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کارگر قادر به رھائی خویش نيست. بنابراین، پرولتاریا از ھر مبارزۀ حق 
طلبانه طبقات دیگر عليه بورژوازی پشتيبانی می نماید. منتھا 

پشتيبانی طبقه کارگر یک پشتيبانی فعال است یعنی به منظور ھرچه 
بيشتر رادیکال کردن این مبارزات آن را در حين شرکت، نقد می کند. 
طبقه کارگر بدون اتحاد زحمتکشان شھر و روستا قادر به سرنگونی 

سلطه ی سياسی بورژوازی و بر کشاندن خویش بعنوان طبقه ی 
حاکمه نيست و در این اتحاد طبقه کارگر نمی تواند ھژمونی نداشته 
باشد و گرنه دست به سرنگونی ای خواھد زد که نتيجه اش برقراری 

دولت سرمایه داران و تداوم ھمان نظام طبقاتی گذشته است. 
ھژمونی طبقه کارگر نيز با اولدورم بولدورم و یا مماشات بدست نخواھد 

آمد بلکه طبقات دیگر جامعه باید بدانند و برای شان مسلم گردد که 
اوI، تنھا در اتحاد با طبقه کارگر می توانند، بطور واقعی و در عمل به 

خواست ھای روزمره شان برسند و ھمچنين و بویژه تنھا رھائيشان در 
حکومت و جامعه ای ميسر است که ما کارگران آنرا دیکتاتوری پرولتاریا و 

 کمونيسم می ناميم.
و به خون آلوده شدن و  ١٣۵٧و اما، در ایران و بویژه بعد از انقMب 

شکست آن، غير از حزب خائن توده ی ایران و دنبالچه ھایش، یکی از 
معروفترین گرایش ھا و گروه ھا، گروه سھند و بعد حزب کمونيست 
ایران و حزب کمونيست کارگری ایران با تئوری پردازانی چون منصور 

دانش … حکمت (آقای ژوبين رازانی)، حميد تقوائی، ایرج آذرین و
آموختگان دانشگاھھای انگليس، دولت کارگران مسلح و مجتمع در 

دولت در “شوراھایش، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را نخست، تحت عنوان 
و غيره از درون تھی و مسخ نموده و بعد، در شعار اتفاقاٌ ” دوران انقMبی

گانه، گرفته شده از شعار انقMب کبير بورژوائی فرانسه در سال  ٣
کلمه ای در جنبش ایران  3( آزادی، برابری، برادری)، مثل اینکه ١٧٨٩

و محترم شده است، البته این ھم از ثمرات ارتجاع اسMمی ” مقدس“
آزادی،  «امپریاليستی است ( استقMل، آزادی، جمھوری اسMمی)، 

که حکومت کارگری اش عاریه ای از سوسيال »برابری، حکومت کارگری
 ،Mدموکراسی ای اروپائی، البته و صد البته با نقد بی مھابا؟! یعنی اص
انکار دموکراسی از جانب آقای ژوبين رازانی در این اواخر و با باصطMح 

نقد پوپوليسم و پذیرش مردم؟! بر جنبش چپ خرده بورژوائی و حتی بر 
کارگران در ایران، در یک پروسه و با سلطه یافتن، گفتمان اصMحات 

اصMح طلبان  -سياسی از جانب بخشی از طبقه ی سرمایه دار در ایران
حکومتی، تحميل کردند و دیکتاتوری پرولتاریا کM با مفھوم خود دولت 

بعنوان ارگان سرکوب و ابزار سازمان یافته ی طبقه حاکم بر عليه طبقه 
محکوم و دیکتاتوری طبقاتی و نيز حتی امپریاليسم بمثابه باIترین 
مرحله ُرشد سرمایه داری، از دایره ی لغات بيشتر احزاب و حتی 

کارگران فعال حذف شدند و ھستند. این رویه ی ناميمون، در جریانات 
حکمتيستی، با رواج دادن ایدۀ گرفتن قدرت سياسی با ھمکاری 

سکوIرھای اپوزیسيون رژیم که آنھا نيز به اصطMح خواھان سرنگونی و 
یا بھتر بگویم جابجائی در رژیم اسMمی اند. این قبيل به ظاھر 

کمونيست ھای کارگری با یاری و مساعدت (جوامع سکوIر، مدرن، ضد 
منصور حکمت) حکومت کارگری و جامعه  -غربی… اسMم سياسی و
جامعه ی سکوIرشان، ختم به انقMب انسانی برای  -کمونيستی شان

جمھوری انسانی شد کما آنکه در برخورد و تحليل پيرامونی ، در جھان، 
مضمون واقعی خود را در پشتيبانی از یورش نيروھای ناتو به ليبی و 

… ھزار انسان و ھمچنين حمله به افغانستان و ٧٠ویرانی و قتل عام 
 کشتار مردم بيگناه اقصی نقاط دنيا نشان داده است.

حال، اگر کمونيست ھا یعنی اساساٌ کارگران آگاه به نوشته ی خود 
محمد اشرفی، در لفافه و با عاریه گرفتن از عبارات و اصطMحات و 

اختراعات و اکتشافات سياسی دو رویانه ی طبقات دیگر استثمارگر و 
نماینده گان شان در جامعه ، عقاید و نظرات خود را پنھان نمی کنند 

بلکه با طبقه ی خود بی پرده و شفاف حرف می زنند، یا باید نخست 
( حرکت طبقه ی برای -مفاھيم اجتماعی و طبقاتی ھمچون کمونيسم

نقد ایدئولوژی آلمانی)،  -مارکس انگلس -لغو شرایط موجود اجتماعی
دیکتاتوری پرولتاریا با ماھيت و شکل شورائی و انقMب قھرآميز و 

(دیکتاتوری پرولتاریا قاطع ترین و امان ناپذیر ترین جنگ طبقه نوین عليه 
دشمن مقتدرتر یعنی بورژوازی است. ((که مقاومت بورژوازی پس از 

سرنگونی (عجالتا در یک کشور) ده برابر شده است. و اقتدار بورژوازی 
پس از سرنگونی تنھا ناشی از نيروی سرمایه بين المللی و نيرو و 

استواری پيوند ھای بين المللی بورژوازی نيست ، بلکه زایيده نيروی 
 عادت و نيروی توليد کوچک نيز ھست.))

از آموزه ھای مارکس، انگلس و لنين می باید استفاده نموده و حتی  §

آنھا را نيز، وحی نازل ندانست و با دید نقد گرایانه مورد تجزیه و تحليل قرار 
داد. درسھای Iزم را فرا گرفت و اگر نقدی ھم وجود دارد با صراحت و 

شجاعت مطرح کرد و منتظر پاسخ نيز ماند .در چنين بستری کمونيست ھا 
می توانند رشد کرده و پوسته ھای غير واقعی خود را شکسته و رھا گردند 
تا مبارزه ای بی امان را تدارک بينند. که این کاری علمی و انقMبی و رسم 

کمونيست است، یا اینکه اگر آنھا را  –قبول شده و مأنوس نزد کارگران آگاه 
درست می دانند، در تبليغ و ترویج ھای خویش، ھمان ھا را بدون ترس و 

واھمه و نه، اینکه مثM از خشونت دیگران می ترسند و می رمند و.. با توجه 
آنھا را تبليغ و  -به واقعيات روز (تحليل مشخص از شرایط مشخص)، از لنين

ترویج نمایند و نه تسليم جو موجود شده و یا بدتر از آن به نرخ روز، عقاید و 
نظریات خویش را در ميان کاIھای بنجل و غير بنجل مادی و معنوی که 

بوسيله ی استثمارگران ضد طبقه کارگر و انسان خوار یعنی در اصل نظریات 
مزدوران طبقه ی سرمایه دار یعنی اپورتونيست ھا و سوسيال دموکراتھا که 
مثل کرم ساقه خوار برای انقMب کارگران کمونيست عمل کرده و می کنند، 

 در بازار به فروشند!
 «در خاتمه ، نظر شما کارگران آگاه را به این مطلب از لنين جلب می کنم: 

ینجا نتيجه از انست اکه تود لين کسی بواو اوست که این در اکس رماغ نبو
را ین نتيجه انست اتوزد و می آمون را آن یخ جھارکه تاورد بدست آرا ی ا

ست. اه طبقاتی رزبه مباط مربوزش آمو، ین نتيجهای پيگير تعقيب کند. زبطر
و عده رات و وظھات، اجمMاز یک ھر پس در نگيرند ا فراد فراکه دام ما
را مختلف ت جتماعی منافع طبقاو اسياسی ، ینی، دخMقیاای هعيدو

و ه دفریبی بود خوو ه قربانی سفيھانه فریب ارموهسياست ، در جستجو کنند
مؤسسه ھر مانی که پی نبرند که زتا ت صMحام و افراران رطرفدد. بواھند خو

از ی ای طبقه افاسد بنظر آید متکی به قوو یخت ربی ھم ه ازند،ھر اقدیمی
و ند. دفعين نظم قدیم تحميق ميگرامدف طراز ه ، ھموارحکمفرماستت طبقا 

باید د دارد؛ جووسيله وفقط یک ت ین طبقاامت وشکستن مقادرھم ی اما برا
د و کرا پيدرا یی وھانيرن ست آاه دحاطه نمورا ای که ما اجامعه در ھمان 

بر حسب موقعيت ــ و نند اکه ميتون داد مازساد و ه تربيت کررزی مباابر
وردن آو کھن ام نھدابه در که قاھند تشکيل بدرا یی ونيرــ باید د جتماعی خوا

 و .ای. لنين سه منبع و سه جزء مارکسيسم.»نو باشد. 

 حميد قربانی
 ٢٠١۴سپتامبر  ١٩

و در لينک زیر  «نشریه تدارک حزب انقMبی»اصل نوشته ی محمد اشرفی را می توان در  -*
پيدا کرد و خواند. نوشته را با فورمات ُورد من از طریق ُپست الکترونيکی از آقای بيناب داارب 

 زند در یافت نمودم.

http://nashriye.com/?p=72 

 کارل مارکس نقد برنامه گوتا: -١*
 چيست؟»توزیع عادIنه«

است؟ و آیا [توزیع کنونى] در واقع تنھا  »عادIنه«آیا بورژواھا تأیيد نمى کنند که توزیع کنونى 
توزیع عادIنه بر پاىۀ شيوۀ توليد معاصر نيست؟ آیا روابط اقتصادى توسط مفاھيم حقوقى 

تنظيم مى شوند یا به عکس روابط حقوقى ناشى از روابط اقتصادى اند؟ ھمچنين آیا فرقه 
 ندارند؟ »عادIنه«ھاى سوسياليستى متنوع ترین درک ھا را از توزیع 

البته، کار برد و استفاده عملی و تئوریکی از دیکتاتوری پرولتاریا در جنبش کمونيستی  -٢*
کارگران، چه در سطح بين المللی و چه حتی در ایران، از زمانھای زیادی جا افتاده بود و 

مرزسرخ بين اپورتونيسم، رویزیونيسم سوسيال دموکراتيکی برنشتين و کائوتسکی و 
شيدمانھا از یک طرف و انقMبيون کمونيست و کارگر باوری چون لنين، روزالوکزامبورک و 

را ” خود رھائی طبقه ی کارگر به نيروی خویش “گرامشی و سلطان زاده وبا ور مندان به 
روشن می کرد. این عبارت در ضمن ماھيت دولت را نيز که مخصوص جوامع طبقاتی است و 

اساساٌ دستگاه سرکوب طبقاتی است، نيز به باور من روشن و واضح می کرد و می کند. این 
تا  ١٣٢٠شعار بعد از ضرباتی که حزب توده ی ایران به طبقه ی کارگر ایران در سال ھای 

زد، دو باره و بطور مشخص از طرف امير پرویز پویان یکی از بنيان گذاران و رھبران  ١٣٣٢
سازمان چریک ھای فدائی خلق ایران تا آنجا که من اطMع دارم و در نقد عقاید و نظرات خرده 

در جزوه ای به نام ترسان از انقMب، خشمگين  ١٣۴٨بورژوائی و ارتجاعی جMل آحمد در سال 
برای دشمنی که  -آل احمد: به عنوان یک خرده بورژوای ناراضی»از امپریاليسم بدین صورت 
در سطحی روشنفکری یک دشمن بالفعل بود، اما در رابطۀ با  -نمایندۀ امپریاليست است

انقMب ھمواره متحد بالقوۀ این دشمن بود. ھر چند به سلطۀ امپریاليسم کينه می ورزید، اما 
دشمن بالقوه ای که ليبراليسم او، از ھيچ چيز به  -وحشت فراوانش از دیکتاتوری پرولتاریا

او را نسبت به دیکتاتوری بورژوازی انعطاف پذیر می ساخت و آل احمد  -اندازۀ آن نمی ترسيد
به عنوان خرده بورژوائی که طبقه اش را قربانی این ھر دو دیکتاتوری می دید، دست خود را 

به سوی چيزی دراز کرد که قربانيان غالباّ و به ھنگام تنگنا در آن پناھی می جویند. به این 
ترتيب بود که نویسندۀ ما، که روزگاری ظاھراً کمونيست شده بود، از صف بھم فشردۀ 

خMیقی که دور خانۀ کعبه طواف می کردند، چنان به وجد آمد و صاحب خانه را چنان ملجاء 
” ميقات“دید که به ” خسی“آرامش بخشی شناخت که علی رغم اندویدوآليسم، خویش را 

به عنوان بنيان سياسی  -رفته است. مذھب” ميعاد“که به ” کسی“رفته است و نه حتا 
برای آل احمد ھم چنين یک پشتوانۀ ایدئولوژیک بود. چيزی که برای خرده  -فرھنگ ایران

بورژوازی ھمۀ ملت ھای آسيا، آفریقا و آمریکای Iتين در جریان مبارزات انقMبی یک پشتوانه 
بوده است. در ھند، مصر، الجزایر، کنگو مارتينيک ھمه جا خرده بورژوازی سوار بر مرکب 

به ميدان کارزار آمده است. زرھی که پشتش را دوI بافته اند، زیرا که در برابر ” سنت“
کمونيسم آسيب پذیرتر است تا در برابر امپریاليسم. این سMح که ھمچون خود خرده 

به جنگ ” احيای فرھنگ بومی به شيوه ھای نوست“بورژوازی خاصيتی دو گانه دارد، با شعار 
امپریاليسم می رود و در ھمان زمان ُدم خود را بر فرق کمونيست ھا که می خواھند فرھنگی 

 ٢٢ولی ضربه اصلی بعد از شکست انقMب ،بيان گردید. ”نو بنياد بگذارند، فرو می آورد
، در لفافه انقMبيگری و کمونيسم کارگری مانند ھمه ضربات دیگر بر این ١٣۵٧بھمن 

مطالبه بحق و دولت نجات دھنده ی کارگران نيز وارد می شود که در متن به آن 
 اشاراتی شده است.

 

  

طرح و به بحـث     اي  ما از نظرات و نقد هاي مرتبط به مباحث اين نشريه استقبال كرده و بنا به درخواست ارسال كننده منشتر خواهيم كرد. مباحث به طور دوره   

ر تارنمـا و    ت د گذاشته مي شوند و در پايان دوره عنوان ديگري مطرح مي شود. طبق آئين نامه اجرايي ما موظف هستيم كليه نظرات ارسالي را بدون كم و كاس   

 طبيعي است كه مسئوليت محتواي مطالب با نويسنده است.  ارسال نماييد.  thenashriye@gmail.comمطالب خو را به آدرس     .گاهنامه منتشر كنيم
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حزب طبقه كارگر محصول پيوند ارگانيك آگاهي ” 

 “سوسياليستي با جنبش طبقه كارگر است
(ما اميدواریم با تجمع گرایشات مختلف در این جمع که بـا ھـمـت  
شما رفقا پایه گذاری شده است، با شروع و ادامـه و گسـتـرش 
مباحثات مورد نياز به حزب مورد نظر دست بيابيم، بدون شـک ایـن 
راه بسيار دشوار خواھد بود ولی صد در صد ممکن است! تنھا Iزم 
است شما رفقا دلسرد نشوید و با توان و ایمان ھرچه بيشـتـر بـه 
راھی که شروع کردید ادامه بدھيد ، ما ضـمـن فشـردن دسـتـان 
تMشگر شما رفقای عزیز بحث خود را در رابطه با اولين مقوله اعMم 
شده یعنی حزب انقMبی طبقه کارگر را در چند قسمت ارایـه مـی 

 دھيم ) 
 اسدهللا غفار زاده

 مقدمه 
( برای ارایه دقيق بحث در برخی قسمت ھا مجبور شدم نقل قول 
ھا یا برداشتھای از نقل قول ھا را تکرار کنم ، بـنـظـرم ایـن مـوارد 

 بسيار Iزم بودند.)
با تعميق بحران ساختاری نظام سـرمـایـه داری و بـدیـن سـبـب 

اجتماعی ، دولت و احـزاب و کـM"   –فروپاشی مناسبات اقتصادی 
حقوقی جامعه ترک برداشته و بحران سياسـی   –روبنای سياسی 

انقMبی ناقوس مرگ  آن و طلوع انقMب جھانی پرولتری را به صدا  –
درآورده است (با اندکی دقت صدای پای انقMب را می توان شنيد) 
تضاد بين انقMب و  ضدانقMب به اوج رسيده و در کـل درمـانـدگـی 
حکومت کنندگان و درگيری، تضاد و تجزیه و فروپـاشـی دولـتـھـا و 
احزاب حاکم به مسئله محوری حوادث و تحوIت سياسی کـنـونـی 
تبدیل شده است  در طرف مقابل علی رغم تـعـداد روز افـزون و 

کارگری، در خMء احزاب  –گستردگی اعتصابات و اعتراضات توده ای 
رادیکال انقMبی که بيانگر کليت طبقه کارگر در عرصه حاکـمـيـت و 
سرنگونی انقMبی بوده و کليت گرایشات و تضـادھـای مـوجـود را 
براساس منافع مستقل طبقه کارگر بر محور انقMب و نـجـات کـل 
جامعه در حاکميت بMواسطه شورایی کارگران سوق دھـد، اردوی 

 طبقه کارگر در بحران ھویت عميقی فرو رفته است .
انقMبی  –اپورتونيسم لجام گسيخته در نبود سازماندھی سياسی 

طبقه کارگر، باعث گردیده کارگران نتوانند حزب  انقMبـی سـازمـان 
یافته خود را ایجاد کرده و در آن متشکل شوند، اپورتونيسم فوق در 
اشکال انحMل طلبانه ، فرقه گرایانه سيکتاریستی و اکونوميسـتـی 
دنباله روانه، ... مانع پـيـونـد دیـالـک تـيـکـی جـنـبـش آگـاھـانـه 
سوسيالسيتی با جنبش خود به خودی طبقه کـارگـر مـی شـود، 
یعنی مانع تولد حزب انقMبی و شکل گـيـری آلـتـرنـاتـيـو و بـدیـل 

کارگری در مقابل سرمایه داری مـی گـردد، در   –سوسياليستی 
نتيجه مبارزه فکری در این عرصه ضرورت حياتی و اجتناب نـاپـزیـری 
شده است، بدون این مبارزه نمی تواند حزب واقعی طبقـه کـارگـر 
ساخته شود و اگر حزب فوق ساخته نشود کارگران ھـرگـز نـمـی 
توانند به خواسته ھایشان برسند، به قول لنين کـبـيـر مـبـارزه بـا 
سرمایه داری بدون مبارزه با اپورتونيسم بعنوان سـتـون پـنـجـم و 
انعکاس دھنده (آگاھانه و مستقيم و ھمچنين نا آگـاھـانـه و غـيـر 
مستقيم) منافع سرمایه داری در  درون طبقه کارگر غير ممکن می 

 باشد .
به ھمين دليل در تعادل قوای منفی کنونی و عدم ھژمونی طبـقـه 
کارگر، سرمایه داری در حال احتضار برای کند کردن روند انـقـMب و 

کارگری از جنگ و فاشيسم عـریـان  –مقابله با جنبش کمونيستی 
در عرصه حاکميت به طور آگاھانه و عامدانه استفاده می کند، برای 
خروج از بحران ھویت کنونی و استفاده بـھـتـر از تشـدیـد بـحـران 
ساختاری راھی جز تدوین برنامه و استراتژی سرنگونی انـقـMبـی 
سرمایه داری از طریق تشکيل احزاب راستين کارگری در پيش پای 

 کارگری نمانده است . –جنبش کمونيستی 
تمامی کمونيستھا و انقMبيون راستين و پيشروان کارگری بایـد در  

این مسير آستين ھا را باI زده و تمامی نيروی خود را به کار ببندند 

تا نوید بخش آینده ای روشن در جامعه بی طبقه کـمـونـيـسـتـی بـرای 
بشریت در بند باشند. بحث خود را در چند فصل و چند بخش ارایـه مـی 

 دھم :
فصل اول : شروع تاریخی فعاليت تشکي&تی کارگری و اثبات نياز 

 به حزب،
 کمونيستی در عرصه حزب طبقه کارگر : –تجاربی از جنبش کارگری 

مارکس در پيش گفتار خود بر " نقد فلسفه حق ھـگـل " زبـان مـبـارزه 
طبقاتی را به کار گرفت و پرولتاریا را به عنوان عامل کليدی در انجام تغيير 
اساسی اجتماعی مشخص نمود وی در متنی که ھنـوز مـخـاطـبـانـش 
خوانندگان آلمانی مترقی ، فرھيخته و دارای جھت گيری فلسفی بودنـد 
چنين نوشت : "بنابراین امکان ایجابی رھایی آلمان در کجاست ؟" پاسخ: 
"( در تشکيل طبقه ای که با پای بندیھای رادیکال ، طبقه ای در جامـعـه 
بورژوایی که دیگر طبقه از آن جامعه نيست ، طـبـقـه ای کـه بـيـانـگـر 
فروپاشی تمام طبقات دیگر است ، قلمرویی که به خـاطـر رنـج جـھـان 
شمولی اش خصلتی جھان شمول می یابد و ھيچ حق خاصی را مطالبه 
نمی کند ، زیرا نه بی عدالتی مشخصی که بی عدالتی بـه طـور عـام 
نسبت به آن مرتکب شده اند و دیگر نه نامی تاریخی کـه بـایـد نـامـی 
انسانی به آن اطMق کرد ، دیگر نه در تقابلی یک جانبه که در تـقـابـلـی 
ھمه جانبه با پيش فرضھای ھستی دولت آلمان قرار می گيرد و نھایتـا" 
قلمرویی که دیگر نمی تواند بدون رھا کردن خویش از تمام قلـمـروھـای 
دیگر جامعه  و به این ترتيب بدون رھایی بخشيدن به تمام قـلـمـروھـای 
دیگر جامعه خود را رھا سازد و در یک کMم بيانگر قربانی کل نـوع بشـر 
است و بدین سان فقط با بھبود کامل بشر می تواند وضع خود را بھـبـود 
 بخشد این فروپاشی جامعه به عنوان طبقه ای خاص پرولتاریا نام دارد)"

مارکس با این سطح مقدماتی از تحليل و تشخيص دادن نقش تـعـيـيـن 
کننده پرولتاریا در طرح رھایی انسان به لزوم سازماندھی اساسی ایـن 
طبقه روی آورد کمونيسم علمی مارکس به عـنـوان ادامـه تـئـوریـھـای 
سوسياليسم فرانسه ، اقتصاد انگليس و فلسفه آلمان و به عنوان تئوری 
انقMبی توضيح طبيعت ، جامعه و تفکر در جھت تغيير انقMبی جـھـان در 

طبقاتی با جریانات سوسياليسم خـرده بـورژوای و   –متن مبارزه فکری 
بورژوای و دیگر انحرافات مانند تریدیوبندیسم  محض و خالص ، بMنکيسم 
، پرودونيسم ، Iساليسم و باکونيسم در متن سازماندھی مبارزه طبقات 

 و انقMب پرولتاریا قوام گرفته و مستحکم شد .
 –مارکس و انگلس از بدو فعاليت خود و پس از تشخيص نقش تاریـخـی 

انقMبی طبقه کارگر در نجات بشریت از ستم و بھره کشی بـه مـوازات 
 –کارھای بزرگ تئوریک ( سرمایه ...) لحظه ای از سازماندھی عمـلـی 

تشکيMتی بعنوان وسيله ی به فعليت درآوردن و پيشبرد مبارزه طبقاتی و 
انقMب پرولتری در جھت سوسياليسم دست برنداشتند ، مـارکـس در 

پس از اخراج از فرانسه بعلت فعـالـيـت انـقـMبـی اش بـه  1845ژانویه 
بروکسل رفته در سازمانھای مجمع دمکراتيک و انجمن عمومی کارگـران 

وی به ھمراه انگلس در  1846شدیدا" فعاليت سياسی کرد ، و در فوریه 
کمونيـسـتـی  –کميته کمونيستی مکاتبه ھا را در جھت فعاليت انقMبی 

با ابقای "فدراسيون عادل ھا " کـه در اثـر  1847سازمان داد و در سال 
 قيام شکست خورد .

در پاریس مـتـMـشـی شـده بـودنـد، اتـحـادیـه  1839بMنکيستھا سال 
کمونيستھا تشکيل شد که مارکس و انگلس نيز از اعضای اصـلـی انـھـا 

سال بعد با فـعـالـيـت  15بودند و اولين سازمان جھانی کمونيستی بود 
شبانه روزی انترناسيونال اول را تشکيل دادند ، اتحاد کمونيستھا عمدتا" 
از کارگران و روشنفکران تبعيدی فـرانسـوی ، آلـمـانـی ، سـویسـی ، 
ایتاليایی و روسی و غيره که در لندن و پاریس و بروکسل زنـدگـی مـی 

دسـامـبـر در  8نوامبر تا  29از  1847کردند تشکيل شده بود و در سال 
 1848و ژانـویـه  1847کنگره دوم اساسنامه و در سراسر ماه دسامبر 

برنامه آن را مارکس و انگلس که بيانيه حزب کمونيست یا مانـيـفـسـيـت 
کمونيست می گفتند،( یعنی مھمترین سند تاریخ مبارزه انقMبی طبـقـه 
کارگر)  منتشر کردند . این برنامه پایه محکم اندیشه و عمل پرولتاریایـی 
را برای رسيدن به سوسياليسم برای کارگران پایه گذاری کرد ، شيوه ھا 
و چگونگی مبارزه در جھت نابـودی نـظـام سـرمـایـه داری و بـرقـراری 
سوسياليسم را به آنان نشان داد مھمترین بخش مانيفيست در رابطه با 
حزب طبقه کارگر فصل دوم بنام " پرولترھا و کمونيستھا " مـی بـاشـد 
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دیکتاتوری انقMبی طبقاتی پرولتاریا، بعنوان آخرین دولت جامعه طبقاتی 
و پایان بخش بر تقسيم جامعه به طبقات متضاد المنافع می باشد، 

معروف حضور ھمه کارگران آگاه ھستند، دولت ھای موجود با تغييراتی 
ظاھری در سيستم اداری و شخصی شان یعنی با در صدر دولت قرار 

گرفتن احزاب سوسيال دموکرات و ھم بندان، در کشور ھای مختلف 
سرمایه داری و مخصوصا در کشور ھای سرمایه داری پيشرفته و معظم 

یعنی دولت ھای امپریاليستی اروپا و این روز ھا در قاره ی آمریکای 
اقتصادی (دولت رفاه) که  –Iتين ، با ھمين محتوای عدالت اجتماعی 

در خود جاودانه کردن نظم سرمایه داری را مستتر دارد و پنھان می کند 
آنرا دولت کارگری اسم نھادند و می نھند و جوامع ی خود را در مقابل 

دیکتاتوری پرولتاریا، بعنوان دولت گذار جامعه از سرمایه داری به 
کمونيسم، یعنی دولت سرکوب کننده و از بين برنده مقاومت سخت، 

طبقه ی سرمایه دار در مقابل لغو مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و 
برقرار جامعه ای با مالکيت اجتماعی، به جامعه ی دموکراتيک تغيير نام 

سال و یا، یک بار انتخابات برگزار می کنند و  ۴داده اند. که در آن، ھر 
تعدادی استثمارگر جانشين تعدادی دیگر شده و برگرده ی کارگران می 

به نقل  -نشانند. ( نمایندگانی را انتخاب می کنيم تا ما را سرکوب کنند
 از مارکس).

