   ی عنوان 
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گرفت.  ی دارهیسرما نظر  »وظ  دیبا  یست یالیسوس  ی هاسازمان  در  به   ی فهینسبت 

شوند و صرفاً از عملکرد جنبش برخاسته  »آگاه« «یت یاز تمام مظاهر نارضا ی برداربهره 

 ه یعل  یطبقات  ی نکنند، بلکه آن را به مشارکت فعال در مبارزه   تیتضاد خاص حما  نیاز ا 

 شود ی خود سازمان م  ی هاو گسترش برنامه   ی امر شامل بازساز  نیا  کنند.   لیتبد  هیسرما

شود   لیخود آن تبد  ییارویرو  ی به عرصه  دیبا  واناتیو ح  هیسرما  نیکه تضاد ب  ییتا جا

پروژه ح  دیبا  ی ستیال یسوس   ییرها  ی و  منافع  چپ   . ابدیبسط    زین   واناتیبه  اگر 

 یروها یتوسط ن  واناتیاستثمار ح  هیمبارزه عل   رد،یرا بر عهده نگ  فهیوظ  نیا  ستیمارکس

ها،  به افراد و جنبش   یعالوه بردسترس  ن،یبنابرا  تصاحب خواهد شد.  گرانیو د  یبورژواز

 . دهدیاز دست م  زیرا ن ی گرج ییته ی بالقوه ی عرصه کی

 
 سازیای برای یکپارچهتله ،یی گراجنبش

دل   یکی آزاد  واناتیجنبش حقوق ح  یناتوان  لیاز  تول  واناتیح  ی و    ی عمل  دیدر 

بهره   یاس یس واقعاً  بتواند  بکشد،    واناتیاز ح  نهاداره یسرما  یکشکه  به چالش   درکرا 

 ی موضوعتک  ی ریآن، جهت گ   ی هااز مشخصه   یکی  در آن است.  جیرا  ی گرایانهجنبش 

  _جنبش    است یکه س  دگاهید  نیو ا  وانات، یبر موضوع ح  ی است، مانند تمرکز انحصار

حل حداقل راه  ایدوام،  تنها راه قابل   _  یدهتر سازمان اشکال بزرگ   ری با سا  سهیدر مقا

  ق ی جامعه از طر  کی  ر ییغالب بر تغ  یشکلتمرکز به  است.  یاجتماع  رییتغ  ی برا   ییجادو

  تی را تقو  کیدئولوژیبرداشت ا   نیا  تواندیم  زیتوسط افراد ن  یفرهنگ  ی رفتار  راتییتغ

 بلکه خود هدف هستند.   ستند،یبه هدف ن دنیرس  ی برا  ی اله یها وسکند که جنبش 

برا  تالش  چگونگ  ی در  د  یدرک  بر  لن   انه،یگراجنبش   ی ها دگاه یغلبه    نینگرش 

خاطرنشان  ه،یروس ی اش از جنبش کارگربر تجربه هی او با تک  به ما کمک کند. تواندی م

»طبقه   کندی م تالش  ی که  با  تنها  تول  یهاکارگر  به  قادر   ی آگاه  کی  دیخود 

از تمام وجوه جامعه، البته وابسته   یاس ی س ی برداشت [ است«.ی ا هی]اتحاد  یست یکالیسند

 یها ناشخود از آنبهاو، خود  ی گفته هاست، اما به در کارخانه   یطبقات  ی به مبارزات عمل

نت   .شودینم   ی بود که آگاه  نیا  ی دموکراسال یسوس  ی فه یوظ  ن، یلن   ی گفته به   جه،ی در 

( را به  شودیبهتر محدود م  ی کار  طیدستمزد و شرا  ی)که به مبارزات برا  یست یاکونوم
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تول  لیتبد  یست یالیسوس   یآگاه  کی مالک  دیکند که مناسبات  تمام   نیو همچن  تیو 

 . ردیگیرا در بر م  یاس یس ی مسائل مربوط به سلطه

  ن یلن ی هیاول تیخالق ی امروز ما متفاوت از دوره طیشرا ی برا یواقع ت یقطعاً وضع

  امده ی ن  دیپد  واسطهشکلی بیبه   یستی الیسوس   ینگرش که آگاه  نیحال، ا  نیبا ا  است.