و اما، جامعه ی مورد نياز کارگران یک جامعه بدون مالکيت خصوصی 
بویژه بر ابزار توليد، بدون طبقات، بدون مذاھب و یدون خانواده ی 
طبقاتی و بدون دولت، یعنی نيروھای سرکوبگر جسمی و فکری 

جامعه « کارگران، جامعه ای کمونيستی است. جامعه ی کمونيستی 
ای که این شعار را بر پرچم خود حک کرده است از ھر کس به اندازه 

، که در  »نيرو و توانش، کار و به ھر کس به اندازه نيازش، محصول 
ھمين نقد برنامه گوتا بيان شده است و لنين این مسائل و مخصوصاٌ 

دولت و ضرورت و نقش آنرا در جوامع طبقاتی، در دو نوشته ی خطير و 
مھم و اساسی خود یعنی دولت و انقMب و کائوتسکی مرتد و انقMب 
پرولتری ، بيش از ھر جای دیگر، در مقابله با ميھن پرستان سوسيال 

دموکرات یعنی سوسيال شونيست ھا و سوسيال امپریاليست ھا 
ھمراه با بيان چرائی انقMب قھر آميز و دیکتاتوری پرولتاریا باز کرده و 

تشریح می کند. او نوشته است که واژگون و زیر و رو نمودن دولت قدیم 
و آوردن دولت نو، به جزء انقMب قھرآميز کارگران و زحمتکشان راھی 

دیگر ندارد، ،اما نابودی دیکتاتوری طبقه کارگر دیکتاتوری کارگران و 
زحمتکشان بر طبقه سرمایه دار ، طبقات دیگر ارتجاعی و خواھان 

برگشت جامعه به عقب، یعنی دموکراسی واقعی برای طبقه کارگر و 
اقشار دیگر زحمتکش در جامعه جزء از راه اضمحMل ممکن نيست، نقل 

به معنی. حزب کارگران آگاه، بعنوان وسيله و راھنمای طبقه ی کارگر 
که دیگر در این مرحله باید که اکثریت طبقه را در خود متشکل کرده 

باشد چنين امکانی از راه شوراھا ی کارگری و بدست طبقه ی یعنی 
ارگانھائی که شرایط دخالت واقعی کل طبقه ی کارگر و زحمتکشان را 

فراھم می آورند، امکان پذیر می گرداند و دولتی است که با در ھم 
شکستن مقاومت بورژواھای سرنگون شده ی داخلی ، و جلوگيری از 
دخالت طبقات سرمایه دار و استثمارگر خارجی، بویژه دخالت نظامی 

یعنی بویژه دولت ھای سرمایه داری امپریاليستی که حتما بيکار نمی 
نشينند و حمله ور می شوند، بنابر این، بویژه با گسترش دادن دامنه ی 

انقMب کمونيستی طبقه ی کارگر و جھانی نمودن آن، زدودن نيروی 
عادت و سنت که ناشی از زیستن ھزاران ساله در زیر حاکميت طبقات 

استثمارگر می باشد و محدود نمودن فعاليت و بویژه آموزش دادن 
اقشار دیگر، مخصوصا خرده مالکان، دکانداران، دھقانان و مبارزه با خرده 

مالکی خرده بورژوائی در روستا و فرھنگ جامعه قدیم که فرھنگ 
طبقات استثمارگر، ولی مسلط بر افکار و اعمال جامعه ی طبقاتی 

سرمایه داری می باشد، مبارزه با خرافه گرائی مذھبی و 
ناسيوناليستی و نژادی و مخصوصا شرکت دادن کل طبقه و توده ھای 
زحمتکش در اداره ی جامعه، یعنی دیکتاتوری انقMبی طبقاتی پرولتاریا 

و نابودی ھر گونه مالکيت خصوصی و بویژه بر ابزار توليد و سلطه مرد بر 
زن یعنی نابودی خانواده ی طبقاتی و جانشين نمودن آن با زندگی آزاد 

و عاشقانه مرد و زن به ھم ،تمامی این پارامترھا زمينه ھایی ایجاد 
خواھند نمود که باعث از ميان رفتن خود دولت بطور کلی، یعنی دولت 

دیکتاتوری پرولتاریا می گردند و باصطMح دولت به خواب ابدی می رود. و 
آن زمان است که در جامعه دیگر مفھوم طبقه از ميان برداشته خواھد 

شد و جامعه ای با مضمون کمونيستی برقرار خواھد گردید. و اداره 
جامعه به معنی اداره امور به شکلی ساده در دست تمامی انسان 

 ھای زنده و مولد خواھد بود.

و با شيوه ی رأی ” دموکراتيک“در مقابل سوسيال دموکرات ھا، دولت خود را 
گيری و نه انقMبی قھرآميز، بلکه پارلمانی و انتخابی ایجاد می کنند و در واقع 

چارچوب اداره امور اجتماعی و اقتصادی در سلطه طبقات پيشين قرار دارد، 
نمادین از سر سپردگان منتخبين حزبی،  –ولی با در رأس قرار گرفتن نمایشی 

به باور من، چنين دولت ھائی نه وسيله نابودی مالکيت خصوصی بلکه وسيله 
ی باصطMح کم ضرر تر کردن و قابل تحمل کردن، مالکيت خصوصی بر ابزار 
توليد، را برای طبقه کارگرو سایر زحمتکشان را دارند.که خود ھمواره برای 

” اجتماعی –عدالت اقتصادی ” فریب توده ھا متوسل به شعارھائی ھمچون 
می شوند، که ھم تو خاليست و سترون و ھم بی ضرر برای طبقه سرمایه 

دارو دیگر آنکه طبقه کارگر را که تضادش با طبقه ی سرمایه دار، تضادی آشتی 
ناپذیر و بنيادی است، به آشتی طبقاتی و اداره ی بھتر و یا ساختن دنيای 

بھتر در چارچوب ھمين نظام فراخوان داده و پيام می دھند. البته، آقای محمد 
، می توانند، ”تدارک حزب انقMبی” اشرفی و دیگر ھمفکران او در نشریه ی 

مدعی شوند که اکنون سوسيال دموکرات ھا با چرخيدن به منتھی عليه 
نمونه، در آلمان و  -راست و شراکت با احزاب راست و دموکرات مسيحی

مجری شدن برای اجرای برنامه ھای ریاضت اقتصادی در فرانسه، پونان، 
اسپانيا و غيره و مخصوصا بریتانيا، دیگر دولت ھای خود را نيز، کارگری نمی 

نامند. این می تواند در باره احزاب سنتی سوسيال دموکرات که دیگر ھر گونه 
شائبه سوسياليستی کردن اقتصاد را از خود زدوده اند، درست باشد و اما ھم 

کيشان آنھا در آمریکای Iتين و حتی در کشورھای اروپائی مانند حزب سریزا 
در یونان و داموس در اسپانيا و غيره موجود ھستند و نيز تروتسکيست ھای 

معروف جھانی ھنوز دارند به احزاب سوسيال دموکرات قدیمی مانند حزب ليبر  
(کارگر) در انگلستان، نصيحت می کنند، که رادیکال شوند. خMصه، آنھا از 
باصطMح به کار بردن خشونت، حتی ھواداری طبقه ی کارگر و متحدان او، 

پرھيز کرده و می کنند و ھمچون پيروان دین عيسی مسيح موعظه می 
نمایند، ، ولی نيروھای سرکوبگر دولت ھایشان ، حق این را داشته و دارند که 
برای سرازیر نمودن سود بيشتر، مافوق سود امپریاليستی و تسخير و اشغال 
و باز تقسيم کشورھا و مناطق دیگر جھان کرور کرور انسان بيگناه را کشته و 

می کشند. در ھمين جوامع اروپائی و امثال ھم نيز، اگر مبارزه طبقاتی 
کارگران، در کشورھای متروپل ، از حد اعتصابات دوره ای و موسمی که برای 

 Iح رساندن آن به درجه ی تورم که اصوMافزایش چند درصدی دستمزد و باصط
بوسيله اتحادیه ھای کارگری اھلی شده و سرمایه زده، رھبری می شوند، 

عدول کرده و نمایند، با آنارشيست و ھرج و مرج طلب خواندن آن، فورا آنرا 
سرکوب کرده، و با نيروھای پليس و ارتش، با تمامی قوا به سرکوب آن می 

پردازند. مثM گارد ملی آمریکا آزاد است که برای فرو نشاندن تظاھرات و 
مبارزات شھر فرگوسن در ایالت ميسوری آمریکا، با کارگران شرکت کننده در 

چنين مبارزات خارج از باصطMح محدوده ی دموکراسی ، خشن برخورد کرده و 
با گاز اشک آور و خفه کننده و پليس اسب سوار و با سگ ھای دست آموز و 
تانک ھای آبپاش با فشار قوی بر آنھا بتازد و اگر بازھم موفق نشدند سرکوب 
کنند مردم را به رگبار ببندند، نمونه اعتصابات این چند ساله در یونان، اسپانيا، 
پرتغال و برخورد پليس آمریکا به کارگران و جوانان در جریان جنبش مشھور به 

و اشغال وال استریت ، در سال ھای اخير و ھمين چند ھفته قبل  ٪٩٩
(فرگوسن) و بویژه قتل عام کارگران اعتصابی معدن طMی سفيد در ماریکانای 

آفریقای جنوبی را ھمه به یاد دارند. و ھمين مدتی پيش از به آتش کشيدن 
 کارگران و جوانان ضد فاشيست در بندر اودیسای اوکراین آگاھيم .

ن یک شعار جائی داشته باشد، یک تذکر :زم:  وا عن اگر ب سرنگونی، 
باید به مفھوم درھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی باشد. یعنی به مفھوم 

فرو پاشيدن دولت حاضر و برچيدن سيستمی که بر مبنای بردگی و به کار 
گرفتن و استثمار عده ای توسط عده ای دیگر باشد. این ماشين دولتی که بر 

مبنای ارتش و بوروکراسی و از ھمه مھمتر خصوصی بودن ابزار توليد متکی 
است باید درھم شکسته شود و بجای آن حکومت شورا ھا که بر مبنای آن 

برچيدن ارتش کنونی و جایگزینی آن با ميليشای مسلح یعنی توده ی کارگران 
و زحمتکشان مسلح برای حفاظت از انقMب کارگران و دستاوردھای آن و 
تعيين فرماندھان توسط شورای عالی کارگران و دھقانان و انتخاب تمام 
کارمندان توسط ھمين شورای عالی و در صدر ھمه کنترل توليد توسط 

شوراھای کارگران می باشد. تنھا در این صورت می توان از خرد شدن و درھم 
شکستن ماشين دولتی قدیم حرف به ميان آورد و سرنگونی در حد یک شعار 

ميدانی مفھومی بيابد. مسلماً سرنگونی صرف به تنھائی مسئله ای را حل 
نخواھد کرد چنانچه در ایران و ليبی و مصر و تونس حل نکرد و نمی توانست 
حل کند. حتی دیگر تجربيات نشان داده اند، قيام ھا و انقMبات قھر آميز ھم، 
کافی نيستند بلکه این انقMب باید قھر آن طبقه ای را به کرسی بنشاند که 

تاریخ این وظيفه را به عھده او گذاشته است. یعنی طبقه ی کارگر آگاه و 
سازمانيافته در ستادش یعنی حزب کارگران آگاه، این یعنی اینکه دیکتاتوری 

پرولتاریا یا به قول انگلس دیکتاتوری طبقه ی کارگر و نه نخبه گان یعنی 
دیکتاتوری پرولتاریا نيز باید  با مضمون طبقاتی اش تعریف گردد. این دیکتاتوری 
نه یک مضمون ذھنی چنانچه در زمان استالين و در چين بود بلکه یک مضمون 

عينی و مادی است. به این معنی که دیکتاتوری پرولتاریا حکومت مستقيم 
طبقه کارگر به واسطه تشکل ھای شورائی خویش است. مدیریت مستقيم 

 جامعه توسط پرولتاریا ست.
منتھا کارگران این را نيز می دانند که تا طبقات دیگر جامعه رھا نشوند طبقه 
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) پيکار طبقاتی به طور ضروری به دیکتاتوری ِ پرولتاریا منجر ٢توليد است.
) این دیکتاتوری صرفاً پایه ی گذار به انحMل تمامی ِ طبقه ٣می شود.

 . »ھا و استقرار یک جامعه ی بدون طبقه خواھد بود
 

 نگاھی به:
 مبارزه کارگران بافق

تاکيدیست بر ضرورت تاریخی تشکل ھای سراسری : از محمد 
 اشرفی

چندی پيش آقای محمد اشرفی مقاله ای در ارتباط با کارگران بافق 
نوشته بود که Iزم دیدم، با توجه به اھميت و مھم بودِن خود این 

اعتراضات، مبارزات و اعتصابات و نکات مھم مندرج در نوشته ی محمد 
اشرفی به چند نکته اشاره کنم. نخست اینکه از نظر من بھتر است 

مقاله ھایی که خطاب به کارگران نوشته می شوند و جنبه آموزشی 
دارند نکاتی که در ان اصولی و پایه ای است به درستی شکافته گردند 

تا باعث ایجاد خطا و توھم در خواننده نشوند. چرا که اگر برای مثال 
مقاIتی که بحثی نظری را دنبال می کنند و خطاب به روشنفکران می 

باشند ، می توانند مسائل درون آن از پيچيدگی خاص این نوع مقاIت یا 
 کوتاھی در تشریح مسائل تا حدودی برخوردار باشند.

او، در نوشته خود به درستی ، در رابطه با آینده ی مبارزه ای پيروز مند 
به چند نکته مھم اشاره می کند، از جمله لزوم ایجاد ارتباط تنگاتنگ با 

کارگران صنایع مشابه و ایجاد ھمبستگی کارگری ، ایجاد تشکMت توده 
 -طبقاتی و تحزب کمونيستی که او ، به جای آن از تشکMت توده ای –

سياسی استفاده می نماید و اینکه، این دولت کيست؟ حامی منافع 
چه کسانی است؟ و غيره و ادامه مبارزه طبقاتی کارگران بافق بویژه و 

بطور کلی کارگران در ایران، بر عليه سرمایه داران و دولت شان، تا 
پيروزی کارگران (انقMب اجتماعی قھرآميز یعنی پيروزی جنگ طبقاتی) 
که در این نوشته به طور روشن بيان نمی شوند. او البته، این ھا را از 

ھوا نمی گيرد و یا از مخيله خویش طرح نمی کند، بلکه از تجربيات 
گذشته مبارزه ی کارگران در ایران و سبک و سنگين نمودن آنھا و 

مخصوصا ، تجربه ی تا حدودی نتيجه دھنده، یعنی اعتصابات و 
اعتراضات کارگران معدن آھن بافق با شرکت نمودن خانواده ھا و مردم 

زحمتکش شھر و عقب نشاندن کار فرما یعنی دولت سرمایه داری 
خصوصی سازی این  -جمھوری اسMمی در پياده کردن طرح ضد کارگری

معدن که بيکاری و باز ھم ارزان تر نمودن نيروی کار کارگران و کمتر 
کردن مخارج توليد و افزایش سود سرمایه داران خصوصی و دولتی را 

ھدف داشت، نتيجه گيری می کند. و نيز به درستی به اینکه دولت و 
کارفرمایان با داشتن این ھمه نيرو و دستگاه سرکوبگر فيزیکی و 

روحی، و گرفتن رھنمود و نيز دادن تعھد به ارگانھای جھانی سرمایه 
داری امپریاليستی (که محمد اشرفی در این نوشته از بيان این پس بند 

یعنی امپریاليسم خود داری می کند که این ھم، یک ضعف عمده این 
نوشته است) مانند بانک جھانی، صندوق بين المللی پول، سازمان 

جھانی کار و سازمان تجارت جھانی، بيکار نمی نشينند و در صدد پياده 
کردن این طرح ضد کارگری در آینده ی مناسب بر می آیند، به قولی 
برای سرمایه داران و دولت شان بعنوان مجری برنامه ھای طبقه ی 

سرمایه دار، در جوامع معاصر ھمواره اجرای طرح ھا با مMحظه به 
شرایط سياسی و اجتماعی یعنی توازن نيروی طبقاتی انجام می 

گيرند. به دیگر سخن، دیر و زود دارند، اما سوخت و سوز ندارند. در این 
شرایط اگر که کارگران نتوانند و قادر نگردند که حمله یا ضد حمله 

خویش را عميق تر کرده و با ایجاد وسيله ی مناسب و انقMبی طبقاتی
آنرا در سطح گسترده یعنی تمام صنایع مشابه و از آن مھمتر به  -

سطح عمومی طبقه کارگر نرسانند و در برابر تصميمات و اقدامات 
داران داخلی و خارجی از قدرت تشکيMتی -کارفرمایان یعنی سرمایه 

برخوردار نباشند، ھرگز نخواھند توانست در تمامی سطوح جامعه 
دستاوردی داشته باشند. چرا که کوچکترین خللی در ھمبستگی و 
متشکل شدن کارگران فرصتی است برای رخنه نمودن دشمنان در 

صفوف کارگران و به ھرز بردن و به خطر انداختن مبارزات و دست 
 آوردھای آنان.

اما، به باور من، چند نکته ابھام آميز، ولی مھم، در این نوشته به نظر 
می رسد که مھم ھستند و باید که مورد توجه کارگران آگاه و رادیکال 

قرار گيرند. چون اگر ، این چنين نگردد، ما به جای رسيدن به ھدف، 
یعنی لغو شرایط موجود اجتماعی بوسيله مبارزه طبقاتی کارگران و 

ادامه ی آن تا ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا یعنی برقرار ی کمونيسم و 
داشتن یک جامعه ی عاری از طبقه ھر چند که این یک ھدف 

استراتژیکی و طوIنی مدت است و با قبول اینکه، چنين است، اما نگذاشتن 
جانشين کمونيستی و مشخص نکردن استراتژی و تاکتيک در مبارزات طبقه 
کارگر و تنھا بسنده نمودن به بازگو کردن عناوینی که خودبخود بدون بسط و 

توضيح کاملش، شعارھائی بيش نخواھند بود، برای رسيدن به این ھدف 
روشن و قابل فھم یعنی دیکتاتوری کارگران و در ادامه آن جامعه ی 

کمونيستی به یک توھم در ھدف دامن زده و این خطرناک بوده و ھست چرا 
که کمونيست ھا ھمواره سخنانشان شفاف و روشن می باشد و چيزی را در 
لفافه پنھان نمی کنند. متاسفانه تا به امروز کارگران ضربات خيلی شدیدی از 
این نا روشنی ھا خورده اند. نمونه روشن این مسئله، خود قيام مسلحانه و 

 در ایران است. ١٣۵٧بھمن  ٢٢انقMب 
 –بر قراری عدالت اجتماعی  -٢سرنگونی  – ١«محمد اشرفی می نویسد: 

بر قراری حکومت کارگری . چون اشکال دست یابی به این سه  -٣اقتصادی 
، من در اینجا به »مطالبه و ابزار ھای اجرایی اشکال فوق ھنوز وجود ندارند.

ھمين مطالبه سه گانه، در حد توان و یک نوشته ی کوتاه اشاراتی می کنم و 
اميدوارم که این نوشتار نه از سر غيض و عضب، بلکه دلسوزانه درک شده و 

 مورد برخورد و نقد و انتقاد ریشه ای و انقMبی و بی مھابا قرار گيرد.
زه این کلمه درست مانند سالھای  -الف و کلمه سرنگونی است، امر

و غيره از جانب طبقات و اقشار گوناگون ” ھمه با ھمی“و با درک  ۵٧و  ١٣۵۶
در اپوزیسيون و بوسيله نماینده گان این طبقات و اقشار با درک و معانی 

تقریبا یکسانی، یعنی سرنکونی جمھوری اسMمی بيان می گردد، برای به 
اجرا گذاشتن این ھم، جبھه ھای مختلف راست و چپ تشکيل داده اند و 

تشکيل می دھند، از راست راست مانند شورای ملی مقاومت ، اتحاد 
جمھوری خواھان ليبرال و جمھوری خواھان دموکراتيک و سکوIر و غيره تا 
چپ ھای غير کارگر و سوسيال دموکرات و باصطMح کمونيست و انقMبی 

( وحدت گروھھای چپ و انقMبی و کمونيست و اتحاد چپ ایرانيان در خارج 
و  احزابی مانند حزب کمونيست کارگری … ) کشور و احيای مارکسيسم و

به وجود آورده اند. به جای این به نظر من ، Iزم است که کارگران آگاه و … و
رادیکال از اصطMح در ھم شکستن دولت موجود بورژوائی ( دولت قدیم= 
دولت سرمایه داران = سرمایه داری جمھوری اسMمی ) بوسيله انقMب 
قھرآميز کارگران و زحمتکشان، پرولتاریا و نيمه ی پرولتاریا شھر و روستا 
داری -استفاده نمایند . در تمامی جھان و بطور مشخص در جامعه ی سرمایه 

معاصر ایران ، دولت دیکتاتوری و دستگاه سرکوب طبقه سرمایه دار بر عليه 
طبقه ی کارگر و زحمتکشان در ایران است (داخلی و خارجی، تحت سلطه 
امپریاليسم و امپریاليسم بعنوان عالی ترین مرحله ٌرشد سرمایه داری می 

باشد و نه یک سياست ) را در خود مستتر دارد، استفاده نمایند که با 
شعارھا و مطالبات اپوزیسيون بورژوائی و خرده بورژوائی، با ھر نامی که بر 

 خود می نھند، از نظر ماھوی و طبقاتی متفاوت است.
این مطالبه ی جدیدی نيست،  ”اقتصادی –عدالت اجتماعی “مطالبه  -ب

بلکه یک مطالبه تاریخی با سابقه ی حداقل دو قرنه، در جنبش طبقه ی 
کارگر جھانی می باشد که از جمله، به وسيله سوسيال دموکراتھا در حد و 

طرح شده است و بخصوص ” رفاه“حدود سيستم موجود و برقراری دولت 
امروزه دیگر به اسامی و در جعبه ھای مزین گوناگون، زبان زد ھر مرتجع ضد 

کارگر و زحمتکشان در ایران و جھان می باشد.آری، ورد زبان اساتيد 
دانشگاھھا، روزنامه نگاران و مفسرین و ریاست جمھوران، نخست وزیران و 

غيره از طبقه ی سرمایه دار و مرتجعين جنایت کاری مانند ، اوباما، خامنه ای، 
است، و به باور من بی محتواترین شعار و … خاتمی و روحانی و یکی یمون و

گفته و مطالبه است. این عبارت بی محتوا را امروز از زبان روحانی و معاونين 
بار ھای بار و به وفور ھمزمان با اعدام ” اميد ندبير”او، در دولت اميد و عدالت 

ھایشان و دادن احکام زندان و شMق برای کارگران، کارگران پيروشيمی بندر 
که شایستۀ خودشان است، ” ارزال و اوباش“ماھشھر، درست به جرمی 

شنيده ایم. اصوI اکثریت استثمارگران حاکم، جامعه ی موجود را جامعه ای 
 ١معتدل و عدالتگرا می نامند. *

این شعار و یا مطالبه، توخالی و پوچ است، به جای آن و در نقد چنين 
خزعبMت خرده بورژوائی مورد عMقه طبقه ی سرمایه دار و خرده بورژواھای 

پرودنی و Iساليستی و غيره، کارل مارکس در تمام عمرش کوشش نمود که 
کمونيسم کارگران را که نشأت گرفته از مبارزه طبقاتی کارگران بر عليه 

سرمایه داران و انقMب کمونيستی است، جانشين نماید. او مخصوصاٌ در 
و بویژه با توجه به تجربه کمون پاریس، بعنوان اولين  ١٨٧٢سال ھای بعد از 

شکل سياسی رھائی کار از سلطه و استثمار سرمایه و دیکتاتوری 
که به شکست انجاميد و در خون کموناردھا غرق شد.، اما چون  ٢پرولتاریا*

تجربه ای گرانبھا، ولی دلخراش به تاریخ مبارزه ی طبقاتی کارگران بر عليه 
سرمایه داران پيوست و نقد و بررسی آن ، جامعه کمونيستی در دو فاز را 

مطرح کرد و این کلمات توخالی از نظر محتوای طبقاتی و مادی را نقد کرد. او 
این کار را در نوشته ھای پر ارزش و واقعا داعيانه ای، ھمچون جنگ طبقاتی 

انترناسيونال —درفرانسه، نقد برنامه ی گوتا، پيام انجمن بين المللی کارگران
به کارگران فرانسه و مقدمه بر مانيفست چاپ و به زبان آلمانی در سال  -اول 

 مشترکاٌ با انگلس به انجام رساند. ١٨٧٢
طالبات  -پ و به ” دولت کارگری“گانه به باور من  ٣و اما شاه بيت این م

درستی یعنی وسيله ی اجرا است، که این ھم گرفته شده از سنت و نگرش 
سوسيال دموکرات ھاست، سوسيال دموکرات ھا که ضدیت شان با 
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(مناسبات کمونيستھا و مجموع کارگران چگونه است ؟ کمونيستھا 
حزب جداگانه ای را در مقابل سایر احزاب کارگری تشـکـيـل نـمـی 
دھند آنھا منافعی جدا از منافع کارگران ندارند آنھـا  اصـول فـرقـه 
گرایانه ای مطرح نمی کنند که بخواھند بر اساس ان چنين پرولتری 
را شکل بدھند و به قالب( مورد نظر خود) در آورنـد وجـه تـمـایـز 

 کمونيستھا از سایر احزاب کارگری در آن است که:
در مبارزه ملی پرولترھای کشورھای گوناگون منـافـع مشـتـرک  -1

تمام پرولتاریا که مستقل از مليت می باشد متذکر می شوند و در 
 راس امور قرار می دھند .

در مراحل گوناگون تحوIتی که مبارزه طبقه کارگر با بورژوازی باید  -2
از آن عبور کند ھمواره و ھمه جا منافع کل جنبش را نمایندگی می 
کنند، بنابراین کمونيستھا از یک سو در عرصه عمل پيشرو تریـن و 
قاطع ترین بخش احزاب کارگری در تمامی کشورھا ھستند بخشی 
که سایر احزاب را پيش می راند و از سوی دیگر در عرصـه نـظـری 
برتری آنھا بر بقيه توده عظيم پرولتاریا در آن است که از سير جنبش 
پرولتری ، شرایط و پيامدھای عام و نھایی آن درک روشنـی دارنـد 

با متشکل کردن پرولتاریا به صورت طبقه،  -ھدف فوری کمونيستھا 
برانداختن سلطه بورژوائی ، تصرف قـدرت سـيـاسـی بـه دسـت 
پرولتاریا است، مارکس و انگلس در مقـابـلـه بـا فـرقـه گـرایـی و 
اکونوميسم و دنبالـه روی کـه از پـيـونـد دیـالـکـتـيـکـی آگـاھـی 
سوسياليستی با جنبش خود به خودی کارگران در رسيدن به حزب 
سياسی واقعی جلوگيری می کنند مبارزات جدی و پيگيری را پيش 
بردند . این مسئله در مانيفيست نيز با جدیت دنبال شـده اسـت، 

 اینکه: 
درست مانند دوره ھای پيشين که بخشی از اشراف به بورژوازی  -1

می پيوست اکنون نيز بخشی از بورژوازی و به ویژه ایدئولوگھای آن 
که به لحاظ نظری جنبش تاریخی را در کليت خود درک کـرده انـد 
جانب پرولتاریا را می گيرند ، اینکه وجه تمایز کمونيستھا با سـایـر 

 احزاب :
 در مبارزه ملی منافع مشترک تمام پرولتاریا -2 
در مراحل گوناگون تحوIت مبارزه کارگران با بورژوازی ھمـه جـا  -3 

 منافع کل جنبش را نمایندگی می کنند
در عرصه نظری بر بقيه توده عظيم پرولتاریا از لحاظ درک روشن  -4 

 مسير جنبش پرولتری شرایط و پيامدھای عام و نھایی برتری دارند
در عرصه عمل پيشرو ترین و قاطع ترین بخش طـبـقـه کـارگـر  -5 

ھستند که مرز بندی قاطع و روشنی با تمام اکونوميستھا و دنبالـه 
 روان جنبش خود به خودی دارند و از طرف دیگر اینکه: 

 کمونيستھا منافعی جدا و مجزا از منافع عموم کارگران ندارند . -1
آنھا اصول فرقه گرایانه ای مطرح نميکنند که بخواھند بـراسـاس  -2

 آن جنبش پرولتری را شکل دھند و به قالب مورد نظر خود درآورند .
نتایج نظری کمونيستھا به ھيچ رو متکی بر ایده ھا یـا اصـولـی  -3

نيست که این و یا آن به اصطMح مصلح جھانی اختـراع یـا کشـف 
کرده باشد این نتایج صرفا" بيان کلی مناسبات واقعی است که از 
مبارزات موجود طبقاتی و جنبش تاریخی که در بـرابـر دیـدگـان مـا 

 جریان دارد سر بر می آورد .
در نقد سوسياليسم غير کارگری و در نقد سوسياليسم حقيقی  -4

آلمان " این آثار دیگر بيانگر مبارزه یک طبقه با طبقه دیگر نـبـود بـه 
جای نيازمندیھای حقيقی نياز به حقيقت و به جای منافع پرولتـاریـا 
منافع ذات آدمی" ھمانطوری که گفته شد انترناسيو نال اول ایجـاد 

 احزاب مستقل کارگری را در اولویت قرار داد .
نماینده از کشـورھـای  65با  1872سپتامبر  2کنگره پنجم ھاگ در 

مختلف تشکيل شد . ميان  باکونيستھا  (که ستایشگر عمل خـود 
به خودی در خود گردانی محلی و در پی انحMل انترناسيونال بودند) 
با مارکسيستھا (که برعکس بر ضرورت رھبری و مرکزیـت قـوی و 
مشی سياسی انترناسيونال و انضباط شدید تاکيد می نـمـودنـد) 

رای  40بحث شدیدی در گرفت که کنگره نظر  مارکسيستھا را بـا 
 ممتنع تصویب کرد. 11مخالف و  4موافق 

دومين مسئله در استفاده از تجارب کمون پاریس در اھميت دادن  

به تشکل و عمل سياسی پرولتاریا بود، قطعنامه که اساسا" از کنفرانس 
لندن توسط مارکسيستھا مطرح شده بود مجادله شدیدی بـرانـگـيـخـت 
قطعنامه اعMم می کرد :(در مبارزه خود عليه نيروی متحد طـبـقـات دارا 
پرولتاریا  فقط می تواند با سازمان دادن نـيـروھـای خـود در یـک حـزب 
مستقل به مثابه یک طبقه عمل کرده و عليه تمام احزابی که طبقات دارا 
در آن متشکل شده اند عمل نماید این سازمان سياسی پرولتاریا بعنوان 
یک حزب سياسی برای دست یافتن به پيروزی انقMب  اجتماعی و باIتر 
از ھمه برای رسيدن به ھدف نھایی خود یعنی امـحـاء ھـمـه طـبـقـات 

 9رای مـخـالـف و  5رای موافق در مقابل  29ضروری است، که کنگره با 
ممتنع به نفع قطعنامه مارکسيستھا رای داد . بيـن الـمـلـل اول تـحـت 
رھبری مارکس و انگلس و ادامه راه کلی " اتحادیه کمونيستھا " ھـم از 
لحاظ تئوریکی ھم از لحاظ سازمانی پایه ھای جنبش کارگری را بنا نھاد، 
کار بزرگ آنھا تصميم و به کار بردن عملی فـلـسـفـه و جـھـان بـيـنـی 
پرولتاریائی یعنی سوسياليسم عملی بود، این سازمان جھانـی خـط و 
مشی طبقه کارگر را نسبت به دولت بطور عام و دولت بورژوایـی بـطـور 
خاص ، نقش جنبش اتحادیه ای ، تعاونی ھا مسئله انتخابات ، وضع زنان 
، وظایف کارگران نسبت به جنبش دھقانی ، نسبت به جنگ و مسـئـلـه 
ملی را معلوم نموده تکنيک قيام مسلحانه ، مناسبات بين خواسته ھای 
فوری و انقMب کارگری و دور نھایی حکومت کارگری را ارزیابی نـمـوده و 
آموزش ارتش رھبران کارگری در جھان را آغاز کرد، در این رابطه در انطباق 
تئوری با شرایط مشخص مبارزه، اسناد جاودانه که اکثرا" توسط مارکـس 
نوشته شده بود ارائه داد از جمله مصوبه ھای مھم ، خطابه و اساسنامه 
سازمان ، ارزیابی کمون به عنوان اولين حکومـت کـارگـری و جـلـد اول 

 سرمایه را می توان نام برد.
بين الملل اول در عرصه سازمان دھی عملی جنبش ھای بی ھـدف ،  

پراکنده و ابتدایی، کارگران را به صورت نيروی متشکل جھانی درآورد و با 
سازماندھی اعتصابات مھم و مبارزات سياسی فراوان فعاIنه اتـحـادیـه 
ھای کارگری را ایجاد نموده نطفه احزاب سياسی کارگری را در اغـلـب 
کشورھا بوجود آورد، بزرگترین کار انترناسيونال سـازمـان دھـی اولـيـن 
حکومت کارگری یعنی کمون پاریس بود که انگلس رھبر کبـيـر کـارگـران، 

 کمون را اولين کودک انترناسيونال ناميد .
جریان مارکسيستی در بين الملل مبارزه خستگی ناپذیری عليه انحرافات 

 فکری و گرایشات سکتاریستی ایجاد و راه برد.
انواع مختلف سوسياليسم تخيلی ، جمھوری خـواه بـورژوا  ، رادیـکـال 
مازینی ، سوسياليسم خرده بورژوایی پرودون ، عـبـارت پـردازی چـپ 
گرایانه و تاکتيکھای توطئه گرانه باکونين و صنفی  گرایی محض و خالـص 
ادگرھا و اپلگارتھا و دیگر انحرافات اساسی پـيـگـيـرانـه مـبـارزه نـمـوده 
سوسياليسم علمی را در طرز تفکر ، تشکيMت و خط مشـی جـنـبـش 
کارگری پایه گذاری نمود و در نھایت با تغيير دوران تاریخی که با انـقـMب 

پایان  1875آغاز و با جنگ فرانسه و پروس در سال  1789بزرگ بورژوازی 
یافته بود و سرمایه داری از مرحله رشد آزاد به امپریالـيـسـم قـدم مـی 
گذاشت انترناسيونال با تشکيل اتحـادیـه ھـای بـزرگ ، احـزاب مـلـی 

کارگری وظایف خود را پایان داده و با آغاز و تدارک انقMب  -سوسياليستی
مارکسـيـسـتـی بـه  –این وظایف تغيير کرد و نسبت به تغييرات انقMبی 

اندازه کافی برای رھبری تکامل نيافته بود (بخش مکمل (لنينيسم) خـود 
یعنی تئوریھای عمل انقMبی خود را کم داشت)، اگر چه مـارکسـيـسـم 
ضربات مھلکی بر صنفی گرایی و اتحادیه گرایی صرف که از اھداف حزب 

سوسياليستی دور بود و سازمان را صرفا" بر پایه جنبش توده  –سياسی 
ای و خود انگيخته قرار می داد زد، اما احزاب واقعی مارکسيستی ھنـوز 
بوجود نيامده بود و در آمریکا ، انگليس جنبش تحت تاثير تریدیونيسيست 
ھا ، در آلمان و اتریش Iسالی ھا و در کشورھای Iتين و اسMو تـحـت 
گرایشات انحرافی باکونينی ، بMنکی و پـرودونـی قـرار داشـت و ایـن 
گرایشات سکتاریستی انحMل انترناسيونال را سرعت بخشيد و ضـرورت 
تشکيل حزب جدید را در اولویت قرار داد. و در تـمـامـی دوران مـبـارزات 
طبقاتی مسئله چگونگی ارتباط جنبش سوسياليستی با جنبش خود به 
خودی کارگری در تولد حزب ارگانيک طبقه کارگر بعنوان یک اھرم و ضرورت 
تاریخی سازماندھی انقMب در رسيدن به حاکميت پرولتـاریـا اسـاسـی 

کمونيستی بوده و ھست.   –ترین و محوری ترین مسئله جنبش کارگری 
که دوری از پيوند اصولی و اندام  وار دو جزء در شکل گيری پدیده واحدی 
بنام حزب طبقه کارگر به انحرافات سـکـتـاریسـتـی  ولـنـتـاریسـتـی و 

رفرميـسـی در  -آنارشيستی و فرقه گرایانه و از سوی دیگر اکونوميسی
 پرستش خود به خودیسم و دنباله روی منجر می شود .

پایه تنظيم کننده و اساسی مارکسيستی این ترکيب و پيوند دیالکتيکی 
 دو اصل بيان شده توسط مارکس می باشد .

تاریخ را توده ھـا مـی سـازنـد ،  -اول: طبق اصول ماتریاليسم تاریخی 
انقMب کار توده ھاست ، آزادی طبقه کارگر به دست خودش ميسر است 
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و لزوم پيوند از طریق عناصر پيشرو ، تشکلھای توده ای ، مـبـارزات 
 جاری در محيط کار و زندگی آن ضرورت حياتی و مماتی می باشد .

دوم:  آگاھی سوسياليستی یا علم کمونيسم بعنوان علم شرایـط 
رھایی پرولتاریا و یا علم سازماندھی انقMب و حکومت کارگری کـه 
بقول مانيفيست کمونيست (بخشی) حـامـلـيـن آن بـخـشـی از 
ایدئولوگھای که از سرمایه داری بریده و جنبش را در کليت تاریخـی 
آن درک کرده و یا به قول گرامشی جنبش آگاھانه سوسياليستـی 
روندی جدا از مبارزه خود به خودی کارگران بوده و خارج از این مـدار 
وارد آن می شود. پيوند دو جزء تئوری انقMبی و جنـبـش مـبـارزات 
کارگری بعنوان وحدت ضدین ارگانيک حزب طبقه کارگر است. از نگاه 

سـيـاسـی طـبـقـه کـارگـر و   –دیگر در شرایط بردگی اقتـصـادی 
خودبيگانگی  رقابت درونی و فقر و فMکت او و ھمـچـنـيـن تسـلـط 
ایدئولوژی سرمایه داری و سرکوب سازمان یافته طـبـقـه و دولـت 
سرمایه داری کارگران نمی توانند به این علم رھایی بدون پيوند بـا 
جنبش سوسياليستی دست یابنـد ایـن عـلـم تـوسـط جـنـبـش 
سوسياليستی آگاه گرانه در پيوند مبارزاتی با جنبـش کـارگـری از 

تبليغ و سـازمـانـگـری در   –طریق فعاليت انقMبی در اشکال ترویج 
قالب حزب طبقه کارگر مادیت عينی می یابد بطوریکه اشاره کردیم 

 –مارکسيسم انقMبی در مقابله با اپورتونيسم در اشکال فرقه ای 
دنباله رو توانسـت جـریـان اصـولـی   –سيکتاریست و اکونوميست 

شکل گيری احزاب ارگانيک را پی ریزی کـنـد تـاکـيـد مـارکـس در 
مانيفيست کمونيست در تمایز حزب کمونيست و کمونيـسـتـھـا از 

ویژگی و برتری از جمله برتری نـظـری ، و در  4سایر نحله ھا  بر 
عرصه قاطع و پيشروترین بخش طبقه کارگر صف انقMبيون واقـعـی 
کارگری را از پرستش کنندگان و دنباله روان صرف جنبش خـود بـه 

 خودی جدا می کند. 
اخته ھا و ترسوھای که بنام مبارزه با بوروکراتيسم و وحشت زده از 
شکست سوسياليسم  منحط و بورکراتيک ھر گونه برنامه ریـزی ، 
انضباط و مرکزیت مخصوصا" در شرایط فاشيستی که Iزمه حياتـی 

 -ادامه فعاليت انقMبی است را با توھمات دمکـراسـی سـوسـيـال
دمکراتيک رد می کنند، ( با جمMت ، کلمات و بزک کردن واقعيت ھا 
حزب و تئوری ھای انقMبی آن را عقيم می کنند که در نتـيـجـه یـا 
اصMن حزب ساخته نمی شود یا اگر ساخـتـه شـد کـاریـکـاتـور و 

 مترسکی به شکل حزب در می آید،) 
بطوریکه به روشنی دیده مـی شـود عـمـM" از شـکـل گـيـری  

دیکتاتـوری  -ساختارھای مبارزاتی قوی سازمانده در شرایط خفقان
جلوگيری می کنند، تنزل دسته بقول مانيفيـسـت دسـتـه آگـاه ، 
پيشرو و قاطع و متشکل بعنوان تجسم کليت طبقه کارگر مخصوصا 
در شرایط استبداد بنام دمکراسی (البته بحـث آنـھـا دمـکـراسـی 
سرمایه داری است، متاسفانه این گروھھا و افراد دمـکـراسـی را 
طبقاتی نمی بينند بلکه دمکراسی را مانند بسياری از مقـولـه ھـا 
ناب و فرا طبقاتی نگاه می کنند اصل انحرافشـان در ھـمـيـن جـا 
است) و دوری و مثM" جلو گيری از بورکراتيسم در شـرایـطـی کـه 
کارگران خود بيگانه و تکه ای از روند انباشت سرمایه در حال رقابت 
با خود ، معرف شی واره که در شرایط تسلط ایدئولوژی سـرمـایـه 
داری دست و پا می زنند و عدم تMش برای ارتقای آگاھی و تشکل 
وی تا حد دسته پيشرو عمM" تحميل پاسيویستی به طبقه کارگر و 
حمایت مستقيم از طبقه سرمـایـه داری سـت و ادامـه ی ایـن 
مناسبات بردگی می باشد به قول مارکس طبقه کارگر در شـرایـط 
عادی و حتی انقMبی بدون نيروھای پيشرو که از خط سير و ھدف 
نھایی اش درک روشنی داشته و در عمل قاطع ترین و پيشرو ترین 
بخش طبقه باشد به زائده طبقات دارا تبدیل شده و تفرقه شان بر 
اتحاد شان غلبه دارد ، اپورتونيستھای متوھم در خود رفتـه کـه از 
دورادور افاضات مشعشع درباره فواید دموکراسی می فرمایند نمی 
فھمند، اوI" دمکراسی انواع مختلف دارد و طبقاتی است و آنـچـه 
اکنون وجود دارد دمکراسی سرمایه داری اسـت کـه وظـيـفـه آن 
شکست دادن مبارزات طبقه کارگر و حفظ کردن حاکميت سرمـایـه 
داری است و البته تمامی اتفاقات عينی و حرکاتی کـه در جـھـان 
امروز رخ می دھند این گفته را، و صوری و دروغين بودن دمکراسی 

سرمایه داری را ، ثابت می کند( از جمله وضعيت خاورميـانـه ، ھـر روز 
بيشتر کردن خصوصی سازی و سيار و بی برنـامـه کـردن کـار و ...) و 
ھمچنين اگر بخواھيم به دمکراسی کارگری دست پيدا کنـيـم اول بـایـد 
حاکميت و دقيقا" دمکراسی سرمایه داری را نابود کنيم و چنين عـمـلـی 
فقط از طریق انقMب ممکن خواھد شد و انقMب بدون حزب منـسـجـم و 
متمرکز کارگری ممکن نخواھد شد، در کشور و دنيایی که برای پوشيـدن 
لباس و چگونگی رفتن به دستشویی امر یه مستقيم( دستور آشکار) یـا 
غير مستقيم (فریب تبليغاتی) صادر می کـنـنـد و کـوچـکـتـریـن صـدای 
آزادیخواھی را با سر نيزه یا با برنامه ھای جاسوسی و نـقـشـه ھـای 
مھندسی فکر در گلو خفه می کنند و آزادی مردم از طریـق تـکـنـولـوژی 
اینترنتی و تبليغات ماھواره ای تلویزیونی ، شبکـه ھـای اجـتـمـاعـی و 
جاسوسی از طریق آنھا صد در صد سلب می شود و افکـار و انـدیشـه 
ھای توده ھا توسط حاکمان جھت دھی داده می شود سخن گفـتـن از 
دمکراسی فریب خود و دیگری است در چنين شرایطی بدون انضبـاط در 
ھمه ی عرصه ھا تا حد نظامی بدون فداکاری تا جان فشـانـی و قـبـول 
اعدام فعاليت سياسی سھل است برای فعاليت صنفی نيز باید در گوشه 
ای لميده و ھزار کيلومتر از مبارزه فاصله گرفت عين تشکل ھـای شـتـر 
مرغی خودمان که از زمين تا آسمان با مبارزات جاری و خودجوش توده ھا 
فاصله دارد از طرفی مانيفيست در مرزبندی با فرقه ھای سکتاریست بر 

 شرایطی که در باI بيان شد تاکيد می کند : 
کمونيستھا منافعی جدا و مجزا از منافع مـجـمـوع کـارگـران  -1( 

 ندارند .
اصول فرقه گرایانه ای مطرح نمی کنند که بخواھند بر اساس  -2

 آن جنبش پرولتری تشکيل دھند.
نتایج نظری آنھا بيان کلی مناسباتی واقـعـی اسـت کـه از  -3

مبارزات موجود طبقاتی و جنبش تاریخی موجود سرچشمه می 
 گيرد)

شبه فرقه ھایی که آگاھی و تشکل طبقاتی را از روند عـيـنـی مـبـارزه 
طبقاتی، که تنھا وسيله به فعليت درآوردن و به ثمر رساندن مـبـارزه در 
جھت ھدف نھایی است، از مسير و روند صحيح  خارج کرده و به چـيـزی 
 قائم به ذات تبدیل می کنند، ھيچ قرابتی با مارکسيسم انقMبی ندارند. 

لنين کبير در رابطه با این دو وجه انحراف اپورتونيستی در چه باید کـرد ؟ 
می گوید : " اکونوميسم و آنارشيسم دو روی یک سکه اند اکونوميستھا 
حرکات خودبخودی کارگران و آنارشيستھا حرکات روشنفکرانی که نـمـی 
توانند با جنبش کارگری پيوند یابند پرستش می کنند " حزب طبقه کارگـر 
بعنوان ابزار پيوند دیالکتيکی و ارگانيک آگاھی سوسياليستی با جـنـبـش 
مبارزاتی کارگران و به قول مانيفيست کمونيسـت مسـلـح بـه آگـاھـی 
انقMبی و بخش پيشرو و قاطع طبقه کارگر نيروی انقMب کننده ، رھبـری 

 کننده و سازمانده جنبش کارگری می باشد .
تاکيد مارکس در مانيفست بر برتری نظری کمونيستھا بر بقيه توده ھـای 
عظيم پرولتاریا که از سير جنبش پرولتری شرایط و پيامدھای عام و نھایی 
آن درک روشنی دارد بر این امر تاکيد دارد که طبقه کارگر نه تنھا در عرصه 
اقتصادی و سياست بلکه در قلمرو تئوری و ایدئولوژی نيز با سرمایه مبارزه 
می کند، در شرایط تسلط ایدئولوژی سرمایه داری از خودبيگانگی و شی 
ء وارگی کارگران را تحت سلطه دارد در چنين شرایطی ھر گونه کرنش در 
مقابل خود به خودیسم کارگری و کاھش عنصر آگاھی به معنای تقویـت 

 ایدئولوژی سرمایه داری است.
طبقه کارگر نباید خود را محدود به مبارزه صنفی کند او برای نفی بـھـره 

 –کشی و رسيدن به سوسياليسم نياز به آگاھی عـمـيـق سـيـاسـی 
طبقاتی را دارد، این مسئله عبارت است از نحوه مطالعه (نحوه تجزیـه و 
تحليل) و ارزش یابی ھمه طبقات در کليه مظاھر حيات آنھا و ابـراز نـظـر 
مستقل از زبان حزب طبقه کارگر در مورد ھر گونه ستمگری و زورگـویـی 
نسبت به تمامی طبقات است . لنين در مقابله با سياست اکونوميستی 

بورژوایی در چھارچوب حق کارگر در مقابل سرمایه دار خودی و تـاکـيـد   –
دوباره بر کMم مانيفيست در اینکه طبقه کارگر برای نجات خود بـایـد کـل 
جامعه را نجات دھد می نویسد" آرمان یک سوسيال دمـکـرات بـایـد آن 
باشد که بيانگر آتشين مقاصد توده ھا گردد نه دبير تریدیونيزم، و بتواند در 
برابر ھرگونه و ھمه مظاھر ستمگری و زورگویی که در ھر کجائی که روی 
می دھد و به ھر قشر و طبقه ای مربوط باشد عکس العمل نشان دھد، 
بتواند تمام این مظاھر را در یک تابلوی خودسری پليسی و بھره کشـی 
سرمایه داری بصورت عمومی و کلی مجسم سازد، و بتواند از ھـر چـيـز 
جزئی برای تشریح عقاید سوسياليستی و خواستھای دمکراتيک خود در 

جھانی مـبـارزه آزادی بـخـش   –برابر ھمه برای توضيح اھميت تاریخی 
 ).  80-81ص  6پرولتاریا به ھرکس و ھمه استفاده نماید" (جلد

لنين در جریان پيکار طبقاتی با مطالعه عميق مـارکسـيـسـم در عـرصـه 
تشکيMت مخصوصا" تجارب عينی حزب سوسيال دمکرات آلمان ( زمانـی 
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سراسری باشند، نه تنھا رقيب بلکه دشمن بيرون از حصارھا و 
باروھا فرض می شود و آنگاه اولين ھدف عملی که می بایست 

می توان به اھداف   محقق شود حذف رقبا است . گویا با حذف آنھا
خود که کسب انخصاری نمایندگی کارگران و اپوزیسيون است 
دست یافت. با این رویکرد تخاصمات عملی تشکل ھا و فعاIن 
کارگری اساسا کمتر به نياز به سرکوب بورژوازی می شود بجھت 
آنکه ھر تشکل و محفل توسط دیگر تشکل ھا محدود و تضعيف می 
شود . اگر بورژوازی آنرا از بيرون سرکوب می کند فعال کارگری و 

بوی می گوید راھت اساسا بجایی نخواھد رسيد و   رفيق مجاور
ھمانند موریانه آنرا از درون تخریب می کند و اثر بخشی این نيروی 
درونی بسيار خزنده و خطرناک تر است . وقتی وضعيت موجود 
تثبيت و سکون فراگير گردید، جابجایی در صحنه مبارزه طبقاتی 
محقق نمی شود ویژگی انحصار در دفاع از راھکار خودی و فرقه ای 
شکل می گيرد.فعال کارگری در یک فرایند ، ذھنيت و عملکردش، 
تئوریزه شده و تبدیل به یک خودکامه و حتی سرکوبگر می شود . 
در این مرحله فعال کارگری نه یک انقMبی، بلکه یک محافظه کار 

و تمامی نگرش ھای مکانيکی از ” جمعی از کارگران تھران“است . 
این دست در بررسی شرایط نه از مکانيک و سرکوب بلکه از 
نيروھای عامل و کنشگر می بایست شروع کند .زیرا در تحليل 
سخت افزاری ما به وضعيت موجود سر تسليم فرود می آوریم و در 
نگرش کنشگر و پيشرو به تحليل ضعف نظری و عملی پرداخته و با 
نقد کاستی خود، وظيفه تاریخی خود را ایفا و توان خود را افزایش 

 می دھيم.
عبور کرده و نـقـش تـاریـخـی حـزب   نيز  فعال کارگری ما از لنين

در تحوIت عظيم تـاریـخ    –علی رغم کاستی ھایش   –بلشویک را 
بشری منکر شده و نفی می کند . بزعم خود روی دیکـتـاتـوری در 
حزب بلشویک جوان انگشت می گذارد و استعفای لنين را بجـھـت 
تضاد نظری با دیگر اعضای کميته مرکزی عMمت آشکار دیکتـاتـوری 
می بيند. در حاليکه وقتی در مواقع کليدی و تعيين کننده سرنوشت 

اسـتـعـفـاء  ، یک تئوری انقMبی و پيشرو در اقليت قرار می گـيـرد
زه عاليترین شکل دموکراسی است جــا ریــت ا زیرا به اکــثــ   .

پيشبرد به راھکار مورد نظرش را داده اما مسئوليت را نيـز بـعـھـده 
در فردای شکست مسير طـی شـده ،   ھمان اکثریت می گذارد.

اکثریت نمی تواند مسئوليـت خـود را مـخـدوش و آنـرا مـتـوجـه 
اپوزیسيون درونی کند که از ابتدا با رویکرد وی موافق نبـوده اسـت 
گاه مشاھده می شود که مدعی سوسياليسم و فـعـال کـارگـری 
بجھت اتخاذ رویکرد محافظه کاری ، در دیکتاتوری و انحصار بسـيـار 

آنھم نه استـالـيـن دوران جـوانـی و حـزب   –شدید تر از استالين 
بلشویک جوان بعنوان یک حزب انقMبی بر عليه استبداد و سرمایـه 

بلکه خشن تر از استالين در اوج فرمانروایی و حاکميتش بر   –داری 
حزب و دولت شوروی می شود. مبارز کارگری ما ھنـوز بـه قـدرت 
 نرسيده رویکرد حذف و ترور شخصيت ھای رقيب را اتخاذ می کند.

ھمانطور که گفته شد، اگر می خواھيم علل و عـوامـل اصـلـی و 
اساسی بن بست کنونی را تحليل کنيم نه از مکانيک و سـرکـوب 
بلکه از جایگاه نظری و عملی که ایستاده ایم می بایسـت شـروع 
کنيم . چه درکی از وضعيت موجود داریم نيروھای عمده و اصـلـی 
کدامند و چه طرحی برای تغيير وضع موجود در برنامه عـمـلـيـاتـی 
داریم نياز به طرح ریزی برای تغيير که توسط سوبژه و کنشگر تعيين 

مفصل بـنـدی  درمی شود. نقش فعال کارگری و کنشگر انقMبی 
گسترده و پراکنده کارگری طرح چشم انداز،  سراسری و مبارزات

استراتژی، تاکتيک ھا و سبک کار نيروھای عامل در این بستر مطرح 
می شود . درک و تدوین استراتژی انقMبی، طرح مطالبات تاریخـی 
دموکراتيک و کارگری، و طرح سازمـانـدھـی سـراسـری کـارگـران، 
وظيفه پيشروان سوسياليست و کارگـری اسـت. ھـيـچ تـحـول ا 
جتماعی و اقتصادی ، بعبارت دیگر انقMب، بدون حضور فـعـال کـل 
نيروی طبقه کارگر و زحمتکش بوقوع نمی پيوندد، بـعـبـارت دیـگـر 

اسـت اگـر   بی انصافی و کجراھـی  انقMب کار توده ھاست . اما
اجتماعی جامعه در تمـامـی   –تئوریزه کردن و نقد واقعيت اقتصادی 

و تدوین راھکار برون رفت از این وضعيت را بـا تـوجـه بـه   ابعاد آن

وضعيت امروزین طبقه کارگر، با وضعيت بی ثباتی اشتغال و شرکت ھای 
معوقه و بـيـکـاری   و قراردادھای سفيد امضاء و حقوق ھای  پيمانکاری

فـقـط از کـارگـر   ھای پریودیک و در شرایط بشـدت دشـوار زنـدگـی،
بيشک عناصری از آنھا می توانند در این مسير بسـيـار مـؤثـر   بخواھيم.