نه  مورد جنبش کارگراست،  م  ی تزار   ی هیجوان در روس  ی تنها در  بلکه   کند،ی صدق 

  ن یو همچن   1968پس از    دیجد  یاجتماع  ی هااصطالح جنبش از به  ی ار یبه بس   تواندی م

مشکل   ها،نیدر مورد ا  داده شود.  می تعم  ها برخاسته استکه امروز از آن  ییهاجنبش 

  برال، یل  _چپ    ییگرااست یاز س  یخود، شکل  ی در هسته  است.  سمینقش مکملِ اکونوم

  ی در تفکر، موضوعات، سبک زندگ  یفرهنگ   _  یاس یس  راتییمحدود به تغ  یآگاه  یعنی

 ن یدر بهتر  ی و روابط طبقات  دی تول  ت،ی مناسبات مالک   بر آن حاکم است.  یدولت  ن یو قوان

 افزونه هستند.  کیحالت 

لن  ی از جنبش کارگر  ی ا هیصرفاً اتحاد   ی هادگاهید  ی برا  یزمان  نیهمان طور که 

ا کرد،  جنبش   نیمطرح  حرکت   انهیگرافهم   یآگاه   کیبه    دیبارا    یاجتماع  ی هااز 

  خته یخودانگ  ندیافر  ک یعنوان  را به  نی توان ای نمکه    ییاز آنجا  .دکر  لیتبد   یستیال یسوس

از طر تنها  نظر گرفت،  نظام  یعنی  ،یست یالیآموزش سوس  قیدر  نظرآموزش  و    ی مند 

امر   ن یا  ی برا  قاًیدق  یکنون   تیمسلماً وضع  .افتیبه آن دست    توانیکنشگران، م  یاس یس

  . ستین  یاس یس  ی هادگاه ید  یِکسانیصرفاً بحث    تیاما موضوع حائز اهم  ست، یمساعد ن 

به عمل  به  یشکلاگر  را  خود  نظر آگاهانه  ندهد،    ی انتقاد  یِاجتماع  ی هیسمت  سوق 

هژمون مواضع  با  را  خود  کرد.  یفعل  کیناخودآگاه  خواهد  همسو  جامعه    ن، یبنابرا  در 

جنبش  یاجتماع  ی هاجنبش  ح  ی هامانند  جنبش  واناتیحقوق    بخش ی آزاد   ی هاو 

 ی برا  یاساس  زیچ  چیحاکم، ه  ی طبقه  ی سازکپارچهی   ی هادر تقابل با تالش  وانات،یح

 . نخواهند داشتارائه 
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 است  یدهسازمان برسر زیچهمه
لن نظر  آگاه  ن،یاز  م  یستیالیسوس  یفقدان  بهنه  توانی را  پتنها    امد یعنوان 

برجستهبه   ی هات یظرف به   ی تئور  اتخاذ  ایشده  اشتباه  بلکه  مشکل نادرست،  عنوان 

شکل   ییهنوز بر اساس الگو  ی درک کرد. اقدامات کنشگران جنبش امروز  زین   یسازمان 

عنوان در آغاز قرن به  هیروس  ی به عملکرد جنبش کارگر  جهآن را با تو  ن یکه لن  ردیگی م

 فی توص  گونهنیوار ارا به صورت نمونه   دهیپد  نیاو ا  .دادی مورد انتقاد قرار م  «کار صنفی»

گروه کندی م شده   دموکراتال یسوس  ی ها:  پراکنده  کشور  سراسر  در  به که  و  طور اند 