باشند . گاھی فعال کارگری ما بجای تحليل زنده و خMق شرایط، با ذره 
بين در آثار مارکس بدنبال متونی می گردد که از شورا و یا اتـحـادیـه بـا 
تعبيری خاص سخن گفته باشد. این کار نه برای تغيير شرایط کـنـونـی، 

اثـبـات   بلکه اثبات موقعيت انحصاری خود در شرایط اجتماعی موجود و
کيش شخصيت و جایگاه خویش است. در این حال وی با روش شناخـت 
مارکس و کاربرد آن در درک جھان واقعی و برای تغيير کاری ندارد. عـمـل 
وی ھمانند مؤمنانی است که در کتب عھد عتيق بدنبال عافيت و آمرزش 
و ارضای درونی ھستند. قفل شدگی و چفت و بست ھا و عـدم تـوان 
سازمان یابی طبقه کارگر را امروزه می بایست ناشی از فقدان تـئـوری 
انقMبی و درک عميق جامعه و شرایط ایران دانست. عدم انجام وظـایـف 
عاجل فعاIن، مبارزان و انقMبيـون در ارائـه یـک طـرح جـامـع تشـکـل 
سراسری، و درگير شدن در خرده کاری ھا و مرزھا و خط فاصل ھا و در 
فقدان جسارت نظری و عملی فعاIن می بایست جستجو کـرد کـه بـا 
توجه به ثبات شرایط فعلی به وضع موجود تن داده و ویژگی مـحـافـظـه 
کاری و کيش شخصيت بخود گرفته اند. محافظه کار نياز به طرح نظری و 
عملی برای تغيير شرایط را ندارد . زیرا جایگاه اجتماعی وی مخدوش می 

وی می تواند کسی را که آرامش و ثبات جایگاه وی را بھم بزند،   شود .
به راحتی با استناد به کتب مقدس و مراجع، تکفير و از ميدان بدر کنـد . 
پيشرو و انقMبی بودن و تغيير در شرایط سترون، سخت و جامد کنـونـی 

که به زحمت می توان این نام را   –با پيوند با یک سازمان و تشکيMت   ،
با بر پایی سمينار از مارکس و مارکسيسم  -بر محافل کنونی اطMق کرد

سرخ و قسم بـه نـام   و دکوراسيون سالن و تریبون با پرده و پرچم ھای
مبارک مارکس و خواندن عين متون وی، محقق نمـی شـود. پـيـشـبـرد 
انقMب نه با اتخاذ مواضع ، بلکه با ميزان تغيير واقعيت موجود و اثر گذاری 
بر نيروھای سرمایه داری و ضد انقMب سنجش می شـود . بـا کشـف 
نظریه انقMبی و پيشرو و عمل اجتماعی متناسب با آن و ایجاد جـنـبـش 
ھای اجتماعی و تشکل ھای واقعی کارگری می توان در راه انقMب گام 

عنصر آگاه و کـنـشـگـر را نـه بـا   برداشت و حتی در این حالت نيز
شدن و تحول انـقـ&بـی   توصيف و وجه تسميه انق&بی بلکه در

 .  مستمر می توان دریافت

بنظر یک مکانيسين ، در این شرایط که ميليون ھا نفر از زحـمـتـشـکـان 
طبقه کارگر به تباھی کشيده می شوند، خودشان مسئـول رھـایـی   و

اراده جمعی برای رھایی و   خود ھستند . ھر چند بر طبق نظریه آنان ،
 تشکل یابی از این وضعيت در طبقه وجود ندارد .

با این تحليل و شناسائی که در مورد علت بن بست ھا و تداوم وضعيت 
کنونی فعاIن ما انجام داده اند بدین معنی است که تا سرکوب ھسـت 
این وضع تداوم دارد و رھایی طبقه ھم بعھده خود طبقه است، مـعـلـوم 
نيست که طبقه با توجه به اینکه اراده ای برای تغيير این وضعيـت نـدارد 
چه زمان قادر خواھد بود که شرایط را دگرگون کند در واقع تحول نـه بـه 

منتتظـر مـنـجـی   عمل کنونی کنشگر بلکه امری است که می بایست
از دھه ھا تحولی ھم حـادث شـود،   باشيم . با چنين رویکردی اگر بعد

قھقرایی بوده و در این بين نه درجا که به عقب برگشته ایم زیرا در طی 
این مدت کل فرایندھای جوامع پيچيده تر شده و شرایط ما در وضـيـعـت 
اسفبار تری قرار گرفته است . نمونه کشورھایی که در منطقه در نـبـود 

 –عقب گرد  –رھبری انقMبی و مبارزه با تشکيMت سراسری دچار تحول 
 شده اند در جلوی چشمان ماست.

  93شهريور  26  -محمود صفدري   

نقد حميد قرباني به مقاله محمد اشرفي، مبارزه كارگران 

 بافق تاكيديست برضرورت تاريخي تشكل هاي سراسري

کارل مارکس و انگلس در مانيفست می نویسند: نخستين گام انقMب طبقه 
و نيز کارل  «  ی کارگر باید پرولتاریا را به جایگاه ِ طبقه ی حاکم برکشد.

می نویسد:  ١٨۵٢مارکس در نامه ای به دوست خود، ژوزف وایدمایر به سال 
تا آنجا که به من مربوط ميشود، ھيچ امتيازی به واسطه ی کشف وجود 

… طبقه ھا در جامعه ی مدرن، یا کشِف پيکار ميان آنھا ازآن ِ من نميشود
 کاری که من انجام دادم و تازگی داشت نشان دادن این نکته ھا بود:

) ھستی ِ طبقه ھا صرفاً وابسته به مرحله ی تاریخی ِ خاصی در تکامل ١
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محافل و فعاالن   بررسي ديدگاه

 كارگري براي تشكل يابي سراسري كارگران
برای بيرون رفتن از بن بست ھای کنونی و پيشروی طبقه کارگر در 

اجتماعی موجود، نياز به نقد و  –بحرانی ترین شرایط اقتصادی 
بررسی ھمه جانبه دیدگاھھا و تحليل ھای فعالين و کارگران آگاه 
برای برون رفت از این وضعيت است ، تا با نقد و بررسی چند 

و رفع موانع، راھی بسوی آینده گشوده شود . در اینجا   جانبه
قرار می کيرد در   مورد بررسی” جمعی از کارگران تھران“دیدگاه 

مراحل بعد قوت و ضعف دیدگاھھای دیگر تشکل ھا و محافل، 
با گسترش نقد نظری و عملی ھمه جانبه ،   بررسی می شود .

توسط ھمه فعاIن و پيشروان طبقه، می توان بن بست ھا و 
سدھای کنونی در راه پيشروی مبارزات کارگری را شناسائی و از 

 پيش رو برداشت.
موانع   بعنوان یک محفل کارگری، در مورد” جمعی از کارگران تھران“

سعی می شود به مھمترین “رشد و گسترش تشکل ھا می گوید 
عواملی که مانع از رشد و گسترش و سراسری شدن جنبش 

در توضيح آن می   ”کارگری در ایران می شوند نگاھی بياندازیم
یکی از موانع رشد و گسترش تشکل یابی کارگری در شرایط “گوید: 

کنونی ایران سرکوب آزادی ھای سياسی و اجتماعی 
سپس نابسامانی ھای گسترده جامعه و عقب افتادن      ”است

برای برون رفت از این :” حقوق تحليل می پردازد و می گوید 
وضعيت، اراده ای جمعی در ميان کارگران به صورت گسترده وجود 
ندارد. در شرایط کنونی رویکرد تشکل گریزی نيز عموما در کارخانه 

در بررسی سندیکاھا و دیگر تشکل ھا ” . ھا و محيط کار رایج است
از جمله شرکت واحد و ھفت تپه و ھمچنين تشکل ھا و محافل 

اثر گذاری آن در جھت تشکل یابی کارگری “فعاIن کارگری می گوید 
برای سراسری کردن و پيوند مبارزات ھر روزه کارگران در بخش ھای 
مختلف چشم گير نبوده است و حتی اقداماتی که به منظور پيشبرد 
اتحاد عمل مانند شورای ھمکاری تشکل ھای کارگری به مرور کم 

این بررسی به رد خرده کاری در ” رنگ و به فراموشی سپرده شد.
رھایی کارگران “ميان تشکل ھای فعاIن پرداخته و نھایتا می گوید 

سپس خطاب به ھشت ميليون ”بدست خودشان انجام می گيرد
برای عبور از موانع تشکل یابی باید مبارزه و تMش “کارگر می گوید 

ما منتظر رھاینده ای نيستيم بلکه برای رھایی بایستی …….کنيم
تMش و مبارزه کرد و این رھایی جز با مبارزه متشکل و متحد کارگران 

 ”.بدست خودشان انجام نمی گيرد
بطور خMصه در تحليل فوق، علل و عوامل عدم رشد و پيشروی 
جنبش طبقه کارگر، سرکوب را مھمترین دليل دانسته و می گوید 
اراده ای جمعی در بين کارگران وجود ندارد . اما راه حل را ھم 

نوشته توضيح نمی دھد وقتی در بين   بدست کارگران می داند .
طبقه و یا جمعيت ھایی اراده جمعی وجود ندارد آیا با 

این اراده ایجاد و طبقه بر موانع   ”جمعی از کارگران تھران“  خواست
پيشروی یعنی سرکوب فائق می آید ؟ از طرف دیگر در این نوشته 

ارزیابی کرده  –سرکوب  –علت رشد نيافتگی را بصورت تک عاملی
است. رویکرد بررسی تک عاملی اساسا نوعی ساده سازی در 
تحليل بوده و ناکارایی خود را در تحليل پدیده ھا ھمواره نشان داده 
است . تحليل فوق توضيح نمی دھد که چگونه در برخی از جوامع 
که سرکوب شدید وجود داشته طبقه کارگر قادر به ایجاد تشکل 
ھای خود بوده و گاه حاکميت سرمایه داری و استبداد را سرنگون 
کرده است. از طرف دیگر در بسياری از جوامعی که شرایط طبقه 
کارگر بھتر و از سرکوب مستقيم مشابه ایران اثری نيست چرا در 

مستقل رادیکال و گسترده   آنجا طبقه کارگر به ایجاد تشکل ھای
خود دست نزده است ؟ در اینجا مشاھده می شود که می توان در 

رھایی طبقه کارگر بدست خودشان “  سنگر جمMت زیبا مثل
بعبارت دیگر نه تنھا از خود سلب مسئوليت کرد   قرار گرفت  ” است

بلکه با طرح این نظرنقش عنصر پيشرو ، انقMبی و نھایتا سوژه را 
این نظر ھيچ راھکار عملی واقعی و تMش فکری و   حذف کرد

تئوریک برای کشف راھکار انقMبی و رھایی بخش ارائه نداده و به ھمين 
در حاليکه به کارگران   شرایط خودبخودی و تداوم وضع موجود قناعت کرد.

گفته می شود نباید منتظر رھاننده ای باشند ، خود منتظر رھاننده و 
در پناه جمMت پر زرق و برق  نه منجی ھستند . عنصر و کارگر انقMبی

پيشروی عمقی در عرصه تئوریک و تغيير وضع موجود با  که در
عمل انق&بی مطابق تئوری انق&بی، اثر گذاری خود در جامعه 

 . طبقاتی را به اثبات می رساند
فرایند شکل گيری این جمع بيان ” جمعی از کارگران تھران“در بيانيه 

نشده و توضيح نداده، در آینده در چه حوزه ھایی و چگونه فعاليت کند ؟ و 
عدم اراده جمعی و تشکل پذیری را  –چگونه این چرخه معيوب سرکوب 

حل می کند ؟  این جمع در شرایط موجود یک محفل تشکيل داده که 
بگوید علت وضع موجود سرکوب و دیکتاتوری است و طبقه کارگر خود باید 
رھا گر خود باشد. موضوع اصلی چنين محافل اجتماعی که در عمل و 
نظر طرح و جنبش را سازماندھی نمی کند، دور ھم جمع شدن و 
احساس ھمبستگی اجتماعی است که یک نياز روانشناختی انسان در 
حالت کلی است بر اساس این تحليل، تغيير وضع موجود نياز به عنصر 

 –انسانی و پيشرو و نقد انقMبی و عملی نيست بلکه شرایط اقتصادی 
نقد انقMبی شرایط اجتماعی   اجتماعی است . در حالی که نياز طبقه ،

و واقعی کنونی است که بتوان بر روی این نظریه، جنبش اجتماعی سوار 
ویژگی با شرایط   این جنبش می بایست متناسب با  کرد، منتھی

استبداد و یا سرکوب ویژگی خود را داشته باشد .   سياسی و اجتماعی
با نگرش مکانيستی و محوری کردن ساختار ھا در تحوIت 

پسماند ھمان نگرش مکانيستی و سخت افزاری دوران    اجتماعی،
روسی در مرحله نھایی است که نتيجه ای جز سقوط در بر نداشت. 

در   پيروزی ویتنام در جنگ با امپریاليست ھا و سرمایه داری جھانی نه
عنصر انسانی، توان   در  مکانيک، ميزان جنگ افزار و ھواپيما بلکه

سازمانيابی و قدرت تشکيMتی و بھره گيری از توان، انرژی و فکر تک تک 
مبارزان می بایست جستجو کرد امری که بزرگترین قدرت ھای جھنمی را 
زمين گير و مقھور کرد . اگر ویتنام در مراحل بعدی نتوانست الگوی یک 
جامعه سوسياليستی نوین را محقق کند، می بایست در فقدان تئوری 

 دوران ساز و گرایش به اقتصاد و مکانيک در مراحل بعدی جستجو شود.
 –تفکر سخت افزاری و مکانيستی  –در صورت وجود این آسيب جدی 

واضح است که اقدام عملی که در راستای چشم انداز، رسالت و اھداف 
فعاليت ھا بسمت خرده کاری گرایش   در این نوع نگرش ھا،  است،

یافته و تغيير جدی در تقابل و تعادل موجود در مبارزا ت طبقاتی نخواھند 
داشت. ماندن و سکون در جایگاه اجتماعی که نه جسارت عملی و 
پيشروی داشته باشد و نه توان و جسارت فکری در تئوریزه کردن شرایط 
واقعی و عينی امروزین را داشته باشد ، تنھا باعث تداوم وضع موجود 
می شود. نتيجه این نگرش وجود و ھستی ھر فرد و از جمله فعال 
کارگری نه صيرورت، شدن بر اساس تغيير تعادل نيروھا و جنبش ھای 

بلکه بودن و ھمفاز و ھمساز شدن با شرایط موجود تعریف   اجتماعی،
می شود . با تحليل قھری، جبری و مکانيکی و خود بخودی که خارج از 
اراده کنشگران و عنصر پيشرو است و مسئوليت تدوین راھکار برون رفت 
را بعھده نيروھایی بگذارد که اراده ای برای برون رفت از وضع موجود 
ندارند و عامل را نيز مکانيکی، یعنی قھر و سرکوب تبيين کند، بيشک 
وضع موجود تثبيت شده و نيروھای تغيير و کنشگر وجه اثر گذاری انقMبی 
خود را از دست داده و توجيه گر وضع موجود می شوند . ثبات وضع 

و قھر ، طبق اصل و قاعده وارونه   موجود و عامليت نيروھای سرکوب
فعال کارگری نيز کارکرد و ھدفش را در خودش   سازی جھان در ذھن،

تعریف می کند. نتيجتا عنصر فعال کارگری، ویژگی محافظه کاری گرفته و 
موجود کمک می   به وضع موجود تمکين و عمM خود به تثبيت ساز و کار

کند، فعال کارگری با ایجاد روابط اجتماعی متناسب و ھمساز با 
خود بخشی از روابط سترون و سخت موجود با کمی تعدیل می   شرایط،

شود. جایگاه اجتماعی و نظرات و دیدگاھھای مدعی فعال کارگری 
تقدیس شده و حریم مقدس پيدا می کند . بجای گسترش فضای اتحاد 
مبارزات طبقاتی و انقMبی با دیگر تشکل ھا و نيروھای کنشگر و ھم 
افزایی آنھا، برج و باروی تشکل ھا و محافل و گرایشات برافراشته تر 
شده و ویژگی ھای فرقه بخود می گيرد . تشکل ، محفل و عناصر 
کارگری دیگر و مجاور که می بایست ھم پيمان برای ایجاد تشکل و قدرت 

 گفت و گو
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که حزی فوق ھنوز انقMبی بود) بعنوان یـکـی از احـزاب نـمـونـه 
انترناسيونال اول و دست پرورده مارکس و انگلس و انطباق خMقانه 
این اصول در شرایط روسيه، مخصوصا" چگونگی فعاليت تشکيMتی 
در شرایط استبداد خشن و ادامـه کـاری سـازمـانـدھـی مـبـارزه 

 طبقاتی، نظرات مارکس را بسط و تعميم داد .
اثر جاویدان لنين کتاب چه باید کرد؟ جمع بندی فـوق مـی بـاشـد 
اھميت تاریخی کتاب فوق درباره حزب پرولتـری و مـبـانـی آن در 

 چيست؟ 
تز اساسی مارکسيسم که حزب سياسی ترکيبی ارگانـيـک از  -1

 جنبش کارگری با نظریه سوسياليسم است . 
نقش حزب به منزله پيشوای سياست کارگران و رھبری جنبش  -2

 کارگری که مبارزه طبقاتی را باید متحد و ھدایت کند .
 اھميت تئوری و سوسياليسم علمی  -3
ضرورت کادر سازی ( انقMبيون حرفه ای که تمام وقت در خدمت  -4

انقMبند ) و نقش اساسی در ادامه کاری فعاليت انقMبی ( تبليغ ، 
ترویج و سازمان گری ) مبارزه طبقاتی و انقMب برای سـرنـگـونـی 
سرمایه داری دارند . ( مخصوصا" در شرایط سرکوب ھـار و عـنـان 

 گسيخته مانند وضعيت فعلی ایران و کل خاور ميانه ) 
ریشه اپورتونيسم کرنش در برابر جریان خودبخـودی و کـاھـش  -5

 نقش آگاھی سوسياليستی و مبارزه سياسی است. 
لنينيسم بعنوان کاربست اصولی مارکسيـسـم در شـرایـط خـاص 
روسيه تزاری گنجينه ای از تجارب در تمامی عرصه ھـا از جـمـلـه 
تشکيMت می باشد در این عرصه در کنار مقاIت زیاد مانند از چـه 
باید آغاز کرد؟ نامه یک رفيق در مورد سازماندھی و کتابـھـای چـه 
باید کرد؟ و یک گام به پيش مشھور عام و خاص ھستـنـد. مـا بـه 
شمه ای از این تجارب و کاربست عملی آن تيتـر وار اشـاره مـی 

 کنيم :
از مقاله از چه باید آغاز کرد ؟ " مسئله اصلی آن اسـت کـه تـوده 
ھای وسيع مردم تشنه مبارزه اند اما انقMبيون ستادی از رھبران و 
سازمان دھندگان در اختيار ندارند پس از چه آغاز کنيم ؟ از تاسيس 
یک روزنامه سياسی برای تمام روسيه ، این روزنامه برای شکست 
فکری دشمنان داخلی جنبش کارگری زمينه فراھم خواھد ساخت ، 
پاکيزگی تئوری انقMبی را حفظ خواھد کرد و به پيدایش درک واحد 
از مقاصد برنامه ای و تاکتيکی حزب کمک خواھد کرد . روزنـامـه از 

کميته ھا و گروھھای محلی در حزب واحد نيز اتحاد سازمانی  نظر 
اھرم نيرومندی خواھد بود پيرامون چنين روزنامه ای که برای حـزب 
جنبه عمومی خواھد داشت شبکه ای از نمایندگان که وظيفه انھـا 
فرستادن مقاله و خبر به روزنامه ، توزیع و ارتباط با کـارگـران بـا آن 

 است پدید خواھد آمد .
ھسته و استخوان بندی حزب آینده از سازمان طرفداران این روزنامه 
تشکيل خواھد شد " این مقاله نقش نشریه را بعنوان اتصال زنـده 
داخلی و پيرامونی حزب مخصوصا" در شرایط سرکوب ھار بـعـنـوان 
ریسمان نامرئی و ھمچنين اتصال زنده تئوری انقMبی بـا جـنـبـش 
انقMبی نشان می دھد، و تاریخ عمM" ثابت کرد که این نظریه صد 

 در صد درست بوده و البته ھم اکنون نيز درست است) .
لنين می گفت: طبقه کارگر روسيه فقط به شرط وجود یـک حـزب 
رزمنده مارکسيستی که با توده ھا پيوند ناگسستنی داشته باشد 

 می تواند وظایف  تاریخی خود را انجام دھد . 
چنين حزبی استحکام و ثبات جنبش انقMبی کـارگـری را تـامـيـن 
خواھد نمود وبا وفاداری بی پایان خود به انقMب از اعتماد بی پایان 
توده ھای وسيع کارگر برخوردار خواھد بود در شرایط استبداد ھار و 
لجام گسيخته برای بنای حزب به کادرھای انقMبی تمام وقت حرفه 
ای نياز است که تمام وجود خود را وقف فعاليت انقMبـی کـنـنـد و 
خصایل Iزم برای این فعاليت را مجدانه و پيگيرانه در خـود پـرورش 
دھند ، رھبران آزموده ای که در مکتب ممتـد مـبـارزات سـيـاسـی 
تجربه اموخته و با یکدیگر ھماھنگی داشـتـه بـاشـنـد در چـنـيـن 
شرایطی بوجود می آیند رھبرانی که بدون آنھا در جامعه مـعـاصـر 
مبارزه استوار ھيچ طبقه ای امکان پذیر نيست ( Iزم اسـت تـذکـر 

داده شود که تسلط فکری سرمایه داری با توجه به پيشرفت ھای علمی 
و تکنولوژیکی دھھا بار بيشتر از زمان لنين شده است و برای مـبـارزه در 
شرایط فعلی و عبور از سد ھای کنونی سرمایه داری اکنون برای مبارزه و 

 مقابله دھھا بار بيشتر از زمان لنين به کادر ھای مورد نظر نياز داریم.)
وی در کنار طرح کلی ، مسئله را بطور مشخصی نيز حل می کنـد " در 
نامه به یک رفيق در مورد سازماندھی " می گوید: " ھر شھر بـایـد یـک 
کميته حزبی برای رھبری جنبش محلی داشته باشد که تمامی رھبـران 
جنبش کارگری و سوسياليستی که با توده ھا ارتباط بيشتر و در مـيـان 
آنھا نفوذ زیادتری دارند باید به عضویت این کميته درآیند ، دو نوع سازمان 
تابع این کميته خواھند بود  اول: گروھھای بخش و کميته ھـای فـرعـی 
کارخانه که ھر کارخانه باید به دژ سازمان تبدیل گردد و گروھھای بخش و 

 کارخانه واسطه ارتباط توده ھای کارگر با کميته محلی خواھند بود.
دوم : گروھھای وابسته به خود کميته مانند گروھھا ی مبلغان ، مروجان ، 
حمل و نقل ، چاپخانه ، تھيه مخفی گاه ، کشف جاسوسان، گروھـھـای 
جوانان ، زنان ، کارمندان دولت و غيره ھر سازمان محلی باید از انقMبيون 
حرفه ای باشد و بر این اساس در شرایط استبداد طرح سازمانی متمرکز 
با انضباط خيلی دقيق و ارتباط نزدیک با توده ھا ، قـابـلـيـت ، تـحـرک و 
انعطاف تشکيMتی را تامين نماید " به لحاظ تشکيMتی کار مھم کـنـگـره 
دوم حزب اتحاد سازمانھای مارکسيستی در یک حزب مستقل کـارگـری 

سياسی و سازمانی یکپارچه متحد می  –بود که باید بر پایه اصول فکری 
شدند این کار از طریق تجمع کارگران پيشرو تمام ملتھای ساکن روسيـه 
در یک حزب واحد متمرکز بعنوان تجسم کليت طبقه کـارگـر انـجـام شـد 
برنامه حزب باید بازتاب آرزوھای درونی طبقه کارگر ، توده ھای محروم و 
ملل ستم دیده بوده و توده ھا را برای انقMب آماده کند رزمندگـان حـزب 
باید فن مبارزه با پليس سياسی و پيگردھای سعبانه آنـرا بـدانـنـد و بـا 
اشکال مختلف اپورتونيسم در درون جنبش کارگری مبارزه کننـد . طـبـق 

 اصول لنين حزب سياسی طبقه کارگر دارای چه ویژگيھایی است؟
حزب بخشی از طبقه کارگر اما گردان پيشاھنگ ان اسـت ، حـزب را -1

نباید با تمام طبقه مخلوط کرده و تا سطح پراکندگی و خود به خـودیسـم 
توده ھا پایين آورد حزب از طریق انتخاب بھتر ین و از جان گذشته ترین و 
صادق ترین افراد از ميان طبقه کارگر از ميان آگاه ترین ، متشکل ترین و از 
خود گذشته ترین افرادی که آماده ھر گونه فداکاری در راه آرمان رھائی و 

 انقMب کارگری ھستند تشکيل می شود. 
حزب عالی ترین مظھر آگاھی طبقاتی پرولتاریاست که تجربه سرشار  -2

و سنتھای انقMبی آنرا می اندوزد و به تئوری علمی لنين (لنينيسم) درک 
قوانين رشد اجتماعی و مبارزه طبقاتی مجھز است و از این رو می تواند 

 طبقه کارگر را رھبری کند .
حزب نه تنھا گردان پيشاھنگ بلکه ھمچنين گردان متشـکـل طـبـقـه  -3

کارگر است ، حزب وقتی می تواند نقش پيشاھنگی خود را ایفا کند کـه 
به صورت واحد مشترک طبقه کارگر که در آن وحدت اراده  ، وحدت عمل و 
وحدت انضباط حکمفرماست ، سازمان یافته باشد و کارگران برای وحـدت 
عمل به وحدت اراده نياز دارند وحدت اراده بـدون سـازمـان قـابـل تصـور 

 نيست .
حزب به منزله گردان آگاه طبقه کارگر مظھر تشکل آن است . حزب وقتی 
می تواند مبارزه طبقه کارگر را با موفقيت رھبری کند که یک سازمان بھم 
پيوسته باشد ، تشکل و آگاھی ارتباط نزدیک دارند ھر قدر سطح آگاھی 
باIتر باشد سازمان کامل تر است . حزب به منزله گردان پيـشـرو کـامـل 

 ترین سازمان طبقاتی کارگران است .
حزب تجسم ارتباط گردان پيشاھنگ با توده کارگر است که از ميليونھا  -4

نفر تشکيل می شوند . حزب برای گسترش و تقویت ارتباط با توده ھـای 
غير حزبی و جلب اعتماد طبقه کارگـر ھـمـواره از طـریـق تشـکـلـھـای 
سندیکایی و دیگر تشکل ھای کارگری ، سازماندھی خواسته ھای جاری 
تMش می کند که بدون این ارتباط و پشتيبانی ھویت خود را از دست می 

 دھد .
در شرایط خفقان پليسی و استبداد برخMف اپورنيستھا که ادعا می کنند 
تجمع عناصر پيشرو در یک سازمان با انضباط متمرکز ارتباط آنھا را با توده 
ھا ضعيف می کند لنين اثبات کرد و نـوشـت : در بـرعـکـس ھـر قـدر 

دمکراتھای واقعی را در برگرفته انـد   –سازمانھای حزبی که ما سوسيال 
محکم تر و استوارتر ، ھر قدر تزلزل و ناپایداری در داخل حزب کمتر باشد 
تاثير آن بر عناصر توده ھای کارگری که در پيرامون حزب و زیر رھبـری آن 
قرار دارند ، گسترده تر ھمه جانبه تر پيشرو و ثمربخش تر خـواھـد بـود 
"( این مورد نيز مانند بسياری از گفته ھای لنين عمM" طی تاریخ اثـبـات 

 شده است)
( یک گام به پيش دو گام به پس ) می توان به طور کلی از چھار مـحـور 

 تجربه شده در احزاب واقعی کارگری نتيجه گيری کرد :
حزب مارکسيستی طبقه کارگر ، آگاھترین و متشکل ترین عناصر طبـقـه 
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کارگر را بعنوان تجسم کل طبقه متحد می سازد، حزب بـه دانـش 
قوانين رشد اجتماعی مجھز است ، برنامه ای روشن و تاکـتـيـکـی 
انعطاف پذیر دارد چنين حزبی مکتب پرورش رھبران واقعی طـبـقـه 
کارگر است ، کارگران پيشرو در صفوف حزب دانش ھای نـظـری و 
تجربه سياسی Iزم برای رھبری ھمه مظاھر مـبـارزه طـبـقـاتـی 
پرولتاریا را می آموزند، حزب، کميته ھا و شخصيتـھـای حـزبـی بـا 
شرکت در مبارزه روزمره کارگران ، دفاع تزلزل ناپذیر از منافع حياتی 
آن اعتماد توده ھای کارگر را به خود جلب می نماید و تـمـام ایـن 
عوامل به حزب امکان می دھد بر ھمه سـازمـانـھـای کـارگـری و 
اقدامات ھماھنگ و مشترک آنان در جھت نيل به ھدف واحد یعنی 
برافکندن نظام سرمایه داری و برقراری سوسياليسم موفق عـمـل 
کند . اصول سازمانی تشکيMتی حزب مـارکسـيـسـتـی بـر پـایـه 
سانتراليسم دمکراتيک قرار دارد : اصل سانتراليسم بـدان مـعـنـی 
است که حزب باید بر اساس اساسنامه واحدی سازمان یـافـتـه و 
فعاليت کند و از مرکزی واحد که کنگره حزبی و در فواصـل کـنـگـره 

 کميته مرکزی است رھبری شود.
انضباط واحدی داشته باشد ، فرد از جمع ، اقـلـيـت از اکـثـریـت و 
سازمانھای پایين از سازمانھای منتخب باI در کنگره ھـا تـبـعـيـت 

 کنند.
دمکراتيسم خصلت اساسی حزب کارگری است که انتخابات کليـه 
ارگانھای حزبی توسط توده ھا از پایين به صورت مرحله به مرحله و 
گزارش دھی منظم ذات آن است وحدت واقعی حزب نه تنھا وحدت 
فکری بلکه ھمچنين وحدت سازمانی آن است و این وحـدت بـدون 
انضباط واحد که برای تمامی اعضا حتمی باشد متصور نـيـسـت ، 
دمکراسی درون حزبی بر پایه شرکت اعضا در تمامی تصميم گيریھا 
و کارھای حزب و انتقاد از خود و افشای بی رحمانـه انـحـرافـات و 
کمبودھا دو پایه اساسی پرورش کادرھای واقعی و از بـيـن بـردن 

 نارسایی ھا می باشد .
لنين رھبر بزرگ کارگران درباره اھميت حزب و سازمان نوشـت : " 
پرولتاریا در مبارزه برای رسيدن به حکومت سMحی جز سازمان در 
دست ندارد ، کارگران در اثر حکم فرمایی رقابت آنارشـيـسـتـی در 
دنيای سرمایه داری دست خوش پراکندگی است و در زیر کار برده 
وار به سود سرمایه از پای در می آید و ھمواره در قعر گرداب فـقـر 
کامل ، بی فرھنگی ، انحطاط فرو می رود تنھا در اثر آنکـه وحـدت 
فکری اش از راه اصول مارکسيسم با وحدت مادی سـازمـانـی کـه 
ميليونھا زحمتکش را بصورت ارتش طبقه کارگر متحد می سـازد ، 
تقویت یابد می تواند به نيروی شکست ناپذیر تبدیل گردد و ناگـزیـر 
تبدیل خواھد شد . در برابر این ارتش ، نه حاکميت پوسيده استبداد 
سلطنتی روس بلکه حتی قدرت لرزان سرمایه جھانی تاب مقاومت 

 چاپ روسی )   403-4ص  8ندارند "  ( لنين جلد 
( بنا براین مخالفت با چنين ابزاری با ھر بھانه ای که باشد در واقع 
خلع سMح کردن طبقه کارگر در مقابل سرمایه داری است در حالی 
که می توان معایب آن را بر طرف کرد بدون اینکه با افزودن یـا کـم 
کردن ھای زائد باعث عقيم شدن حزب به عنوان سMح برنده طبقه 

 کارگر شد)
 پایان فصل اول   

 اسدهللا غفار زاده
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 حزب دفاع از خود رهاني كارگران (قسمت دوم)
نگاھی به مشخصه ھای اساسی حزبی که پاسخگویی به 

 الزامات امر " خود رھانی کارگران" را ھدف خود دارد
 

کم و بيش ثقل ایدئولوژی در دستگاه اندیشه گی حزب دفاع از  -
 خود رھانی کارگران

بشر چه خود و چه ھستی را از نگاه ھا و از پنجره ھای متفاوتی به نظاره 
می نشيند؛ نگاه ایدئولوژیک، نگاه علمی، نگاه فلسفی، نگـاه ھـنـری و 
غيره.  در ھر یک از این نگاه ھا، بشر جھان و ھستـی را بـه گـونـه ای 
متفاوت به فھم و به نظر در می آورد.  در این ميان نگاه ایدئولوژیک تقابل و 
تفاوت بيشتر و آشکار تری را با نگاه علمی به نمایش می گذارد. در نگاه 
علمی ما تMش داریم واقعيت را آنگونه که در خـارج از مـا جـریـان دارد 
بشناسيم.  در این راه ما تMش داریم با بکارگيری ابزارھا و روشھای معين 
تا آنجا که ممکن است از دایره  پيشداوری ھا، دلبستگی ھا و وابستگی 
ھای خود دور بمانيم.   در نگاه ایدئولوژیک، اما ما تMش داریم واقعيت را از 

منشور عMیق، دلبستگيھا و بویژه وابستگی ھای خود به قضاوت بنشنيم.  
اگر در نگاه علمی تMش ما بر وسواس ھر چه بيشتـر بـرای طـبـخ غـذا 
مطابق دستورالعمل ھای از پيش تعيين شده اسـتـوار اسـت، در نـگـاه 
ایدئولوژیک، توجه ما معطوف است به تغيير این دستورالعمل برای طـبـخ 
غذایی متناسب با ميل و ذوق و سليقه خود.  در نگاه علمی مـا تـMش 
داریم تا آنجا که ممکن است داوری ما درباره ابژه به دوستی و دشمـنـی 
ھای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی آلوده نـگـردد.  در نـگـاه 
ایدئولوژیک، اما داوری ما سخت تابع دوستی و دشمنی ھای سياسـی، 
اجتماعی، اقتصادی و سيستم ارزشی ما است.  در نگاه علمی چراغ ما 

بر زوایا و ستونھای بسيار می نشيند و بر پھنه گسترده ای نور می تابد.  
در نگاه ایدئولوژیک، اما چراغ ما بر زاویه و ستون معينی سوار می شود و 

  بر شعاع محدودتری پرتو می افکند.
بشر، اما نه از نگاه علمی و نه از نگاه ایدئولوژیک ( حداقل تـا آیـنـده ای 
دور ) بی نياز نيست و در عمل ھر دستـاورد عـلـمـی ھـمـراه بـا طـرد 
بخشھایی از پيش داوریھای ایدئولوژیک، با پيشنھاد راه ھای نویـن بـرای 
پاسخگویی به نيازھای بشری، خود بعضن به بخشی از سـامـانـه ھـای 

ایدئولوژیک مطرح راه می برد.  نگاه علمی بشر را به شناخـت   –ارزشی 
بھتر و تسخير بيشتر جھان رھنمون می شود و بر نوآوریھا و نوسازی ھای 
بسيار راه می گشاید.  نگاه علمی با گشودن ھر پنچره از راز ھسـتـی، 
ایده ھا و ابزارھای نوینی را در خدمت ترقی و تکامل زندگی بشر قرار می 
دھد.  با اینھمه نگاه علمی ارزش گریز است و معيار و مـيـزان کـارآمـدی 
برای تعيين خوبی ھا و بدی ھا و دوستی ھا و دشمنی ھـای  بسـيـار 
بدست نمی دھد.  نگاه علمی فرمان اراده اجتماعی فرد در انتخاب ھای 
اساسی و در نبردھای بزرگ زندگی را در چنگ ندارد و مسـتـقـيـمـا در 
خدمت جھت یابی مسير زندگی عمل نمی کند.  این در حالـيـسـت کـه 
انسان در گذر زندگی نه تنھا ھر روز و ھر ساعت به انتخاب ھای بسـيـار 
ناچار است که در دنيایی مشحون از محدودیت ھـا و مـحـذوریـت ھـای 
تاریخی و در دنيایی سرریز از جنگ و ستيزھای طبقاتی، قومی، نژادی و 

حداقل تا آینده ای  -فرھنگی به صف کشيھای دوست و دشمنانه بسيار 
ناگزیر است.  بشر قادر نيست که در ھر لحظه و در ھر  –نه چندان نزدیک 

گام بساط تحقيق و تفحص علمی بگشاید و خود را یـکـسـره از دنـيـای 
وابستگی ھا و دلبستگی ھای خویش دور سازد و از انـتـخـاب و عـمـل 
مبتنی بر منافع، سMیق و ارزشھای مورد باور خود فاصله بگـيـرد.  بشـر 
نمی تواند در پاسخ به اشتغاIت روزانه، مـدام از خـود و از تـعـلـقـMت 
اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی، سياسی اش فاصله بگـيـرد و جـھـان را 

 یکسره به نگاه علمی بنگرد.  
انسانھا برای سامان دادن به امور روزمره خود، برای تعيين جایگاه خود در 
متن جنگ ھا و نبردھای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی متعدد، 
برای تعریف خویش در جبھه ھای گفتمانی مختلف و تجھيـز بـه نـوعـی 
سMح گفتمانی در برابر دشمنان خود، برای یارگيری و پيوند زدن نـيـروی 
خود به نيروی جمع، برای ایجاد حس ثبات و امـنـيـت درونـی در مـيـانـه 
نبردھای دھشتناک، برای غلبه بر حس تنھایی، ناچيزی و بی آینده گـی 
در دنيای آکنده از نزاع، اضطراب و از خود بيگانگی و به دIیـل دیـگـر، بـه 

ایدئولوژیک و به مواجه ایدئولوژیک با دنيای خارج   –داشتن سامانه ارزشی 
ناچارند.  حقيقت آنستکه بشر برای تعيين جایگاه خود در ھنگامه دوستی 
و دشمنی ھای بسيار و برای گشودن راه خود در ميانه جنـگ و بـيـم و 
محروميت ھا و حسرت ھای بسيار، به تصویر سازی و سيسـتـم سـازی 
جھت دار خرده آگاھی ھا خود و به پشت دادن و اتکاء به سامانـه ھـای 
فکری جانبدارانه و آغشته به حب و بغض ھای آشکار، نـاچـار و نـاگـریـز 

تا آنگاه که اخت&ف منافع افراد شکل گيری صف بندیھای دوست و است.   
دشمنانه را اجتناب ناپذیر می سازد و تا آنگاه که اخـتـ&ف آراء و 

 به همكاري شما نيازمند  است
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مبارزه طبقاتی، به رغم حضور و یا عدم حضور، آمادگی یـا 
عدم آمادگی عناصر آگاه طبقاتِ درگير، تحت تأثـيـر تـقـابـل 
روزمرهِ منافع متضاد، به پيش می رود. اما مسلماً طبقه ای 
نھایتاً به پيروزی ھای نسبی و ماندگار دست می یـابـد کـه 
آگاھانه تر و از لحاظ سازمانی، متشکل تـر مـبـارزه کـرده 

ش انــقــMبــی باشد.  وز ن نيز کــه تــحــت آمــ رگر ایرا طبقه کا
کمونيست ھا بار آمده بود، در دوران دیکتاتوری سيـاه رضـاخـانـی، 
بدون ارتباط با حزب کمونيست ایران و فعاIن انقMبی کـارگـری بـا 
تجربه، که به دست رضاخان و یا استالين معدوم گشته بودند، ھـر 
زمان که توانایی مبارزه و مقابله را در خود دیـد بـه مـيـدان آمـد و 
نگذاشت آب راحتی از گلوی امپریاليسم و طبقاتِ ارتجاعی حـاکـم 
پایين رود. بقایای حزب کمونيست ایران که اینک به خارج از کشـور 
کوچ کرده بود، تنھا در نقش نظاره گری فعال این گـزارشـات را در 
نشریات خود منتشر ساخته و تحليلھای خود را ارائه می داد. امـا 

) و عـدم 10این گزارشات و تحليلھا، به علت فاصله جغرافيـایـی (
ھمکاری و یاری حزب روسيه، و پخش مخفيانِه آن، در سطح محدود 
و با فاصله زمانی زیاد بدست کارگران می رسيد و تأثـيـر نـاچـيـزی 

 داشت.
 1929به رغم این موانع، با آغاز بحران جھانی سرمایه داری در سال 

)، طبقه کارگـر ایـران نـيـز 11ش)، و حتی کمی قبل از آن ( 1308( 
ھمراه با دیگر کارگران جھان قدم به ميدان مبارزه گذاشـت. در روز 

ش. کارگران نفت، اعتصاب تاریخی خـود را آغـاز  1308اول ماه مه 
ھزار کـارگـر  20) می خوانيم، 12کردند. در گزارشات ستاره سرخ (

نفت در آن شرکت داشتند که تمامی فعاليت ھای شـرکـت نـفـت 
کارگران اصـفـھـان، تـھـران، مسـجـد “ ایران و انگليس را فلج کرد. 

سليمان و اھواز با کارگران نفت اعMم ھمبستگی کردند. حتی تجار 
ھم در حمایت از کارگران مغـازه ھـا را در بـازار شـھـر تـعـطـيـل 

) اعتصاب سه روز ادامه داشـت و حـکـومـت بـرای 13”    ( کردند.
سرکوب آن دست به دامان شریک انگليسی شد که ایشـان نـيـز 
واحدھای ارتش خود را که در بصره مستقر بودند فراخواندند. در این 

کـارگـر  200تن از نيروِی سرکوبگر زخمـی،  15کارگر و  20درگيری 
تن دیگر از کار اخراج شدند. اکثر بازداشت شده ھا  300بازداشت و 

سال آزاد شدند، اما حق بازگشن به شھرشـان را  4الی  3پس از 
تن از کارگران که بعنوان رھبر اعتصاب شناخـتـه شـده  5نداشتند. 

 )14بودند را به تھران منتقل کردند. (
در اصفھان نيز ” وطن“ھمچنين، با فاصله دو سال، کارگران نساجی 

تن از کارگران آغـاز  500به اعتصاب دست زدند. این اعتصاب توسط 
گشت. از جمله خواسته ھای ایشان آزادی فعالـيـت سـنـدیـکـا و 

ریال  5ساعت کار در روز، حداقل دستمزد  8صندوق کمکھای مالی، 
بـود. ایـن …  روزانه، رعایت ایام تعطيل و جشن ھـای رسـمـی و 

اعتصاب از اینرو حائز اھميت شد که کارگران کـارفـرمـا را وادار بـه 
 پذیرفتن نسبِی شروط خود کردند.

اما این مبارزات در شرایطی صورت می پذیرفت کـه ضـد انـقـMبِ 
موفق به سرکوب ھمه جانبه و جھانی انـقـMبـيـون ”  چپ“ راست و 

کمونيست و جـنـبـش کـارگـری گشـتـه بـودنـد. الـبـتـه رفـقـای 
معتقدند که در اروپا، بخشی از کمونيست ھای ” انترناسيوناليست“

انقMبی بخصوص در احزاب ایتاليا، ھلند و فرانسه بودند که سنت ھا 
و تئوری ھاِی انقMبی را نمایندگی می کردند. متأسفانه به عـلـت 

و سرکـوب ”  کمونيسم ایرانی“ چيرگی تقریباً مطلق استالينيسم بر 
خـط رسـمـی حـزب “ و سانسور ھر طرز تفکر و مطالب مخالف با 

، ما اطMع کافی از صحت و سقم ایـن ادعـای ” کمونيست شوروی
رفقا نداریم، اما اميدواریم با ھر چه نزدیکتر شـدن بـه ایشـان بـه 

 اطMعات Iزم برای اخذ تصميم نائل آیيم.
این بود پایاِن دوراِن طMیی کمونيسم انقMبی در ایران و جھـان! بـا 
تMشی احزاب کمونيستی انقMبی، انقMب ضد سرمایه داری چنان 
ضربه ای خورد که تا کنون قادر به ایستادن به قامت خویش نشـده 
است. در طول دھه ھای باقی مانده قرن بيستم، خط رویزیونيستی 
که برھبری بروکرات ھا و تکنوکرات ھای حکومت شوروی فـرمـولـه 

 30کمينترن را تسخير کند و از دھه  1928شد و توانست از سال 
در روسيه و سراسر جھان انقMبيون کمونيست را سMخی کرده و 
تئوری ھاِی مسخ شده را جایگزین باورھای انقـMبـی سـازد، بـر 
اذھان انقMبيون غلبه کرد و از طریق ایشان تمامی جنبـش ھـای 
انقMبی جھان را از استقMل و رھبری طبقه کارگر محروم ساخت. 
احزابِ ناسيوناليستی بورژوازی در غرب به سازش و مصالـحـه بـا 
سرمایه داری بومی رسيدند، و در شرق در آميزش با دھقانـان و 

فرزنداِن معيوبی چون تروریسم و ” ضد امپریاليست“خرده بورژوازِی 
مائویسم را خلق کردند. نتيجهِ این خيانت ھا ھم فرو رفتن مبارزات 
کارگری به تردیونيونيسم و اکومونيسم بود که ھنوز ھـم شـاھـد 

 تفوق آن بر جنبش ھای کارگری در سراسر جھان ھستيم.
در قسمت بعدی به جنبش کارگری  و نقش خيانتکارانه حزب توده 

 می پردازیم. 1341تا آغاز اصMحات ارضی  1320در سالھای 
 …ادامه دارد

 بينا داراب زند از

 گرايش سوسياليسم مشاركتي
 

 یاداشت ھای این بخش:
 

1 .Fear and Loathing in Whitehall: Bolshevism and the Firearms Act of 

1920 By Clayton Cramer 

2. The World on Fire,1919 and the Ba!le with Bolshevism, Anthony Read 

 ھمانجا .3

 ١۴٠−١٣٩.مجموعه سخنرانيھای لنين در كنگره ھای كمينترن صفحۀ 4
آمده است : ما چنين ميانديشيديم: يا انقMب بين المللي به كمك مان 
خواھد آمد كه در آنصورت پيروزی كامل ما تضمين خواھد شد، يا مجبور 

خواھيم شد به كارمتواضعانه انقMبي خودمان، با اين اعتقاد كه حتي در 
صورت شكست خدمتي به آرمان انقMب كرده ايم و تجربه ما بنفع انقMبات 

 ديگر خواھد بود ادامه بدھيم. (از مقاله ف. فرخی)

گرايش بين الملل  –آغاز ضد انقMب  1921. فاجعه ی کرونشتات در سال 5
 ترجمه بھروز نوایی. 30شماره ” بسوی انقMب“، (ICC)کمونيستی 

توحيدی،  –. مطبوعات کمونيستی ایرانی در مھاجرت، سولماز رستمووا 6
 .1985، نشریه روزنامه آذربایجان 1932تا  1925فصل دوم، 

. در گواه به صحت تحليل این بند از قطعنامه کنگره دوم حزب کمونيست 7
ایران، پدر بزرگ نویسنده نيز از جمله ھمين بورژواھا بود که پس از انبار 
کردن کاه و جو برای سواره نظام نيروھای متفقين و قزاق، پس از دوران 

جنگ، به خرید اراضی کشاورزی وسيعی در دشت قزوین پرداخت. و بدین 
 را تکميل کرد.” از توليد به مصرف“ترتيب زنجيرِه 

اسناد “، آ سلطانزاده، جلد چھارم ”دومين کنگره حزب کمونيست ایران. “8
، نوشته ”تاریخی جنبش کارگری، سوسيال دمکراسی و کمونيست ایران

 118و  117ھای سلطانزاده، انتشارات مزدک. ص ص 

 119. ھمانجا، ص 9

، ارگان تئوریک که تا زمان حضور ”ستاره سرخ“. در آن زمان، نشریات 10
، ارگان خبری و ” پيکار“رفيق سلطانزاده زیر نظر او منتشر می شد و 

تبليعاتی حزب، که زیر نظر رفيق شھيد مرتضی علوی بود، در آلمان به 
 چاپ می رسيد و به ایران منتقل شده و بصورت مخفی پخش می شد.

ش) کارگران بصورتِ گسترده ای روز جھانی  1307( 1928. اول ماه مه 11
کارگر را برپا داشتند که با اقدام حکومت به سرکوب آن، به تظاھرات 

ص  2-1شماره  -سياسی کارگران در روز بعد تبدیل شد. (ستاره سرخ
49.( 

. انتشارات 86. مطبوعات کمونيستی ایران در مھاجرت، فصل دوم، ص 12
 توحيدی.-روزنامه آذربایجان. سولماز رستمووا

 27ص  9. ستاره سرخ، شماره 13

 3. پيکار، شماره 14
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می گذارند قداره بندی ناچيز و بی سواد، رضاخان مير پنج، تبدیل به 
 ایران شود؟”ناپلئونِ “

دیکتاتوری پھلوی، جنبش کارگری و عاقبت دردناِک حزب 
 کمونيست ایران

ھمراه با ھجوم ضد انقMب جھانی، سرکوب گسترده مخالفـيـن بـا 
حمایت ھمه جانبه امپریاليسم بریتانيایی که پس از خـروج ارتـش 
سرخ از گيMن و مناطق شمالی ایران یکه تاز ميدان گشته بود، آغاز 

قانون سـيـاه رضـا “گشت. پس از استقرار حکومت پھلوی و اجراِی 
تعداد بيشماری از اعضای حزب کمونيست ھمراه با فعـاIن ”  خانی

کارگری و سندیکایی به قتل رسيده و زنـدانـی گشـتـنـد. کـلـيـه 
مطبوعات مستقل و منتقد تعطيل شدند. با این حال اعضای حـزب 
کمونيست سعی می کردند تا در مقابل این موج تسليم نشـده و 
صدای خود را به مردم و کارگران برسانند. نشریـاتـی بـا نـامـھـای 

از طـرف بـرخـی از ”  حيات کارگـری“ و ”  جوانان بلشویک“ ، ” جرقه“ 
سازمان ھای حزبی منتشر گشته که ھمـگـی پـس از یـکـی دو 
شماره به سرنوشت دیگر نشریات دچار و تعطيل شدند. در چنـيـن 

ش. در  1307شرایطی بود که دومين کنگره حزبی در شھریور ماه 
نفرِه نمایندگان  20شھر اروميه بصورت مخفی تشکيل شد. از تعداد 

شرکت کننده از شھرھاِی تھران، تبریز، رشت، اردبيل و انزلی مـی 
سال استقرار دیکـتـاتـوری پـھـلـوی حـزب  2شد فھميد که در این 

 )6کمونيست متحمل چه ضرباتِ سھمگينی شده بود. (
جناح راست حزب کمونيست ایران، که از بـدو تـولـد آن بـه سـال 

، با دار و دسته تکنوکرات ھای حزبی روسيه و جناح استالين 1920
در ارتباط ، و در پروسِه تثبيت ایشان در اتحاد جماھـيـر شـوروی و 
کمينترن حامل سياست ھای سازشکارانه ایشان بودند، با روی کار 
آمدن رضا خان و تغيير سياست ھای انگليس، و به دنـبـاِل شـعـاِر 

، بـا در الـوویـت قـرار دادِن ”حمایت از تنھا کشور سوسياليستی“ 
سياست خارجی شوروی به جاِی پيشبرد مبارزه طبقاتی پرولتاریا، 

حکومت جدید پرداختـه، ”  اقدامات مترقی و ملی“آشکارا به حمایت 
خواھان تغيير ماھيت حزب به سازمانی توده ای و انحMل استقMل 

شـدنـد. امـا، بـا ”  جبھِه ملی و ضد امپریاليستی“” پرولتاریا به نفع 
رجوع به گزارش سلطانزاده، بنظر می رسد که این جناح در کنـگـره 
دوم حزبی، یا بسيار ضعيف بوده و یا با برخورِد فرصت طـلـبـانـه، از 
برنامه ای مخفی پيروی می کردند. سلطانزاده در گـزارش خـود از 

 کنگره دوم می نویسد:
کارشناسانی یافت می شوند که تغيير سلطنت توسط رضاخـان «  

را تقریباً به منزلِه یک انقMب بورژوائی جلوه می دادند. اینان بر ایـن 
ادعا بودند که گویا رضاشاه تبلور آرزوھای بورژوازی ایـران اسـت و 
اینکه گویا وی به کمک این بورژوازی و علـيـرغـم مـخـالـفـت ھـای 

 سرسختانه ی مثMً فئودالھا قدرت را در دست گرفت.
کنگره حزب پس از در نظر گرفتن انبوِه واقعيات و مدارک مربـوط بـه 

رضاشاه و ھمچنين ماھيت بورژوایی تـغـيـيـر ”  آزادگر“ مسئله نقش 
اخير سلطنت، اعMم داشت که خروج نيروھای انگلستان از ایران به 
ھيچوجه بدین معنی نبود که انگلستان عقب نشينی کرده، بـلـکـه 
تنھا به تغيير تاکتيک توسل جسته است. و اینکه در واقـعـيـت امـر 
رضاشاه مبارزه ای راستين عليه امپریاليست ھای انـگـلـيـسـی و 
فئوداIِن زميندار را رھبری نميکند. بلکه برعکس سياست انگلستان 
در ایران را به پيش می برد و نظام فئودالی را تقویت می کند. ماده 
چھارم از قطعنامه مصوب کنگره در زمينه ی موقعيت داخلی و بـيـن 
المللی بشرح زیر افاده معنی می کند: انگلستان پـس از ایـنـکـه 
متقاعد گشت که غير ممکن است ایران را با تکيه به خشونت صرف 
به چنگ آورد بر آن شد که مطابق نمونه ھای مصر و بين النھـریـن، 
اداره مملکت را بدست ایشان بسپارد. ولـی سـيـادت خـویـش را 
آھسته آھسته، ولی با اطمينان از طریق ایشان استحکام بخشـد. 

فـوریـه  25این امر می بایست بوسيله ی کودتای سيد ضياالدین (
) بمورد اجرا درآید. ولی سيد ضياالدین بعنوان دوست شناخته 1921

شده انگلستان بزودی وجھه خود را از دست داد و بدین سبب قادر 
نبود وظيفه محوله اش را بانجام برساند. بدین دليل انگلـسـتـان را 

تصميم بر آن شد که رضاخان،ھمکار وی، و مردی را که تا آن زمان 
 تقریباً ناشناخته مانده بود، جانشين وی سازد.

امپریاليسم انگلستان که از سلسله قاجار بکلی مأیوس گـردیـده 
بود، اکنون بيشتر رضاخان را بزیر حمایت خویش در آورد بـه ایـن 
اميد که رضاخان بھتر می داند که چگونه از منافع انگلستان، و از 
آن جمله از اعتبار قوانين کاپيتوIسيون حفاظت کند. بدین ترتيـب، 
نادرستی این تصور که کودتای رضاشاه عصر جـدیـدی در تـاریـخ 
معاصر ایران را بشارت می دھد، روشن می گردد. این نظر را کـه 
گویا کودتای رضاخان به معنی سقوط سيادت قئودالی و تحصـيـل 
قدرت بدست بورژوازی است، باید بعنوان نظریه ای کامMً فـرصـت 
طلبانه معرفی نمود. براستی رضاخان کوشيد در عمل مبارزه خود 
را بر بورژوازی ملی متکی سازد، و حتی با عناصر جمھوریخـواه و 
سازمانھای طبقاتی پرولتری به مغازله پرداخت، لکن مـبـارزه وی 

زمينداری باقی ماند. مواعيد و  –ھمواره در چارچوب نظام فئودالی 
امتيازاتی که رضاخان به بورژوازی می داد، تا حمـایـت وی را در 
مبارزه عليه سلطنت قاجار بدست آرد، بزودی متوقف شد، یعنـی 
به ھمان زودی که مسئله قدرت حل گردیـد. ایـن واقـعـيـت کـه 
رضاخان بھنگام انجام کودتای خود از طرف اقشار فوقانی بورژوازی 
ملی پشتيبانی می شد، و این اقشار ھم اکنون نيز وی را مرھون 
حمایت خویش می سازند، به ھيچوجه گواه بر ماھيت بـورژوایـی 
سلطنت رضاخان نيست. بلکه گواه بر آنست که وی موفق گشته 
است که پشتيبانی اقشار فوقانی بورژوازی ملی را بسود نـظـام 

سلطنتی جلب سازد. این امر از آنـرو بـر وی آسـانـتـر   –اربابی 
گشت، که در دھه اخير سردمداران بورژوازی تجاری و تنخواه گـِر 
بورژوازی ملی سرمایه بسياری در اراضی زراعی بکار انداختند تـا 
با استفاده از امتيازات فئودالی و تضييع حقوق سياسی دھقانان، 
سود بيشتری را که از طریق صرفاً تجاری ميسر نيست، تحصـيـل 

) اقشار فوقانی بورژازی ملی بدین ترتيب خواھان آن انـد 7کنند. (
که نظام اربابی و نظم تضييع حقوق سـيـاسـی دھـقـانـان، کـه 
گسترده ترین استثمار دھقانان را ميسر می سازد، دست نخورده 
بماند. سيادت رضاخان، حتی اگر برخی پيش نشان ھای Iزم را 
برای انکشاف مناسب بورژوازی ملی را فراھم آورده باشد، با این 
وصف و در عين حال استثمار دھقانان را قوت بخشيده و موقعيـت 
سياسی و اقتصادی دھقانان را کامMً تحمل ناپذیر ساخته اسـت. 
ھمچنين اشتباه محض خواھد بود، که اگر کودتای رضاخان (تغييـر 
سلطنت) را کودتایی درباری تصور کنيم. این کودتا بيشتر با مبارزه 
سختی در داخل خوِد طبقِه فئودال، و سپس مبارزه طبقه زميندار 
حاکم بر عليه کوششھاِی بورژوازی ملی برای اینکه به نحـوی از 
انحاء در اداره مملکت سھمی کسب کند، و بـاIخـره بـا مـبـارزه 
فئودالھا و اقشار فوقانی بورژوازی ملی عليه جنبش انـقـMبـی و 

 (8) »سازمانھای انقMبی در آميخته است.