حما  گریکدیاز    ی اگسترده به  شروع  هستند،  ته  تیجدا  مبارزات   جییو  در  کارگران 

راستا  .کنند یم  ی اکارخانه در  اقتصاد  ی کارگران   ی اس یس  یدهسازمان  ی مبارزات 

کارگر  .شوندی م م  ی جنبش  اول  ردیگی شتاب  م  یهاییارویرو  نی و  رخ    . دهدی بزرگ 

شان و رهبران   یمتالش  یاس یس  ی ها. سازمان شودی آغاز م  یدنبال آن، سرکوب دولتبه

  ن ی به ا  قاًی»دق  شود،یروند دوباره از نو شروع م  نیا  ب، یترت  نیبه هم  .شوند ی م  یزندان

و   یطولن  ی امبارزه   ی منظم برا  ی برنامه  کیحاصلِ    انهیجومبارزه   اقداماتِ  نیکه ا  لیدل

 مداوم نبودند«. 

  د یرا متوقف کن  واناتیظلم به ح  یالمللنیکارزار بموضوع به روند    نیشباهت ا

هانت گروه  خیتار  ای   نگتونی در  ح  ی هاسرکوب  توجه قابل   شیاتر  یمردم   واناتیحقوق 

سرکوب،  لیدلچه به  _ظهور و زوال  یعیاز روند طب ن یلن فیتوص د،یتجر  نیدر ا است.

 ی اجتماع  ی هاجنبش   یاسیانداز سچشم  _  دکنندهیناام  یصرفاً ناتوان  ای  ،ی ماد  ازاتیامت

امروز مشخص م به  تا  کار س  . کندی را  تداوم  و   ی محل  تی محدود  ،یاس یعدم  سازمان، 

را به آغاز   واناتیح  یو آزاد   واناتیمانند حقوق ح  ییهاجنبش   شهیمبارزات، هم  ی انزوا

 یست یالیسوس   یآگاه  کی  ی ریگصرفاً مانع شکل  یفقدان تداوم سازمان  .گرداندی کار باز م

 فی مبارزه را در برابر حر  ییقدرت و توانا  نیهمچن  .شودی مربوطه نم  یاس یس  ی برنامه و  

 . کندی م فیطور خاص تضعبه  یوانیح ی هیطور عام و سرمابه  یاس یس

از جنبش چرخه  ن یلن  بناامکان خروج  را در  سازمان    کی  شدهی زیربرنامه   ی وار 

در   ژه یوبه   _  تواندیامر م   نیا  .دیدیم   ی و سراسر  جانبههمه   یو جنبش  ی ستیال یسوس

کنشگران  ی مداوم برا ی اسیو س کیتئور ی آموزش ها ی اوًل با ارائه _ یرانقالبیدوران غ
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دوم، عمالً    کند.   نیرا تضم  یمبارزات  یهاتداوم جنبش   د،یرزمان جدهم  ی برا  یو کانون 

بر اساس د  تواندی م به   تواندی دهد. سوم، م  وندیپ  یانقالب  یدگاهیمبارزات مختلف را 

 نوظهور مداخله کند.   یاسیدر مبارزات س ی ساختار ی اوه یش

ا  خود از  بهخود  ا یلزوماً    یغلبه بر کار صنف   ی لزم برا  یحال، شکل سازمان  نیبا 

آن  ای  یاجتماع  ی هاجنبش  ناشمبارزات  ا  ی هیبد  .شودینم  یها  که    ن ی چن  جادیاست 

به   ی تا حد  ست، ین  یدشوارتر قابل دسترس  اریبس طیدر شرا ایدر حال حاضر  ی ساختار

  ن ی، اهمه  نیبا ا  اند.رفته   هیآن به حاش   ی برا  ازیمورد ن  یاس یس  ی روهایکه ن   لیدل  نیا

جهت   تواندی م  دهیا کند.  ی ریگبه  ائتالفِ    ی برا  کمک  علمثال،  هم  صنعت   هیبا 

م  ،واناتیح جنبش   ی هاگروه   کند ی تالش  در  ح  ی هامختلف   یآزاد  وانات،یحقوق 

تغ  وانات،یح از طر  میاقل  ریی و  منفرد صنعت   هیعل  ی بیترک  ی هاتیفعال  قیرا  صاحبان 

  ست، یو چپ مارکس  ی حال، ارتباط با کارگران، جنبش کارگر  نیبا ا  گوشت گرد هم آورد.