جـبـھـه “ در این کنگره ھمچنين پيشنھاد کمينترن دال بر تشکيـل 
مورد بحث قرار گرفت. در این زمينه نيز اکـثـریـت ”  ملی  –انقMبی 

حزب کمونيست بر حفظ استقMل حزب و طبقه کارگـر پـافشـاری 
در «کرد. این موضع را رفيق سلطانزاده اینگونه گزارش کرده است: 

ملی (جبھه ملی) کنگـره تصـویـب   –زمينه مسئلِه حزب انقMبی 
کرد که این حزب باید اتفاق انقMبی (جبھه انـقـMبـی) کـارگـران، 
دھقانان، و خرده بورژوازی بـاشـد. ھسـتـه اصـلـی آن را بـایـد 
سازمانھایی تشکيل دھند که در آنھا حزب کمونيست نقش تعيين 
کننده را ایفا می کند. این حزب نبـایـد اسـتـقـMل سـازمـانـی و 
سياسی حزب کمونيست را محدود سازد و ميدان انتقـاد آزادانـه 
حزب به خطاھایی را که اردوی انقMبی مرتکب می گـردد، تـنـگ 

 )9(لغات درون پرانتز از سلطانزاده است) (»سازد.

بدین ترتيب می بينيم که عليرغم زیـر ضـرب بـودن از داخـل و 
خارج،در دوران تھاجم ضدانقMبی بورژوازی، جناح انقـMبـی حـزب 

 20اکثریت کنگره را در دست داشت. اما، تصميمات اکثریـتـی از 
نماینده حزبی توانایی مقابله با شرایط تاریخی را در عمل انقMبی 
ندارد. بویژه آنکه، ضدانقMب را در درون خود حمل بکند. در قسمت 
قبلی آوردیم که چگونه رفيق سلـطـانـزاده و دیـگـران در جـنـاح 
انقMبی، به رغم اميدواری شان به زیر قيد بردِن اقـلـيـت راسـت 
حزبی، در این قصد شکست خورده و بدست ارتـجـاع داخـلـی و 
ھمين ضد انقMبيون حزبی و ھمراھان جھانی شان (استالـيـن و 
دار و دسته اش) در روسيه، سرکوب و اعدام شدند و نھایتاً، بدون 
آنکه بتوانيم تاریخ مشخصی را انتخاب کنيم، حزب کمونيست ایران 

 متMشی و منحل گشت.
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س&یق افراد از ظرفيت فرارویی به صف بندیھای دوست و 
دشمنانه و جبھه سازی ھایی از نوع "خودی و غير خودی " 
برخوردار دارند، بشر به نگاه ایدئولوژیک و بـه بـرسـاخـتـن 

و   نوعی کاشانه ایدئولوژیک نيازمند و ناگریز است. ف  ســقــ
در و پنچره گذاشتن بر دیواره ھای آگـاھـی ھـا و دانسـتـه ھـای 
آغشته به دوستی و دشمنی ھـای کـوچـک و بـزرگ، یـکـی از 
مھمترین سنگرھای بشر در ميانه جنگ ھا و دشمنی ھای بسيار و 

ایدئولوژی بيش و در جبھه نبردھای چندگانه در دنيای مدرن است.  
پيش از ھر چيز با تعلق به طبقه و گروه و دسته ای در برابر طبقات، 
گروه ھا و دسته ھای دیگر، با تقسيم افراد به خودی و غير خودی، 
با صف کشی ھا و جبھه سازی ھای دوست و دشمنانه ، با تMش 
برای تثبيت و اعمال سيادت جبھه خودی و نفی و انکـار و انـقـيـاد 
جبھه دشمنان ، با رزم و جنگ و ھماوردی و در یک کMم  بـا نـگـاه 
جانبدارانه و سرشار از دوستی ھا و دشمنی ھا به عالم و آدم، به 

 .فھم و نظر می آید
ایدئولوژی صرفن نگاھی ویژه به جھان و ھستی را باز نمی نمایاند.  
ایدئولوژی، تنھا کاشانه و سامانه فکری معينی برای فھم ھستی و 
جھان و جلوه ای از درک و فھم پر تلون جھان و ھستی توسط بشر 
نيست.  ھر مجموعه ای از اصول و باورھا و ارزش ھای برخوردار از 
سازگاری درونی که مبنای مواجه با جھان و ھستـی قـرار گـيـرد، 
ضرورتن ایدئولوژی محسوب نمی شود.  ھر مذھب و ھر طریقت و 
ھر مجموعه ای از اصول فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی و 
غيره که به تعبير و تفسير و تغيير جھان چشم دارد، ضـرورتـن بـه 
شکل و نوعی از ایدئولوژی تعين نمی بخشد.  بدون راه بردن ایـن 
اصول و باورھا و ارزشھای مذھبی، فلسفی، اجتماعی، اقتصـادی؛ 
سياسی و غيره به صف کشی ھای دوست و دشمنانه و جـبـھـه 
سازی ھای فکری معطوف به خودی و غير خودی، ما با ایدئولوژی و 

ایدئولوژی سـامـانـه فـکـری و برخورد ایدئولوژیک مواجه نيستيم.  
مجموعه ای از اصول، باورھا، ارزش ھا و ارزیابی ھای بـرخـوردار از 
سطحی سازگاری و منطق درونی است که مبنای تـرسـيـم صـف 
کشی ھای دوست و دشمنانه قرار گيرد.  بـرخـورد ایـدئـولـوژیـک 
برخورد معطوف به ترسيم صف کشی دوست و دشمنـانـه اسـت. 
ایدئولوژی پنجره ای برای شناخت ھستی و جھان از درون زنـدان 
وابستگيھای طبقاتی، اجتماعـی، قـومـی،اعـتـقـادی، فـرھـنـگـی 
و ....است.  ایدئولوژی نگاھی است آغشته به دوستی و دشمنی 
، نگاھی سرشار از عشق به دوستان و نگاھی آکنده از زھر و کين 
به دشمنان.  ایدئولوژی کاشانه و سامانه ای است بـرای گـردھـم 
آوردن و به صف کردن طبقه، گروه و دسته ای در مقابـل طـبـقـات، 
گروه ھا و دسته جات دیگر.  در چھارچوب ایـدئـولـوژی گـزیـنـش و 
چينش ایده ھا، ترسيم مرز دوست و دشمن و روشنی افکندن بـه 
جبھه خودی و غير خودی را آماج خود دارد.  در چھارچوب ایدئولوژی 
ایده و اندیشه به دستمایه نفرت و خودخواھی، به ابـزار نـفـی و 
تحقير دیگران و به سMح و ابزار جنگی فرا مـی رویـد. ایـدئـولـوژی 

 کاشانه و سامانه فکری رزم و جنگ و دشمنی است.
رسوخ و تسلط روح ایدئولوژیک بر سامانه ھای فکری بشر به نـحـو 
آشکاری از تقسيم آدمھا به طبقات اجتماعی، به نژادھا، به اقـوام، 
به فرھنگ ھا و ...منشا و مایه می گيرد.  ایدئولوژی پاسخی است 
به زمينه ھای واقعی فرارویی اختMف منافع، اختMف آراء، اخـتـMف 
ذوق و سليقه و سایر اختMفات قوم بشر بـه صـف کشـی ھـای 
دوست و دشمنانه.  در این ميان ھر طرحی برای برپایی جـھـانـی 
عاری از جنگ و دشمنی و ھر عزمی برای پایان ھمه خصومت ھا و 
دشمنی ھا نيز لباس ایدئولوژی به تن می کند و در گام نخست به 

لوژی ترسيم صف دوستان و دشمنان اقدام می ورزد.   ئو ید پایان ا
تنھا آن ھنگام قابل تصور است که اخت&فات بشر راھی بـه 
صف کشی ھای دوست و دشمنانه نيـابـد.  بـا بـرافـتـادن 
جامعه طبقا تی و از ميان برداشتن زمينه مادی جنک و نزاع 
طبقاتی، بی تردید مھمترین و شاخص ترین عـلـت ظـھـور 
ایدئولوژی از ميان برداشته خواھد شد و ثقل جھت گيـر ی 
ھای دوست و دشمنانه در سامانه ھای فـکـری بشـر بـه 

ن شدت کم رنگ خواھد شد.  بااینھمه برای برپــایــی جشــن پــایــا
ایدئولوژی، باید تا از ميان برداشتن ھمه زمينه ھای مادی فرارویی اختMف 
منافع، آراء، سMیق و تمایMت بشـر بـه صـف کشـی ھـای دوسـت و 

 دشمنانه، به انتظار نشست.   
با چنين درکی از ایدئولوژی بدیھی اسـت کـه ھـيـچ حـزب و سـازمـان 

ایدئولوژیک پا به عـرصـه وجـود   –سياسی نيز بدون یک سامانه ارزشی 
با وجود جامعه طبقاتی و با وجود زميـنـه ھـای مـادی نخواھد گذاشت.  

مستعد بسيار برای فرارویی انبوھی از اختMفات قوم بشر به صف بـنـدی 
ھای دوست و دشمنانه، اگر ھيچ انسانی را به تمامی از نگاه ایدئولوژیک 
گریزی نيست، بطریق اولی ھيچ حزب و گروه سياسی را نيز از  کنش و 

احزاب سـيـاسـی در واقـع در شـمـار واکنش ایدئولوژیک چاره نيست.  
نھادھایی قرار دارند که ضرورت وجودی آنھا بيش و پيش از ھـر چـيـز از 
وجود اختMفات طبقاتی و سایر اختMفاتی  که از ظرفيت فرارویی به صف 

کشی ھای دوست و دشمنانه برخوردارند، منشا و مـنـبـع مـی گـيـرد.  
احزاب و گروه ھای سياسی، ھمه با تعلق و وابستگی طبقاتی آشکار، با 

ارزشی که مبنا و منشاء صف کشـی ھـای دوسـت و  –نظام اعتقادی 
دشمنانه معينی است و با نقشه جنگی برای تسلط و چيره گی بر رقبا و 

طبقاتی قابل تداعی و قابل تصورند.  ھـيـچ حـزبـی  -دشمنان سياسی 
 –بدون تعلق به طبقه و گروه اجتماعی معين، بدون یک نـظـام ارزشـی 

داوری معين، بدون تعریف نسبتا روشنی از صف دوستان و دشـمـنـان و 
بدون حب و بغض ھای فراوان پا به عرصه حـيـات نـمـی گـذارد. احـزاب 
سياسی حامل و نماد ایدئولوژی ھای مختلف و به ميزان زیادی تـجـسـم 
بخش ضرورت وجودی این ایدئولوژی ھا ھستند.  در دست احزاب و گروه 
ھای سياسی، ایدئولوژی ھای مختلف ورز و صيقل یافته و به دستـمـایـه 

اقتصادی دنيا فرا  –تائيد و تحکيم و یا انکار و تغيير چھره نظامات اجتماعی 
 می رویند. 

اگر ھيچ حزبی از تعلقات، دلبستگی ھا و وابستگی ھای طبقاتی و غيـر 
طبقاتی و به این اعتبار از نگاه و از مختصات ایدئولوژیک خالـی نـيـسـت، 
بطریق اولی ھيچ حزب مدعی دفاع از منافع کارگران و زحمتکـشـان نـيـز 

بـدون نمی تواند از نظرگاه و تعلقات ایدئولوژیک ویژه ای برخوردار نباشد.  
ترسيم خطوط ایدئولوژیک شفاف و بی ابھام، چھره ھویتی حزب کارگـری 
مخدوش و مقصد آن نامعلوم خواھد بود.  بدون تعيين مرزھای ایدئولوژیک 

رسالت حزب فرماندھی مـوفـق  روشن و دقيق، حزب راه گم خواھد کرد.
نبرد در صحنه ھا و جبھه ھای مختلف است. حزب دسـتـگـاه ھـمـاوردی 

گفتمانی و سازمان جنگ قدرتی ( حتی اگر برای کسب قدرت  –سياسی 
سياسی برای خویش نجنگد ) است.  بدون چينش سازگار، ھماھنـگ و 
ھدفمند مجموعه ای از اصول و ارزشھا که بر مرزھای اختـMف حـزب بـا 
دیگران، بر صف دوستان و دشمنان و بر جھت اصلی نبرد روشنی بيافکند 

و در اساس وابستگی ھا و دلبستگی ھای اعMم شده حـزب  را بـاز   -
حزب به ساده گی از اھداف و آماج ھای اعMم شده خود دور، و  -بنمایاند 

چه بسا خود را در جبھه مقابل خواھد یافت.  درک روشـن و شـفـاف از 
خطوط و مرزھای ایدئولوژیک قطب نمای حزب کارگری در پيدا کردن مسير 
حرکت و ضامن تعھد و پایبندی حزب به اھداف و آماجھای اعMم شده آن 
خواھد بود.  مسير زندگی و حرکت ھر حـزب از عـوامـل و جـریـانـھـای 
مختلفی تاثير می پذیرد.  در این ميان جریان و مغناطيس قدرت از تـاثـيـر 
خيره کننده ای بر حيات و جھت حرکت ھر حزب برخوردار است.  استحکام 
و صMبت ایدئولوژیک ھر حزب کارگری یکی از مھمترین عوامل ( اگـر نـه 
مھمترین آنھا ) در مقابله با جریان و مغناطيس قدرت برای  تغيير اھداف و 

 آماجھای حزبی در ميدان بازی قدرت سياسی است.
با اینھمه و برغم ھمه اھميت ایدئولوژی و جھت گيری ھای ایدئولوژیک در 
پایداری و تعھد حزب به اھداف و آماج ھای طبقاتی کارگران و زحمتکشان، 
ثقل و غلظت بيش از حد ایدئولوژی در دستگاه اندیشه گی حزب و تبدیل 
ھر اصل و ارزش و ارزیابی حزبی به مبنا و معيار دوست و دشمنی ھـای 
بی پایان، آشکارا با دفاع از منافع و ایده آل ھای عمومی طبـقـه ای بـه 
کثرت و تلون طبقه کارگر و با مشخصه ھای ھویتی سوسياليسم، بمثابه 

و بدین معنا از مـيـان  -نظامی که براندازی ھمه اشکال اختMف طبقاتی 
برداشتن مھمترین و موثرترین عامل مادی حيات و حضور ایدئولوژی ھـا و 

را ھدف مقدم خود دارد، ناساز و نا  –جھت گيری ھای دوست و دشمنانه 
حزب مربوط به نظر می آید.   ایدئولوژی، اگرچه نقش ستون اصلی خيمه 

را بعھده دارد و  در تعين ھویتی حزب و در شـنـاسـایـی مسـيـر 
و بویژه اگر  -حرکتی آن نقش بی بدیلی ایفا می کند، اما ضرورتن 

 –در نقش تنھا منظرگاه حزب در مواجه با دنيای خارج ظاھر شود 
به تمامی در خدمت بالنده گی، بلوغ و موفقيـت حـزب کـارگـری 

 . عمل نمی کند
حاکميت و کارکرد ایدئولوژی با تصلب، خشکی، یک سویه نگری، یک رنگ  

گرایی، خلوص خواھی، دشمن پـروری، دفـع گـرایـی و حـذف گـرایـی 
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و ....عجين است.  تسلط و چيره گی بی رقيب نگاه ایدئولوژیک بـر 
دستگاه اندیشه گی حزب، زاویه دید آنرا محدود و گسترده گی افق 
را از چشم آن پنھان می کند.  شـوق دسـت یـابـی بـه خـلـوص 
ایدئولوژیک، تMش برای اعMم موضع ایدئولوژیک ( و به این اعـتـبـار، 
دوست و دشمنانه) در برابر بيشمار موضوعات ریز و درشـت و بـا 
اھميت و کم اھميت، مبنا کردن ھر موضع و ھر اصل و ارزش حزبی 
به شاقول صف کشی ھای دوست و دشمنانه جدید، فرارویی حزب 
و منافع حزبی به معيار تمام و کمال خوبی ھا و بدی ھای عالـم و 
آدم و بستر و بنه فراھم آوردن برای انشعابات و تصفيه ھـای درون 
حزبی مستمر و زنجيره ای، حزب را به فرقه ای در خود و برای خود 
تبدیل خواھد کرد.  نگاه دوست و دشمنانه به عالم و آدم و تبـدیـل 
ھمه اصول، باورھا، ارزشھا و ارزیابی ھای رسمی حزب به مبنـا و 
معيار صف کشی ھا و خط کشی ھای دوست و دشـمـنـانـه بـی 
تردید جز به ایجاد شکاف و تشتت در صفوف طبقـاتـی کـارگـران و 
زحمتکشان و جز به سيراب کردن منافع و عقده ھای فرقه ای راه 

 نخواھد برد.  
ایدئولوژی، از جھتی شاید به درخت شباھت می زند.  برخوردار از 
ریشه، تنه و شاخ و برگ. برخی از اصول و ارزشھای پـایـه ای در 
نقش ریشه و بسياری از اصول، باورھا، ارزشھا و ارزیـابـی ھـا در 
نقش شاخ و برگ ظاھر می شوند.  در حاليکه ریشه ھا به پایه ای 
ترین و اصلی ترین مرزبندی ھا و جھت گيری ھا شکل می دھـنـد، 
شاخ و برگ ھا در عرصه ھا و حریم ھای مختلف به ترسيم و تدقيق 
مرزھا و جداسریھا تعين می بخشند.  در قاموس ایدئولوژی، اگرچه 
مھمترین خطوط و مرزھای دوست و دشمنی معمولن از ریشه ھـا 
منبع و مایه می گيرد، اما شاخ و برگ ھـا، گـاه مـرز دوسـتـی و 
دشمنی ھا را تا سطحی ترین و گاه احمقانه ترین موضوعات مربوط 

 به عالم و آدم بسط می دھند. 
دوست و دشمنی ھای ساختاری و صف کشـی ھـای دوسـت و 
دشمنانه متکی بر پایه ای ترین تضادھای مربوط به شيـوه تـولـيـد 

اجتماعی قطعن از ریشه ھای قطور و مستحکمی آب می خورنـد.  
ایدئولوژی ھای متکی بر چنين ریشه ھای قطور و سـتـرگـی، بـی 
تردید ھيبت و استواری خویش را در شاخ و برگ ھای انبوه و سایه 
گستر جستجو نمی کنند.  این فرقه ھا و ایدئولوژی ھای معـطـوف 
به تامين منافع سطحی و حقير فرقه ای ھستند کـه اسـتـواری و 
ماندگاری خود را در تنيدن شبکه ای بی انتھا از تـارھـای بـغـض و 
دشمنی و جداسری به ھر کس و ھر چيز که با ریز و درشت اميال 
و باورھا و ارزیابی ھای آنھا ھمراه و ھم خوان نيست، سراغ مـی 
گيرند.  این ایدئولوژی ھای برخاسته از روزنه تنگ منافع و نگاه فرقه 
ای است که مشخصات ھویتی خود را بر ليست بی انـتـھـایـی از 
دشمنی ھای استوار می سازند.  یک رنگی و خلوص خـواھـی و 
درک و نگاه یکسان به عالم و آدم اقتضای فرقه و حيـات فـرقـه ای 
است.  طبقه ای به بزرگی، کثرت و تلون طبقه کارگر حریم و ھویت 
خود را در یک رنگی و درک و نگاه یکسان و خالی از چندگانه گی و 
تناقض و تخالف به عالم و آدم نمی یابد و ھيبت و استواری خویش 
را در پروراندن ھر چه بيشتر انبوھی از شاخ و برگ ھای ایدئولوژیک 

 نمی جوید.  
حزب و جریان کارگری برای باز نمایاندن وابستگی ھا و دلبستـگـی 
ھای طبقاتی خود و برای استواری در دفاع از مـنـافـع کـارگـران و 
زحمتکشان، البته به ایدئولوژی و به مواجه ایدئولوژیک با دنيای خارج 
ناچار و نيازمند است.  حزب و جریان کارگری برای ماندن در مسـيـر 
مبارزه برای الغاء نظام سرمایه داری و در مسير پـاسـخـگـویـی بـه 
الزامات و نيازھای مبارزه برای ایجاد نظام سوسياليستی، البته بـه 
تجھيز به قطب نمای ایدئولوژیک و به داشتن منشور ایـدئـولـوژیـک 
محتاج و نيازمند است.  ریشه ھای ایدئولوژیک پر عمق و پر قدرت و 
تنه استوار و پر صMبت، اما ضرورتن داشتن شاخ و برگ ھای انبوه و 
گسترده ایدئولوژیک را اجتناب ناپذیر نمی سازد.  شاخ و برگ دادن 
به گستره دشمنی ھا و تبدیل سياھه ای از اصـول، ارزش ھـا و 
ارزیابی ھای مربوط به عالم و آدم، به مبنا و مـعـيـار صـف کشـی 
دوست و دشمنانه، در عمل به تضعيف نيروی جھت گيری طبقاتـی 

حزب و به فرقه گرایی راه می برد و قدرت ھماوردی و ماندگاری پيروزمند 
 حزب در عرصه مبارزه طبقاتی را به تحليل می برد. 

آری، حزب مطبوع چپ رادیکال از ایدئولوژی و از سمت گيری ایدئولـوژیـک 
خالی نيست.  در دستگاه اندیشه گی این حزب منظرگاه ایدئولوزیـک از 
جایگاه مھم و از ثقل و سنگينی خود ویژه ای برخوردار است.  سـامـانـه 
فکری این حزب از ریشه ھای ایدئولوژیک قطور و مستحکـمـی آب مـی 
خورد.  مبانی برنامه ای آن بروشنی سمت گيری طبقاتی آنـرا بـاز مـی 
نماید و بر مرزھای دوست و دشمنيش با دیگران روشنی می افکند.  این 
حزب، اما نه خود را در قالب یک حزب ایدئولوژیک تعریف می کند و نه در 

.  حزب ایدئولویک حـزبـی اسـت کـه ھيئت چنين حزبی ظاھر می شود
بيش و پيش از ھر چيز با مشخصه ھا و تعلقات ایدئولوژیک، با سياھه ای 
از اصول، ارزشھا و ارزیابی ھای ایدئولوژیک و با خـط و مـرزبـنـدی ھـای 

دوست و دشمنانه پرشمار در ھر مقطع و در ھر پھنه به تصویر درمی آید.  
در دستگاه اندیشه گی حزب ایدئولوژیک ھمه چيز کم و بيش از منـشـور 
دوست و دشمنی می گذرد و ھمه چيز کم و بيش در قالب ھای دوست 
و دشمنانه طبقه بندی می شود.  حزب ایدئولوژیک تحليل علمی و بـی 
طرفانه ھيچ مشکل و معضلی را بر نمی تابد و بر ھيچ تحليل و ارزیـابـی 
ای که بر حقانيت مواضع و خواستھای آن مھر تائيد نکوبد و بـه تضـعـيـف 
موقعيت دشمنانش راه نبرد، معترف نمی شود.  روانشناسی "دشـمـن 
پروری" و" دشمن ھراسی" از ثقل و سنگينی ویژه ای در دستگاه فکری 
حزب ایدئولوژیک برخوردار است.  حزب ایدئولوژیک خود را و اصول و ارزشھا 
و ارزیابيھای خود را برخوردار از حقانيت تاریخی و ھمه اغيار را کم و بيش 
عاری از ھرگونه مشروعيت و حقانيت  قلمداد می کند.  حزب ایدئولوژیک 
بنا به سرشت خود، حزبی بسته، فرقه ای و طالـب قـدرت بـرای خـود 
است.  حزب ایدئولوژیک مدعی دفاع از منافع کارگران، قدرت خود را قدرت 
طبقه و حاکميت خود را مترادف با حاکميت طبقه می پندارد.  این  چنين 
حزبی قدرت سياسی را برای خود و در خدمت اھداف و اميال خویش می 
خواھد.  حزب ایدئولوژیک آزادی، دمکراسی و پلوراليسم را برنمی تابد و 
چه در درون و چه در بيرون افق خود را در فرقه گرایی و تماميت خواھـی 

 می جوید.   
تا آنجا که به طبقه کارگر بمثابه طبقه ای پر کثرت و برخوردار از تـلـون و 
طيف بندی ھای پرشمار مربوط است و تا آنجا که به طبقه کارگر بمثـابـه 
طبقه ای که آماج خود را در سوسياليسم، در برافکندن نظام طبقاتی، در 
خشکاندن ریشه تمامی مظاھر از خودبيگانگی، در پی افکندن سـاخـتـار 
سياسی که از یک سو بر وجود وسيعترین آزادیھای فردی، اجـتـمـاعـی، 
سياسی مبتنی است و از سوی دیگر  بر قدرت ورزی گسترده و پر دامنه 
آحاد مردم از طریق نھادھای شورایی و نھادھای جامعه مدنـی اسـتـوار 
است، مربوط است، الگوی حزب ایدئولوژیک بی تردید الگویی بيگـانـه بـا 
سرشت آماج ھای آن و ابزار و وسيله ای ناکارمد، نامناسب و ناساز برای 
دست یابی به چنين آماج ھایی است.  افق طبقاتی، منافع عمـومـی و 
ایده آل ھای کارگران و زحمتکشان بی تردید در قالب ھيـچ شـکـلـی از 
اشکال حزب ایدئولوژیک جا نمی گيرد.  تا آنجا که به طبقه کارگر و منافـع 
عمومی این طبقه مربوط است، مرزھای واقعی دوستی و دشمنی ھای 
این طبقه جز در دفاع از چند اصل مھم و اساسی که به نحو مستقيم و 
غير مستقيم بر شرایط رھایی کارگران و زحمتکشان از اسارت زنجيرھای 

و در محور آن پایان ھرگونه  -طبقاتی و از زندان از خود بيگانگی ناظر است 
بھره کشی انسان از انسان و پایان از خود بيگانگی انسان بر محصول کار 
و بر زندگی و سرنوشت خویـش، ایـجـاد مـحـيـط آزاد و انسـانـی کـه 
"شکوفایی آزاد ھر فرد شرط شکوفایی آزاد ھـمـگـان بـاشـد" ، ایـجـاد 
شرایطی که خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای بـه شـکـل غـالـب 
ساماندھی عرصه ھای حيات اجتماعی بشر فرا بروید و چـنـدی اصـول 
مھم دیگر ھمچون دفاع از برابری حقوق زنان با مردان و دفاع از شـرایـط 

به بيان نمی آید.  شاخ و برگ دادن   -حفظ سMمت محيط زیست و غيره 
به این اصول کلی و بر ساختن سياھه ای از اصول و ارزشھـایـی کـه از 
اصول و اعتقادات فلسفی معين ( مثM اصول ماتریاليسم دیالکتيک ) آغاز 
و گاه تا تبعيت از الگوی ویژه در امر دوست یابی و ازدواج و حتی لباس و 
پوشش پيش می تازد، ھر نفع و وابستگی و دلبستگی را که بازبنمایـد، 
قطعا منافع، وابستگی ھا و دلبستگی ھای عمومی آحاد طبقـه ای بـه 
تکثر و تعداد طبقه کارگر را باز نمی نمایاند.  تبدیل پـاره ای از اصـول و 
اعتقادات فلسفی و یا برخی تحليل ھـا و ارزیـابـی ھـای سـيـاسـی، 
اجتماعی، اقتصادی و یا جزئيات مربوط به طرح ھای برنامه ای به مبنـا و 
معيار صف کشی ھای دوست و دشمنانه، قطعا از تعھـد بـه مـنـافـع و 
دلبستگی ھای عمومی کارگران و زحمتکشان حـکـایـت نـدارد.  اعـMم 
ماتریاليسم دیالکتيک بمثابه جزء مھمی از ایدئولوژی طبقه کارگر نه تنھـا 
به سوء استفاده بورژوازی از نفوذ مذھب در بين توده ھا و بھره گيری از 
نھادھای مذھبی عليه جنبش سوسياليستی و کمونيستی راه برد، کـه 
راه را برای بر ساختن انواع و اقسام طریقت ھای شبه مـذھـبـی تـحـت 
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(تئوری توطئِه ” دائی جان ایسم“تکرار کنند. به ھمين علت استکه، 
در مغزھا رسوب کرده و ساده ترین و عامـيـانـه تـریـن ”)  انگليسيا“ 

توضيح و راه فرار از تحقيقات و تحليل ھای سخت و طاقت فرسا را 
مھيا ساخته است. جالب اینجاست که ھيچکس از خود نمی پرسد 
که پس آن نيروِی عظيم تحول خواه سالھاِی نه چندان دور از ایـن 
وقایع چه شدند؟ چه چيز باعث می شود که ناگھان ھمه به خواب 
فرو می روند و می گذارند قداره بندی ناچيز و بی سواد، رضـاخـان 

 ایران شود؟ (البته کاریکاتورش)”ناپلئونِ “مير پنج، تبدیل به 
 شرایط جھانی پس از جنگ جھانی اول

وقوعِ انقMب در روسيه و پيشروی مبارزات انقMبی کارگران در اروپا و 
آمریکا، سر بر آوردن شوراھاِی کارگری در بسـيـاری از کشـورھـا، 
بخصوص آلمان و بریتانيا، باعث شد تا کشورھای امپریاليستی بـه 
سرعت در جھت پایان جنگ قدم بردارند. لوید جورج، نخسـت وزیـر 
وقت بریتانيا اعMم کرده بود که ھرگز بلشویسم را تا این حد نزدیک 

) ھنگاميکه رئيـس جـمـھـور 1به خانه احساس نکرده بوده است. (
آمریکا، وودرو ویلسون از کنفرانس ورسای به واشينگتن بـازگشـت، 

نمی توانم. “ ، گفته بود: ” آرام بگيرد“ در پاسخ به توصيِه دکترش که 
ما اینک در یک مسابقِه سرعت با بلشویسم ھسـتـيـم و جـھـان 

) تا سالھا پس از امضاء قرارداد ورسای و خـلـع 2”. ( شعله ور است
سMح آلمان و متحدین اش، مبارزات کارگری سراسر دنياِی صنعتی 

ھزار نفرِه پلـيـس  19را در بر گرفته بود. حتی ده ھزار نفر از نيروی 
انگلستان نيز به جمع اعتصاب کنندگان پيوسته بودند. انـقـMب بـه 
شرق نيز راه پيدا کرده بود. حکومت ھاِی ترکيه، ایران، ھندوستان و 
چين یا سقوط کرده بودند و یا در حاِل سقوط بودند. تـمـامـی ایـن 
حوادث نشان می داد که اگر جنگ ادامه یابد، انقMب جھانی ایـکـه 
کمونيست ھا در انتظارش بودند، بوقوع خواھد پيوست. پـس مـی 

پایان می یافت تا حکومت ” خودی ھا“بایست ھر چه سریعتر جنگ 
ھای سرمایه داری بتوانند نيرو و امکاناتِ خـود را در جـنـگ ھـاِی 

 طبقاتی متمرکز کنند.
پس از استقرار شوراھا در روسيه چشم کمونيست ھاِی جھان بـه 
آلمان دو خته شده بود. لنين بارھا گفته بود که اگر بزودی انقMب در 
دیگر کشورھای اروپایی پيروز نشود، انقMب در روسيه نيز شکست 

) وینستون چرچيل بMفاصله پس از پایان جنگ گفته 4خواھد خورد.(
بود، تنھا راه نجات از تھاجم بلشویسم، مقتدر کردن دوبـاره آلـمـان 
است. نقش کارگزاران امپریاليست ھا بدوش برنشتاین، کائوتسکی 
و دیگر رویزیونيست ھای آلمان گذاشته شده بود. برای تجسم آنچه 

فاجـعـه ی ”  که در این مقطع حساس تاریخی پيش آمد به مطلِب 
 رجوع می کنيم:” آغاز ضد انقMب 1921کرونشتات در سال 

گفته بود: خوب  1918لنين در سومين کنگره ی شورا ھا در ژانویه  «
مسلماً پيروزی نھایی (یعنی استقرار یافتن) سوسياليسم در یـک 
کشور غير ممکن است. کارگران و دھقانانی که قدرت شورایـی را 

 »در دست دارند یکی از واحد ھای ارتش بزرگ جھانی می باشند.

ليتوسک او  –و در ماه مارس یعنی زمان پذیرفتن معاھده ی برست 
حقيقت اجتناب نـاپـذیـر ایـن «این مطلب را به این شکل بيان کرد: 

 »است که بدون انقMب آلمان ما رو به فنا ھستيم.

لنين نياز به انترناسيونال نوینی برای  1917سال ”  تزھای آوریل“ در 
دنـبـالـه رو  1914جایگزینی انترناسيونـال دوم کـه از آگـوسـت 

امپریاليسم شده بود، مطرح كرد. اين خوِد جنگ بود که زمـيـنـه ی 
مادی برای این انترناسيونال را تأمين نمود. کارگـران و سـوسـيـال 
دمکرات ھای سابق در قبال دولت ھای خودشان مقاومت بيشتری 
در پيش گرفته بودند. اعتصابات در وین، در ھامبورگ و بریمـن و در 
سرتاسر آلمان باعث تسریع اختتام جنگ جھانی اوّل بود. وقتی که 

، یـکـی از رھـبـران ”  رادک“ خبر قيام ھا در وین به مسکو رسيـد 
بلشویک، مشغول نگارش گزارش از تظاھرات ھاي خود بخودی در 

من ھرگـز بـا چشـم «مقابل کرملين بود. او در اين گزارش نوشت: 
ھای خود چنين وقایعی را ندیده ام. کارگران زن و مرد و سـربـازان 
ارتش سرخ تا دیر وقت در شب پشت یکدیگر رژه ميرفتند. انـقـMب 

جھانی سرانجام ظھور کرد. توده ھای مردم گـوش شـان را بـه 
شنيدن گامھای آھنين انقMب تيز كرده بودند؛ انزوای ما به پـایـان 

 »رسيده بود.

این سخن اما، اندکی نابھنگام و نارس بود. با این که بسياری از 
کارگران و سربازان سابق در سرتاسر اروپا به شکل روز افـزونـی 
طرفدار ایده ی شورایی می شدند، اما در اکثر این کشورھا ایـن 
به عامل مستقيم تشکيل احزاب کمونيستی تبديل نگشت. حتی 
در جایی مثل آلمان نيز انقMبيون در متمایز ساختن مشخص خود 
از سوسياليست ھای ميھن پرست افراطی ناکام مانده بودند. با 
این که رفقا روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنخت دست به تشـکـيـل 
اتحادیه ی اسپارتاکيست زدند و ليکن از ترس مـنـزوی شـدن از 

یـو. اس. پـی. “ توده ھای طبقه کارگر ھمچنان در حزب ميانه رو 
(که شامل کائوتسکی و برنشتاین ھم مـی شـد) بـاقـی ”  دی.

ماندند. ھـمـيـن شـيـوه کـارگـران را سـردرگـم نـمـوده بـود و 
اسپارتاکيست ھا را از گروه ھای کوچک تر، اما با بـرنـامـه ھـای 
سياسی صریح تر، ھمچون بریمان چپ و سوسياليست ھای بين 
الملل (آی. کی. دی.) منزوی ساخته بود. با در نظر داشتن ایـن 
نکته ھم که سوسيال دمکرات ھا(برنشـنـایـن و کـائـوتسـکـی) 
بصورت علني با شورا ھای کارگری مخالفت نمي كردنـد امـا در 
پشت صحنه در جھت نابود کردن شان فعال بودند، بدین مفـھـوم 
بود که اسپارتاکيست ھا (بدان طریق که در مورد بلشویک ھـای 
روسيه صدق ميکند) حاميان شورا ھای کارگری به شمار نـمـی 
آمدند. اگر دوباره گفته ی ویکتور سرگئی را که در آغاز این مـتـن 
قرار دادیم بخوانيم در می یابيم که تحریک ھای بزرگ تر بورژوازی 
اروپا که اصطMح سوسياليست ھا را در چارچوب دفاع مـلـی بـه 
خودشان چسبانده بودند یکی از عمده ترین عـوامـلـی بـود کـه 

 (5) »انقMب آلمان و کشورھای دیگر را با شکست منجر ساخت. 

و اینگونه بود که شرایط جھانی بسوِی ضدانقMب تغيـيـر یـافـت. 
امپریاليست ھاِی پيروز در جنگ، بسرعت به کار مشغول شده و 

” اتـحـادیـِه دول“ مصوبات ورسای را عملی کردند. بـا تشـکـيـل 
(League of Na/ons )  جھان را بين خود تقسيم و نيروھای خود را

در مقابل انقMب ھای طبقه کارگـر مـتـمـرکـز کـردنـد. تشـکـيـل 
اتحادیه ھای زرد سراسری را، یکی  ( .I.L.O)” سازمان جھانی کار“

پس از دیگری بنيان نھاد و آنھا را تبدیل به سدھایی در برابر نفوذ 
 انقMبيون کرد.

از طرف دیگر، شکست پرولتاریای جھان در ایجاد حکومت شوراھا 
و پيوستن به پرولتاریای روسيه، که خود عامل بسيار مھمـی در 
تغيير شرایط جھانی مبارزه طبقاتی و چيرگِی ضد انـقـMب بـود، 

در روسـيـه را قـدرت ”  حـزبـی“ بورژوازِی تازه به دوران رسـيـدِه 
تـزاری بـا ”  تـوبـه کـردهِ “ بخشيد. نيروھاِی بروکرات و تکنـوکـراتِ 

پيوستن به ھمتاھاِی تازه به دوران رسيده شان در حزب، نيـروی 
متمرکز و قدرتمندی را عليه جناح ھای کارگری و انقـMبـی حـزب 
کمونيست (بلشویک) سامان دادند و در ھر قدم، با مـتـMـشـی 
کردن و یا خالی کردن از مجتواِی سازمانھای توده ای طبقه کارگر، 
قدرت را به رأس ھرم غير انتخاباتی حزبی منتقل نـمـودنـد. ایـن 
جناح با سوء استفاده از نفوذ حزب کمونيست روسيه در کمينترن، 

حمایت “به ” انقMب جھانی“مرکز ثقل مبارزات کارگران جھان را از 
، تغيير داد و کمينترن را کـامـMً در ” از تنھا کشور سوسياليستی

اختيار گرفت. انتقادھاِی جناح کمونيستی جھان و کارگری حـزب 
ش)  1307(   1928روسيه گوش شنوایی نيافت. از کنگرِه سـال 

، بـه جـاِی حـفـظ ” جبھه ھاِی ملی و ضد امپریاليستی” تشکيلِ 
استقMل طبقاتی، سازش پرولتاریا با بورژوازی بومی برای حـفـظ 

را جایگزین نمود. سرکوب ” سرزمين مادری سوسياليستی“منافع 
خونيِن جناح ھای کارگری و انقMبی حزب در کمتر از یکدھه پـس 
از پيروزی انقMب آغاز شد. بسياری از رھبراِن جھانی پرولتاریا که 
مسئوليتی در کمينترن داشتند و یا برای انجام وظایف شان مـی 
بایستی به روسيه رفت و آمد می کـردنـد، بـازداشـت و اعـدام 
شدند. ازجملِه ایشان، سلطانزاده ، احسان هللا خان و مـرتضـی 
علوی ھمراه با تعداد زیادی از اعضاِی انقMبی حزب کمونـيـسـت 

 ایران را می توان نام برد.
با برداشته شدِن چنين سّدی از مقابل بورژوازی جھانی می توان 
آزادی عمل امپریاليست ھا را در سرکوب سـراسـری انـقـMبـات 

توضيح داد. تنھا اینـگـونـه ”  جکومت ھای ملی“ جھانی و استقرار 
می توان پاسخی به سوأل آغازین مان بيابيم: پـس آن نـيـروِی 
عظيم تحول خواه سالھاِی نه چندان دور از این وقایع چه شدنـد؟ 
چه چيز باعث می شود که ناگھان ھمه به خواب فرو می روند و 
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قرار داشت. با انتقال مرکز فعاليت ھای آن از باکو به داخل مرزھای 
ایران، ھسته پرولتری آن به سختی لطمه برداشـت، و بـر تـعـداد 

افزوده شد، و در نـتـيـجـِه آن، در ”  چپ رو“ عناصر خرده بورژوازی 
نخستين روزھای شکست در جبھه انقMبی، جـنـاح راسـت درون 
حزب تقویت یافت و عناصر خرده بورژوازی خواستار انحMل حـزب و 
تجدید حيات حزب عدالت شدند. بدون یک برنامه کمونيستی آنچـه 
ایشان می خواستند براستی یک حزب اصMح گر مـلـی بـود. ایـن 
کوشش ھيچ فرآورده ای نداشت، اما شکست ھر چـه سـریـعـتـر 

 انقMب را در گيMن فراھم آورد.
ش) از سر گرفت. در  1300( 1922حزب فعاليت ھای خود را بسال 

تھران روزنامه حزب حقيقت منتشر شد. اتحادیه ھای کارگـری، بـا 
 شعارھای کارگری تعاونی ھا و غيره تحت رھبری حزب ایجاد شدند.

” جمھوریـخـواه“ ش) رضا خان  1304  –  1303( 1925 – 1924بسال 
حزب و ھمه سازمانھای طبقه کارگر را شکست داد و بدیـن سـان 
راه بروی تخت سلطنت برای خویش ھموار کرد. در دومين کـنـگـره 

ش) بود که ما توانستيم از بقایای گذشته  1306( 1927حزب بسال 
ـــــدھـــــيـــــم. ـــــان ب ـــــو ســـــازم ـــــزب را از ن  ح

فعاليت ھای حزب کمونيست ایران در اوضاع و احوال بسيار سختی 
پليسی رژیم جدید متوجه ھـر   –انجام می گيرند. دستگاه نظامی 

است که جرأت کند بنحوی از انحاء در بـرابـر رژیـم ”  اندیشه آزادی“ 
عدم امکان انتشار ھرگونه ادبـيـات ….  بایستد و یا از آن انتقاد کند. 

لنينيستی در داخل کشور حزب را واداشته اسـت   –مارکسيستی 
سـتـاره “ تبليغات خود را از خارج سازمان دھد. ارگان تئوریک حـزب 

از خارج به داخل ارسال می شود. و در آنجا به سـبـک زیـر ”  سرخ
 زمينی پخـش مـی شـود. و نـفـوذ عـظـيـمـی در کشـور دارد.
 تـنــھــا مــجــلــه جــدی ســيـاســی اقـتــصــادی در کشــور اســت.

حزب کمونيست ایران، پس از برگزاری دومين کنگره خود، خود را از 
نظر سازمان و ایدئولوژیک تقویت کرد، اگر چه تماسش با تـوده ھـا 
ھمچنان ضعيف است. دسته بندی که تا کنگره دوم رایج بود بـایـد 

 )11” (ھنوز مصمماً ریشه کن شود.
اما متأسفانه بر عکس شد. این شاید یکی از آخریـن گـزارشـھـای 
رفيق سلطانزاده بود. او بزودی به زیر تيغ تصفيه ھای اسـتـالـيـنـی 
رفت تا دیگر نشانی از او یافت نشود. تا اینکه خبر تيرباران او بصورت 

یـا  1315(   1938یا  1936مبھمی به گوش رسيد که گویا در سال 
ش) این واقعِه ناگوار صورت پذیرفت و طبقه کارگر و جـنـبـش  1317

کمونيستی جھان را از چنين عنصر فعال، انقMبی و دانشمند و بـا 
تجربه ای محروم ساخت. رویزیونيسم در حال تمرکز قوا بود و نمی 
توانست اھداف ضد انقMبی خود را با وجود چنين عنـاصـر آگـاھـی 

 پيش ببرد.
می خوانيم که در کـنـگـره اول ”  سلطانزاده“ ما در زندگينامِه رفيق 

حزب کمونيست ایران، او بعنوان نماینده کميته مرکزی برای شرکت 
در اجMس کمينترن ھمراه با جعفر پيشه وری انتخـاب مـی شـود. 
ترکيب کميته مرکزی در آن مقطع متشکل از نيروھای بـرجسـتـه و 
آگاه انقMبی بود. اما جناح راست وابسته به دار و دسته استاليـن، 

ش) نيز در حال شکل گرفـتـن  1299 –م  1920که در ھمان دوران (
بود، از غيبت آنھا سوء استقاده کرده و به تصفيِه عناصر انـقـMبـی 
می پردازد. بطوریکه در بازگشت از روسيه، سلطانزاده و پيشه وری 
متوجه توطئه ای در مقابل کميته مرکزی منتخب در کـنـگـره مـی 
شوند. جناح راست وابسته به فـراکسـيـون اسـتـالـيـن تـا حـدی 
گستاخی کرده بود که در کميته ھای حزبی اخراج ایـن دو تـن از 
حزب را اعMم نموده بود. اما، از آنجا که این فـراکسـيـون ھـنـوز در 
روسيه و بين الملل جای پای سفتی نداشت، کمينترن اخـراج ایـن 
رفقا را تأیيد نکرده و بعنوان نماینده و سخنگویان حزب کمونـيـسـت 
ایران پذیرفت و مسئوليتھای حساسی را به ایشان سپرد. اسناد و 
تاریخ نویسان حزب توده بنا بر سنت استالينی ھمواره کوشش در 
تحریف تاریخ و حذف چھره ھای انقMبی از آن داشتند. در مورد رفيق 
سلطانزاده بعنوان یکی از موسسين حزب کمونيست ایران، تاکتيِک 
سکوت را اتخاذ کرده اند و ھر جا که ناچار شده اند از او نامی ببرند، 

و القابی بوده که تنھا بـرازنـده خـود و ”  چپ رو“ ھمراه با عناوین 
 سردسته گرجی شان (استالين) می باشد.

رفيق سالطانزاده و دیگر انقMبيون کمونيست ھمواره بر استقMل 
و رھبری طبقه کارگر در انقMب پافشاری می کردند و چون تيغـی 
بر چشم جناح اپورتونيستی حزب بودند. جناحی که تمام سـعـی 
شان شرکت در توطئه ھا و دسيسه ھا در کنار عناصر بـورژوازی 

، عازم تسخير تھران می شـدنـد، و ” چپ“ بود. آنھا گاه به شکل 
گاه راستروی خود را با کوشش برای انحMل حزب کمونـيـسـت و 
فروکاستن اھداف و خواسته ھاِی برنامه انقMبی آن آشکار مـی 
کردند. و باIخره با تثبيت قدرت رویزیونيسم در کمينترن و شوروی 
به تبعيد و کشتار انقMبيون مارکسـيـسـت در سـطـح جـھـانـی 
پرداختند. آری! کمونيست ھای ایرانی در داخـل کشـور تـوسـط 
رضاخان انگليسی و در سطح جھانی توسط رویزیونيسـت ھـای 
استالينی به تيغ عدم سپرده شدند. چرا که، رویزیـونـيـسـم، بـه 

از انقMب جھانی روی گـردانـده ”  ساختمان سوسياليسم“ بھانِه 
بود. این واقعيتی انکار ناپذیر است که امپریاليسم بدون سرکوب و 
خونریزی وسيعی که استالين از کمونيست ھای انقMبی به عمل 
آورد، ھرگز نمی توانست تا بدین حد پيشروی کرده کـه خـود را 
برای جنگ جھانی دیگری آماده سازد. جنگ جـھـانـی دوم، کـه 
امپریاليست نوخاستِه روس نيز برای درگير شدن در آن لـحـظـه 

 شماری می کرد.
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، نوشته آ. سلطانزاده، جلد ”طبقات و احزاب در ایران. “11

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسيال دمکراسی “چھارم 
، نوشته ھای سلطانزاده، انتشارات ”و کمونيست ایران

 201تا  199مزدک. ص ص 

 بخش دوم:  طبقه كارگر و ضد انقالب بورژوازي

در مطالب خود از دوراٍن حکومت سياه ” چپ“بسياری از تحليلگران 
رضاخانی و علل آن بسيار سطحی گذر می کنند. ھمگی در ایـن 
نکته ھم رأی ھستند که با تغيير شرایط بين المللی، رضاخان آمد 

چه بـوده و از ”  تغيير“و بازھم با تغيير دیگری رفت! اما اینکه این 
کجا ناشی شده، ھيچ نمی گویند. البته، این سکوت، باعث می 
شود تا خوانندگاِن و محققين کم تجربه خود را بـا تـحـلـيـلـھـاِی 
ليبرالی و سرمایه دارانه تنھا بيابند و نتيجتاً، آنھا را در متون خـود 
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 –عنوان ایدئولوژی طبقه کارگر ھموار نمود.  اعMم مـارکسـيـسـم 
با انبوھی از ایده ھا و  -لنينيسم، تروتسکيسم، مائوئيسم و غيره 

تئوری ھای درست و نادرست و بعضا برگرفته شده از تجربه یک یـا 
بمثابه ایدئولوژی طبقه کارگر و مبـنـا قـرار دادن  -چند کشور خاص 

بسياری از اصول و ایده ھایی که ھرچند پر اھميت، به ھيچ و جـه 
در شمار عناصر اساسی بازنمایی سرشت و ھـویـت طـبـقـاتـی 
کارگران قرار ندارند، بی تردید جز به طریقت سازی و خـط و خـط 
کشی ھای شبه مذھبی و جز به ایجاد شکـاف خـرد کـنـنـده در 

 صفوف طبقاتی کارگران راه نبرده است.
از موضع چپ رادیکال نوین و " حزب دفاع از خود رھانـی کـارگـران" 
اصول و پرنسيپ ھای ایدئولوژیک آن جز به محوری ترین و پایـه ای 
ترین مطالبات طبقاتی کارگران و زحـمـتـکـشـان و در اسـاس بـه 
مخالفت با ھر شکلی از استثمار و بـھـره کشـی فـرد از فـرد و 
مخالفت با ھر شکلی از نابرابری حقوق انسانی، به مخالفت با ھر 
شکلی از توتاليتریسم و ھر شکلی از حبس و حصـر آزادی ھـای 

اجتماعی و در ھمان  حال به دفاع از -فردی و آزادی ھای سياسی
اقتصادی سوسياليسـتـی، بـه دفـاع از   –برقراری نظام اجتماعی 

آزادی ھای بی حد و استثنا، به دفاع از دمکراسی مشـارکـتـی و 
.  در این چھارچوب به طور اصولی ھيـچ نظام شورایی مقيد نيست

اعتقادی معين و بطریق اولی ھيچ اصل و ارزش و  –دیدگاه فلسفی 
ارزیابی سياسی ای فراتر از از این اصول پایه ای تـرسـيـم بـخـش 
مرزھای ایدئولوژیک آن نيست.  برای چپ رادیکال نوین مـرز ھـای 

ایدئولوژیک آن نه در قالب اصول و مفاد طرح و برنامه حزب،  –ھویتی 
که اساسن در چند اصل محدود در "مبانی برنامه ای" آن بـازتـاب 
خواھد یافت.  در این حزب ھمه اصول، ھمه ارزش ھا و ھمه مواضع 
رسمی و مورد تائيد اکثریت حزب در شمار اصول، ارزش ھا و مواضع 
ایدئولوزیک حزب قرار نمی گيرد و به مبنا و معيار صف کشی ھـای 
دوست و دشمنانه فرا نمی روید.  در حریم این حزب نه تنھا باور به 
اصول و ارزشھا و ارزیابی ھای متفاوت و بعضا متضاد در موضـوعـات 
مختلف معمول و مقبول است، که وجود طرح و برنامه ھای چندگانه 
و متفاوت نيز ( اعم از طرح و برنامه رسمی و مورد تائيد اکثریت و یا 
طرح و برنامه ھای مورد دفاع طيف ھای مختلف اقليت ) از رسميت 
و مشروعيت برخوردار است.  در این حزب اصول ایدئولوژیک ناظر بر 

و به تعبير دیگر اصول ناظر بـر صـف کشـی ھـای   –ھویت حزبی 
بطور اصولی به مواد مطروحه در مبانی برنامه  -دوست و دشمنانه 

ای حزب محدود است. در این حزب ھمه مواضع و ارزیابی ھایی که 
آشکارا و بطور سيستماتيک به انکار مفاد مندرج در مبانی برنامه ای 
حزب راه نبرد و در تخالف و در تضاد با اصول و ارزشـھـای پـایـه ای 
حزب قرار نگيرد، در چھارچوب حزب از مشروعيت و حق تبلـيـغ آزاد 

 برخور است.
در احزاب ایدئولوژیک ھمه چيز کم و بيش از موضع ایدئولوژیک و از 
نگاه دوست و دشمنانه به دید و داوری گرفته می شود.  در نـگـاه 
این احزاب و گروه ھای سياسی ھمه چيز یا بورژوایی و یا پرولتری، 
یا خوب و مورد دفاع و یا بد و موضوع تخریب و انکار به دید و به فھم 
می آید.  در نگاه این احزاب و گروه ھای سياسی محدودیتی برای 

اعMم موضع و داوری حزبی پيرامون عالم و آدم قابل تصور نيـسـت.  
در قاموس این احزاب خط قرمزھای ایدئولوژیک حزبـی گـاه چـنـان 
وسعت می یابد که گاه جز فعاIن و ھواداران حزبی، ھمه در صـف 
دشمنان  جای می گيرند.  روانشناسی حاکم بر فضای گفتـمـانـی 

این احزاب، روانشناسی "دشمن پروری" و دشمن ھراسی" است.  
ایده آل سوسياليستی این احزاب و گروه ھای سياسی نيز بـا بـه 
انقياد کشيدن ھر آنکه دشمن می پندارند، با محروميت مخالفان و 
غير خودی ھا از حقوق شھروندی، با اعمال سلطه بMمنازع حـزب 
خودی بر ھمه عرصه ھای حيات جامعه و با تبدیل زور و سرکوب و 
توتاليتریسم به پيش شرط بازتوليد نظام سـيـاسـی، اجـتـمـاعـی، 

 اقتصادی حاکم، به تصویر در می آید.
چپ رادیکال نوین و حزب مطبوع آن، اما در گسست کامل از الگوی 
حزب ایدئولوژیک، منظر گاه ایدئولوژیک را تنھا منظرگاه خود در مواجه 
با دنيای خارج نمی جوید.  این حزب نگاه دوست و دشمـنـانـه بـه 

عالم و آدم را مبنای ھمه ارزیابی ھا و ھمه داوری ھای خود قـرار نـمـی 
دھد. در ارزیابی ھا و داوری ھای این حزب نگاه علمی و کارشـنـاسـانـه، 
نگاه انسان شمول و نگاه زیبا شناسانه و غيره غایب نيست و جای ایـن 
نگاه ھا با حجم غليظی از نگاه ایدئولوژیک و نگاه دوست و دشمنانـه پـر 
نمی شود.  این حزب ورود به پھنه ای بی انتھا از مسائل مربوط به عالم 
و آدم را وظيفه و رسالت خود تلقی نمی کند.  این حزب به ھمه چيز مھر 
پرولتری و بورژوایی نمی زند و ھر ایده و ارزیابی خود را به مبنا و مـعـيـار 
نوینی برای ترسيم خط و مرز دوست و دشمنی ھای بی پایان، تـبـدیـل 
نمی کند.  روانشناسی "دشمن پروری" و " دشمن ھراسی" بر فضـای 
گفتمانی این حزب مسلط نيست.  در نگاه این حزب ضـرورت مـبـارزه بـا 
دشمنان طبقاتی تمسک به ھر ابزار و به ھر وسيله دفاع و حمله را مجاز 
و موجه نمی سازد.  در گفتمان این حزب تحليل پدیده ھای اجـتـمـاعـی 
اسير "شعارگرایی" و "ساده نمایی" دوست و دشمنانه نمی شود.  در 
گفتمان این حزب دشمنان منشاء ھمه فMکت و عقب ماده گی و پليـدی 