موجود   یکه نظم اجتماع  ی وانیدر مورد صنعت ح  یستیالی مواضع سوس  جادیا  نیو همچن

پروژه   نیاگر ا  .ماند یم   یباز باق  ی فهیوظ  کی  کشد،یکل به چالش م   ک یعنوان  را به

 .کردیم ترکینزد واناتیح ییقدم به هدف رها کیما را  شد،یاجرا م ی ثرؤمطور به

 
 دبخش یام  نیآغاز  ی بدون نقطه

های قدرت نسبی جنبش در عین حال  های مارکسیستی و  با توجه به ضعف سازمان 

باید کرد« لنین  اجتماعی جدید، می  از خواندن کتاب »چه  برداشت  توان سه چیز را 

مارکس  .کرد چپ  تضادها  د یبا  ستیاوًل،  موضوع    یدارهیسرما  یتمام  و    تبلیغاترا 

 جادیا  ی معناامر ابتدا به   نیا  وانات،یبا توجه به استثمار ح  خود قرار دهد.  یاسیس  کیپرات

مارکس  کی مسئله   یستیموضع  مورد  جنبش    ی نظر  یی بازنما  وانات،یح  ی در  در  آن 

 وانات،یح  ی و آزاد  واناتیجنبش حقوق حدوم،    در آن است.   یشدن عمل  ریموجود و درگ

 وانات یح  ی آزاد   ی مبارزه برا  یسازمان سوم،    و  ی فعالنه با الزامات نظر  دیخود، با  ی نوبه به

قدرتمند   ی ا هیرو  جادیخواهان ا  جنبش   نیاگر ا  روبرو شود.  یطبقات  ی مبارزه  کیعنوان  به

انعطاف با  ریپذو  سوس  دیاست،  آموزش  کمک  برا  یستیالیبا  تالش  با   یبنا  ی و 

 یعنوان بخشرا به  واناتیکه لغو استثمار ح  یستیالیسازمان سوس  کی   ی شدهی زیربرنامه 
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خود غلبه    ی انهیگراجنبش   ی ریگبر جهت  رد،یپذی م  سم یالیسوس  ی خود برا  ی از مبارزه 

 کند. 

ا همچن  ر،یاخ  شنهادیپ  نیدر  ن  نیو  تجد  ازیدر  منافع چپ    استیس  دیبه  خود، 

حقوق   ی هاتر مانند جنبش جوان  یخیاز لحاظ تار  یِاجتماع  ی هاو جنبش   ستیمارکس

 یکنون   تیکار در موقع  نیا  ی برا  طیشرا  . کنندی م  یبا هم تالق  واناتیح  ی و آزاد   واناتیح

عمدتاً به سمت    ی جنبش کارگر   ی هاکه سازمان   یدر حال  .ست ین   دوارکنندهیام   مطلقاً

را نشان   برالیل  ی هادگاهید  یاجتماع  ی هادارند، اکثر جنبش   شیگرا  یمشارکت اجتماع 

ا  .دهندی م مقابل  بررس  نیکمتر  ت،ی وضع  نیدر  با  یِسهم  لن  د ی»چه  ممکن    ن یکرد« 

  ستیکار کنشگران چپ مارکسها و مشکالت مرتبط در دستور است قرار دادن پرسش 

 باشد.  یاجتماع  ی هاجنبش  یطور کلو به
 

 

 پیوند با منبع  اصلی:

https://mutb.org/pages/zirkular01-was-tun/ 

 