 ھا و ھميشه در حال مرگ و احتضار به تصویر در نمی آیند. 
در سوسياليسم مطلوب و مطبوع این حزب نيز داغ و درفش ، اقـتـدار و 
جوIن داری حس انتقام، تقسيم مردمان به خودی و غير خودی، مـحـروم 
کردن بخش کوچک و بزرگی از افراد از آزادی و برابری حقوق اجتماعی و 
حقوق شھروندی ( حتی بورژواھا ) و در عوض اعطاء حق ویژه و نابرابر به 
شمار کوچک و بزرگی از افراد ( اعم از نخبگان و یا حتی تـوده کـارگـر و 
زحمتکش ) جزء مھمی از شرایط بازتوليد سلطه قدرت نوین نيست.  در 
سوسياليسم مورد نظر این حزب ھمه ( و از جمله بورژواھـا ) از ھـمـه 
حقوق و آزادی ھای شـھـرونـدی بـه نـحـو بـرابـری بـرخـوردارنـد.  در 
سوسياليسم این حزب قرار نيست بورژواھا و خرده بورژواھا و حامـMن و 
عامMن افکار و تمایMت بورژوایی و خرده بورژوایی به ھر طریق ممکـن از 
صحنه اجتماع محو و نابود شوند.  در الگوی سوسياليستی ایده آل ایـن 
حزب دشمنی و رویارویی ھای مردمان با ھم، به سادگی با رخ گشـودن 
ھم دلی و ھمسان اندیشی و ھمسان خواھی در ميان مردمان و با رخت 
بر بستن ھر اختMف جدی در آراء و عقاید و خواستھا و تمنيات آنھا، محو و 
زایل نخواھد شد.  در الگوی سوسياليستی ایـده آل ایـن حـزب مـحـو 
دشمنی ھا نه با پایان ھرگونه اختMف و تفاوت خواھی در ميان مردمان و 
نه با ھمسان اندیشی و ھمسان خواھی ھمه طيف ھای اجتماع،  که با 
تMش برای پی افکندن بسترھای مناسب برای فرارویی اختMفات بشر در 
قالب ھای غير دوست و دشمنانه رنگ واقعيت بخود خواھد گرفـت.  در 
الگوی سوسياليستی این حزب عMوه بر الغاء ھمه اشکال بھره کشی از 

فرھنگی Iزم برای  –افراد، با تMش برای ایجاد شرایط و زمينه ھای مادی 
اعمال حاکميت افراد بر سرنوشت خود، با ایجاد بسترھای مناسب بـرای 
تجربه وسيعترین اشکال آزادی توسط ھمه شھروندان، با ایجاد بسترھای 
مناسب برای اعمال وسيعترین اشکال خود مدیریتی و خـود حـکـومـتـی 
توسط ھمه اقشار مردم، با لگام زدن به عرصه قدرت ورزی نخبگـان و بـا 
خرد کردن بيش از پيش دستگاه قدرت سياسی و کاھش قدرت و اقـتـدار 
دولت مرکزی و دستگاه ھای مرکزی قدرت سياسی و در یک کMم با پـی 
افکندن شالوده ھای محکمی برای از بين بردن تمامی زمينه ھا و ظواھر 
از خود بيگانگی انسان، گام ھای مھمی در راه فرارویی ھر چه بـيـشـتـر 
اختMفات افراد بشر در قالب ھای غير دوست و دشـمـنـانـه بـه پـيـش 

 برداشته خواھد شد.      
در بيش از یک قرن اخير در حاليکه جنبش سوسياليستی مدام در چالش 
نفس گير تسلط و اقتدار ایدئولوژی ھای فرقه ای و معطوف به بازنمـایـی 
وابستگی ھا و دلبستگی ھای فرقه ای گرفتـار بـوده اسـت، بـورژوازی 
تجربه موفقی از شکل بخشی و اقتدار بخشی به ایدئولوژی ھای معطوف 
به تامين منافع عمومی طبقه بورژوا را به منصه ظھور رسانده است.  در 
این راستا بسياری از احزاب بورژوایی با حذف و حرس شاخ و برگ ھـای 
ایدئولوژیک خود، موفق شده اند چتر بـزرگـی بـرای اعـمـال ھـژمـونـی 

گفتمانی بورژوازی تدارک ببينند.  ایـن احـزاب نـه تـنـھـا در  –سياسی 
گردآوردن نيروی اجتماعی بورژوازی زیر چند سقف بزرگ موفق عمل کرده 
اند، که در جلب و جذب طيف بزرگی از نيروی اجتماعی طبقه متوسـط و 
گسترش چتر گفتمانی خود به توده وسيعی از اقشار طبقه کـارگـر نـيـز، 
سخت موفق ظاھر شده اند.  این در حالی استکـه بـازنـمـایـی مـنـافـع 
عمومی طبقه ای به بزرگی، به ظرفيت و به تلون درونی طبقه کـارگـر و 
ھمچنين درک دیناميسم درونی نظام سوسياليستی بمثابه نظامی کـه 
رسالت خود را از ميان برداشتن اساسی ترین ریشه ھا و مظاھر تخاصم 
و دشمنی و از خودبيگانگی در ميان مردمان می جوید ( و به ھمين دليل 
از ظرفيت ھای بی بدیلی برای جھت دادن اختMفات بشر به قالب ھـای 
غير دوست و دشمنانه برخوردار است) می توانست جھت گـيـری ھـای 
روشن و شفاف ایدئـولـوژیـک احـزاب و نـھـادھـای سـيـاسـی چـپ و 
سوسياليست را در قالب ھای ایدئولوژیک برخـوردار از ریشـه ھـای پـر 
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و بـه ایـن اعـتـبـار   –استحکام، و در ھمان حال کم شاخ و بـرگ 
برخوردار از ظرفيت Iزم برای بسط گفتمان سوسـيـالـيـسـتـی بـه 

 تعين بخشد.  –گفتمان اقشار وسيعی از مردمان 
البته با فرو ریزی اردوگاه "سوسياليسم واقـعـن مـوجـود" بـخـش 
مھمی از نيروھای چپ، بيش و کم با الگوی حزب ایدئولوژیک وداع 

 -کرده و تMش ورزیده اند که خود را در ھيئت یک "حزب سـيـاسـی
برنامه ای" سامان دھند.  وداع با الگوی حـزب ایـدئـولـوژیـک، امـا 
متاسفانه در غالب قریب به اتفاق این نيروھا، با وانھادن مھمتـریـن 
اصول و مبانی برنامه سوسياليستی و بـا اقـبـال بـه بـرنـامـه و 

ليبراليسم ھمراه بوده  -دمکراسی و سوسيال-جھانبينی  سوسيال
است. در واقع این نيروھا الگوی حزب ایدئولوژیک را بـا اسـتـراتـژی 
سياسی نوین خود، با ایجاد رفرم ھا و اصMحات از باI و بـا تـMش 
برای سھيم شدن در ساختار قدرت بورژوایی نا سازگار و نـاکـارآمـد 
یافته اند. اما، تا آنجا که به بخش رادیکال چپ سوسياليست مربوط 

متاسفانه باید اعتراف کرد که تعھد و تاکيد بخش اعظم چپ است، 
رادیکال بر اصول و مبانی سوسياليسم انق&بی، ھمچنان با 
جان سختی عمومی در حفظ و دفاع از مشـخـصـه ھـای 

 . عمومی الگوی حزب ایدئولوژیک ھمراه بوده است
در این جان سختی و اصرار بر الگوی حزب ایدئولوژیک، تعيين تسخير 
و تملک دستگاه قدرت دولتی بمثابه ھدف مقدم حزب، بی تـردیـد 
نقش تعيين کننده ای را بعھده داشته است.  باور به نمایندگی خود 
خوانده و صاحب حق آحاد طبقه و تعيين تسخـيـر و حـفـظ قـدرت 
دولتی به آماج اصلی حزب، پاسخگویی به الزامات و نيازھای دست 
یابی به چنين آماجی را به متغيير اصـلـی در سـمـت دھـی بـه 
مختصات دستگاه اندیشه گی چپ رادیکال سنتـی تـبـدیـل کـرده 
است.  امری که گزینش و دفاع از الگوی حزب ایدئولوژیک را بـرای 
احزاب و گروه ھای متعلق به چپ رادیکال سنتی بـه نـحـو جـدی 
اجتناب ناپذیر ساخته است. قدرت خواھی و ورود به عرصه تسخير 
و حفظ قدرت دولتی تابع قواعد و قوانين خود ویژه ای اسـت، کـه 
ھيچ طالب قدرتی را، از تاثير آن گریزی نيست.  حزب در تMش برای 
تسخير و حفظ قدرت دولتی نه با یک دستگاه بی جان، که بـا یـک 
نيروی جادویی، پر کشش و جھت دھنده روبروست.  ھمه احزاب و 
گروه ھای سياسی در جدال برای صعود به عرصه قـدرت دولـتـی، 
برای انطباق با مقتضيات سوار شدن و سوار ماندن بر اسب چموش 
قدرت دولتی، سخت به ھماھنگی و ھمراھی با الزامات و نيازھای 
بازی قدرت، فرمان داده خواھند شد.  در واقع ھمه احزاب و گـروه 
ھای سياسی مدعی قدرت به تناسب شوق و حسـرت خـویـش 
برای چنگ زدن به اھرم ھای قدرت دولتی، برای تغيـيـر و تـعـدیـل 
اصول و اھداف کوتاه مدت و درازمدت خویش، خود را سخت تـحـت 
فشار نيرو و مغناطيسم قدرتمند و نامرئی ميدان بازی قدرت دولتی 

 خواھند یافت.  
دمـکـراسـی و  -برای بخشی از چپ که به آمال ھای سـوسـيـال

ليبراليسم آغوش گشوده است، پاسخگویی و ھماھنگی -سوسيال
با الزامات و نيازھای بازی قدرت، طبيعتن با حذف و حرص سھـل و 
آسان اصول و مبانی سوسياليسم انقـMبـی و بـا پـيـشـه کـردن 
پراگماتيسم و درغلتيدن  به رفرميسم تعين یافته است. امری کـه 
به نحو طبيعی به کاستن از سياھه اصول و ارزشھای ایدئولوژیک در 
دستگاه اندیشه گی این احزاب و به فاصله گيری آنھا از الگوی حزب 
ایدئولوژیک راه برده است. در این ميان اما، طيف ھای مختلف چـپ 
رادیکال سنتی که از ارضاء حرص و آز قدرت طلبی خـود از طـریـق 
دست شستن از آرمانھای ضد سرمایه دارانه و برابر طلبانه امتـنـاع 
می جویند، سنگر گرفتن در پشت برج و بارویی از مصالح ایدئولوژیک 
و  پای فشردن بر پر شـمـار اصـول و ارزشـھـا و ارزیـابـی ھـای 
ایدیولوژیک را، ھمچنان طبيعی ترین و مطمئن ترین راه برای گریز از 
سر سائيدن به الزامات ناخواسته بازی در مـيـدان کسـب قـدرت 
دولتی می یابند. شاخ و برگ رویاندن بر سامانه ایدئولوژیک حـزب، 
در واقع شاخص ترین ( و شاید تنھا ترین ) ابزار و سـنـگـر چـپ رادیـکـال 
سنتی در گریز از درغلتيدن به مشی  پراگماتيستی و رفرميستـی و در 
پایبندی به آرمانھای سوسياليستی و ضد سـرمـایـه دارانـه در مـيـدان 

 رقابت برای فراچنگ آوردن اھرمھای قدرت دولتی است.
حقيقت آنستکه بدون وجود برج و بارویی عظيم از مصـالـح ایـدئـولـوژیـک و در 
فقدان سنگرھای مستحکمی از فرقه گرایی و سـکـتـاریسـم، آمـاج کسـب و 
حفظ قدرت دولتـی تـوسـط حـزب، دیـر و زود ھـر حـزب و جـریـان چـپ و 
سوسياليست را بسمت گيری پراگماتـيـسـتـی و بـه پـنـاه بـردن بـه دامـان 
رفرميسم متقاعد خواھد ساخت.  تاریخ صـد و چـنـد سـالـه احـزاب چـپ و 
سوسياليست نيز بخوبی بر تقدیر دو سویه ھمه احزاب و گروه ھای سياسـی 
چپ و سوسياليست طالب قدرت روشنی می افکند.  تـاریـخ احـزاب چـپ و 
سوسياليست مدعی قدرت جز بر بر ساختن برج و باروھایی بزرگ از اصـول و 
ارزیابی ھای ایدئولوژیک و پيشه کردن فرقه گرایی، تماميت خـواھـی و آزادی 
ستيزی از یک سو، و سر سائيدن به دامان رفرميسم و حـذف و حـرس آمـاج 
ھای ضد سرمایه دارانه و سوسياليستی از برنامه و مبانی برنامـه ای حـزب، 
حکایت دیگری را باز نمی گوید.  ریشه و علت و علل این بن بست و نـاکـامـی 
تاریخی در سرشت سوسياليسم نھفته است؛  سوسياليـسـم بـا حـکـومـت 
نخبگان، با سيستم مبتنی بر اقتدار و فرمان رانی احزاب سـيـاسـی بـر اھـرم 
ھای قدرت دولتی و با خلع ید قدرتی از آحاد مردم قوام و بلوغ را تجربـه نـمـی 
کند.  سوسياليسم با ھيچ شکلی از حکومت نخبگان از بحرانھای درونی خـود 
به سMمتی در نمی گذرد و به قله ھای تعالی و تکامل خود، به پایان نابرابـری 
ھا و از خود بيگانگی ھا، به شرایطی کـه "شـکـوفـایـی آزاد ھـر فـرد شـرط 
شکوفایی آزاد ھمگان باشد" و به آستانه حذف و محو دستگاه دولـت نـزدیـک 

 )  1.(نمی شود
ھم از اینرو ھر پروژه ای که ساخت و ساز سوسياليسم را در قالب شکلـی از 
حکومت نخبه ھا و شکلی از رھبری و سروری سازمانی و تشکـيـMتـی حـزب 
باصطMح " کارگری" ( و نه بر پایه قدرت و اقتدار نھادھای خود مدیریتی و خـود 
حکومتی توده ھا ) تدارک ببيند، از ھمان آغاز سرنوشت خود را به بـن بسـت 
دو سو یه ای گره خواھد زد؛ ایدئولوژیک گرایی، فرقه گرایی، آزادی ستـيـزی و 
توتاليتریسم در یک سو و پراگماتيسم، رفرميسم و مانـدن در مـدار سـرمـایـه 
داری در سوی دیگر.  ھيچ حزب چپ و سوسياليست مدعی قدرت دولـتـی را 
فرجام دیگری نيست.  برای گریز از چنين فرجام تلخی باید در را بـر پـاشـنـه 
دیگر چرخاند؛ باید تسخير و حفظ قدرت دولتی را از اھداف و آماج ھای حـزب و 
سازمان سياسی کارگری حذف و شاکله فکری، سياسی، سازمانی حـزب را 
بر بنياد مبارزه برای حکومت نوع شورایی و دمکراسی نوع مشارکـتـی بـنـيـان 
نھاد. این اتفاقی نيست که با فروپاشی " اردوگاه کشورھای سوسياليـسـتـی 
" و احتضار شگفت آور احزاب ایدئولوژیک حاکم بر این کشـورھـا الـگـوی حـزب 
ایدئولوژیک به نحو غير قابل جبرانی از سکه و اعتبار سـاقـط گـردیـد و شـوک 
ناشی از آن تغـيـيـرات اسـاسـی و  پـر دامـنـه ای را در جـنـبـش چـپ و 
سوسياليستی جھان سبب گردید. اما باید اعتراف کرد که اولن؛ بخش عـمـده 
ای از احزاب و گروه ھای سياسی چپ رادیکال ھمچنان بر حفظ و پاسداری از 
پاره ای مھم از سنت ھای حزب ایدئولوژیک ثابـت قـدم مـانـده انـد.  دومـن؛ 
متاسفانه، سویه اصلی این تغييرات به تحکيم و بسـط گـرایـش لـيـبـرالـی و 
رفرميستی در جنبش چپ و سوسياليسـتـی راه بـرده و دوری بسـيـاری از 
احزاب و گروه ھای سياسی طيف چپ رادیکال از شکل تيپيکال الـگـوی حـزب 
ایدئولوژیک، غالبن با تقویت رگه ھای ليبرالـی و رفـرمـيـسـتـی در دسـتـگـاه 

-اندیشه گی این احزاب ( البته اگر ھنـوز بـه تـمـامـی بـه دامـن سـوسـيـال
 دمکراسی و رفرميسم سقوط نکرده باشند ) ھمراه شده است. 

 
 پانوشت:

نظام سرمایه داری نه تنھا با اشکال متعددی از حکومت نـخـبـگـان سـلـوک و )   1( 
سازگاری دارد، بلکه ماندگاری و بازتوليد شرایط حيات خـود را، اسـاسـن در وجـود 
شکلی از حکومت نخبگان می جوید.  اشکال معينی از حکومت نخبگان ( یـه ویـژه 
حکومت مبتنی بر دمکراسی ليبرال ) به بورژوازی ایـن  فـرصـت را مـی دھـد کـه 
حکومت خود را بمثابه حکومت اکثریت مردم بازبنمایاند.  بورژوازی به اعتبار ثـروت و 
مکنت خویش نه تنھا از شرایط و از ابـزارھـای قـابـل تـوجـھـی بـرای قـدرت ورزی 
گسترده و کنترل و به خط کردن نخبگان سياسی مـدافـع مـنـافـع طـبـقـاتـی خـود 
برخوردار است که از اھرمھای موثری جھت تعدیل و تغيير آراء و جھت گـيـری ھـای 
سياسی بخش مھمی از نخبگان سياسی مدافع منافـع طـبـقـه کـارگـر بـرخـوردار 
است.  ھم از اینرو، بورژوازی ایده آل حکومت خود را ھمواره در شکلی از حـکـومـت 

 نخبگان سراغ می گيرد.
این در حاليستکه در چھارچوب حکومت نخبگان ( و اسـاسـن در چـھـارچـوب ھـر 
شکلی از سازماندھی مبتنی بر جوIن داری و اقـتـدار نـخـبـگـان و از جـمـلـه در 
چھارچوب حزب نخبه محور ) طبقه کارگر از ابزارھای قابل اتکایی برای کنترل و مھـار 

نخبگان خود و تضمين ماندگاری آنھا در مدار دفاع از منافع خویش برخوردار نـيـسـت.   
تجربه تلخ شکست ھمه جنبشھای سوسياليستـی مـعـطـوف بـه کسـب قـدرت 
دولتی نيز تردیدی بجای نمی گذارد که سوسياليسم جـز بـا طـرد ھـمـه اشـکـال 
حکومت نخبگان بلوغ و تعالی Iزم را تجربه نخـواھـد کـرد و از شـرایـط Iزم بـرای 

 بازتوليد عناصر حياتی ماندگاری خود برخوردار نخواھد شد.

 اسماعيل سپهر از

 گرايش سوسياليسم مشاركتي

ismailsepehr@yahoo.com 
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ھاِی آن منحل گشت و به فراموشی گذاشته شد. شاید علت این 
واقعه را بتوان تا حدودی در دیدگاه و عملکرد کمونيسـت ھـای آن 

 –دوره یافت. بھترین نمونه از این فعاليت ھا، اقدامات سـيـاسـی 
قمری  1297انقMبی رفيق حيدر خان عمو اوغلی است. او در سال 
قمری  1320در بادکوبه قفقاز به دنيا آمد و تحصيMت خود را در سال 

در رشته مھندسی برق به پایان رساند. در ھمان سال بـه دعـوت 
یکی از اشراف ایران برای راه اندازی یک کارخانه برق برای صـحـن 
امام رضا به مشھد وارد شد. او که در نوجوانی به عضـویـت حـزب 
سوسيال دمکراسی روسيه در آمده بود و از نزدیکان رھبران قفقـاز 
این حزب (از جمله استالين) بشمار می آمد، بMفاصله بـا رھـبـران 
معترض انقMب مشروطه مرتبط گردید و اقدامات انقMبی خود را آغاز 
نمود. اما شھر مشھد، عليرغم شدت جور اسـتـبـداد بـر مـردم و 
آمادگی آنھا برای شورش، نقطه مناسبـی بـرای فـعـالـيـت ھـای 

ماه تنھا توانست یکنفر را با  11کمونيستی نبود و حيدر خان پس از 
(سوسيال دمـکـرات) ”  اجتماعيون عاميون“ خود برای تشکيل حزب 

) بنابراین به تھران می رود و با کار در چند کارخانه 6ھمراه سازد. (
حـمـل و “ و تجارتخانِه ”  برق حاج حسين آقا امين الضرب“ (از جمله 

موفق به آشنایی با قشر وسيعی از طبقات ضد ”) نقل ایران و روس
استبدادی و ضد امپـریـالـيـسـتـی مـی شـود. س. جـاویـد مـی 

پس از موضوع مسجد جمعه حضـرت مـعـصـومـه و شـاه ” نویسد:
عبدالعظيم کسانی در سفارت انگليس متحصن شدند. اول دسـتـه 
اینھا طMب مدرسه سپھساIر بود. چون عـمـو اوغـلـی در آنـجـا 
سرکشی سيم کشان را عھده دار بود برای تشـویـق عـده ای از 

ریال داد و به سفارت می فرستاد. حيدر عمو اوغلی  5طMب نفری 
(قمری) دخالـت داشـتـه اسـت. اغـلـب  1323-4در تمام جریانات 

متحصنين سفارت از مشروطه اطMعات کافی نداشتند ولی ھيئتی 
از عالمان از قبيل مرحوم صنيع الدوله و حيدر عمو اوغلی دستور از 
خارج بدانھا داده به گرفتن مشروطه تشویق می کردند. بدین ترتيب 

 )7”. (فرمان مشروطيت بدست آمد
البته، کمونيست ھای آن دوران تمام وقت خود را منحصر به توطئـه 
ھای سياسی با رھبران اقشار بورژوازی بر ضد استبداد و استعمار 
نمی کردند و به ھمين خاطر ھم توانستنـد کـمـيـتـه ھـای حـزب 

” مـجـاھـدیـن“ اجتماعيون عاميون را تشکيل داده و در دسته ھـای 
نقش اساسی ای را بازی کنند. اما، کار بسيار مشکلی است تا در 
چنان دوران و حال و احوالی، درگير سياست روز نشد، بخصوص که 
تئوری نيز توجيِه آن را فراھم کرده باشد. حزب اجتماعيون عاميون با 
ھم حزبی ھای خود در قفقاز نيز مرتبط بود. ھمفکـران ایشـان، از 
جمله رفيق نریمان نریمانف، در اتخاذ سياست ھای ایشان دخيل و 

را در ھـمـيـن دوران ”  بـمـبـی“ با آن موافق بودند. حيدرخان، لقب 
بمبگذاری مظنون اول بود و در چھارمی  3بدست آورد. او در بيش از 

مستقيماً دخالت داشت. بارھا به ھمين جرم بازداشت شد، اما ھر 
بار، کارھا، یا بعلت نبوِد شواھد و مدارک کافی، و یا، فشارھای بين 
المللی، با ھمان درد و شکنجه دوران بازداشت تمام می شد. اما، 
در آخرین اقدام مجبور به ترک موقت ایران و ادامه فعاليت در قفـقـاز 

 شد.
و ”  مکافات“ س. جاوید معتقد است که حيدرخان در تشکيل انجمن 

نيز شرکت فعال داشته اسـت. اگـر ایـن درسـت ”  حزب دمکرات“ 
باشد، پس تشکيل اتحادیه کارگران چاپخـانـه تـھـران و اعـتـصـاب 

 )8متعاقب آن نيز بدون تأثير انقMبيون کمونيست نبوده است. (
سال دوباره به تشکل گـری  12و اما جنبش کارگری، پس از گذراِن 

روی می آورد. در دو مقاله از مقاIتی که در ایـن مـورد از رفـيـق 
وضع “ و ”  جنبش سندیکایی در ایران“ سلطانزاده باقی مانده، یعنی 

، آمار و ارقام و اطـMعـات ” اقتصادی در ایران و حزب کمونيست ایران
 1297مشخصی از این رستاخيز تشکل یابی می یابيم. در سـال 

صـدھـا “ ميMدی) در پی یک قحطی که به مرگ  1918شمسی   (
و باI رفتن شدید قيمت ھا انجاميد، کارگران چاپخانه ھای ” ھزار نفر

تھران دوباره مشغول سازماندھی شده و با انجام یـک سـلـسـلـه 
اعتراضات و اعتصابات موفق به حصول خواسته ھایشان می گردند. 
این پيروزی موجی از اتحادیه گری و سندیکا سازی را به دنبال می 

با شکلگيرِی اتحادیـه ھـای بـزازھـا،  1301آورد بطوریکه در سال 
نانواھا، کارمندان تجارتخانه ھا، نامه رسانان (ُپست)، تلگرافـچـی 

مواجه مـی شـویـم. دو … ھا، کفاشان، خياطان، و یراق بافان و 
درصد از  20با نيروی ”  شورای اتحادیه ھای تھران“سال قبل از آن 

نيروی کار تھران تشکيل شده بود. در تبریز نيز اتحادیه سراسـری 
شکل گرفته بود که رھبری مبارزات خرده ” حزب کارگران“ای با نام 

 20بورژوازی بازار را نيز بدست داشت. چنين اعتباری با تحـمـيـل 
درصد کاھش اجاره غرفه در بازار به مالکاِن غرفه ھا و اعمال فشار 
بر استاندار آذربایجان به پذیرش موجودیت اتحادیه ھای کارگری و 
اصناف بازار بدست آمده بود. سـلـطـانـزاده در گـزارش خـود بـه 

اتحادیه ھای ایران با اینکه تـازه تشـکـيـل “ کمينترن می نویسد: 
شمسی) بـه چـنـد  1300(   1921ماه آخر سال  6شده اند طی 

اعتصاب موفقيت آميز دست زدند نظير اعتصاب کارگران نـانـوایـی 
ھای تھران، کارگران چاپخانه ھا، سقط فروشی ھا کـارمـنـدان و 
کارگران ُپست و در انزلی کـارگـران ُپسـت و غـيـرو. تـمـام ایـن 
اعتصابات جنبه کامM اقتصادی داشت. فقط اعـتـصـاب مـعـلـمـان 

روز  21) که 1301( 1922مدارس ملی (خصوصی) در ژانویه سال 
طول کشيد سرانجام بصورت تظاھرات سياسی در آمد و مـوجـب 
سقوط کابينِه قوام السلطنه گشت. بدین ترتيب اتـحـادیـه ھـای 
صنفی رفته رفته نقش چشمگيری در صحنه سياسی ایران بازی 
می کنند. اتحادیه ھا یک دفتر مرکزی نيز دارند که در نوامبر سـال 

تأسيس شده و جزو اتحادیه ھای سرخ انترناسيونال مسکو  1922
 )9” (می باشد.

عضویت اتحادیه ھای کارگری ایران در اتحادیه ھای انترناسيـونـال 
نـفـره حـزب  1500سرخ بيانگر کار و فعاليت بی وقفـه اعضـای 

جدیدالتاسيس کمونيست ایران بود. این حزب توانسته بود خود را 
) رھـا 10(سوسـيـال دمـکـراسـی) (”  عدالت“ از راستروِی حزب 

(  1299ساخته و با موضعی انقMبی، اولين کنگره خود را در سال 
) در بندر انزلی برگزار کند و با ارائه خـط مشـی صـریـح و 1920

روشن انقMبی خود، عناصر انقMبی کمونيست را به خـود جـلـب 
کرده و سازمان دھد. اعضای حزب کمونيست با تMش ھـای بـی 
دریغ و شبانه روزی خود، در ميان کارگران و اتحادیه ھـا و جـمـع 
ھاِی کارگری و تبليغ برنامه ھای حداکثری، توانسته بودند کارگران 
را به خودآگاھی نسبی و خودباوری مورد نيـاز بـرای مـبـارزه ای 

 قاطعانه عليه سرمایه جھانی و نظام استبدادی ارتقاء دھند.
در تاریخ جنبش ھاِی کارگری جھان به وضوح می بينيم ھر 
زمان که انق&بيون کمونيست توانسـتـه بـاشـنـد آمـوزش 
طبقاتی کارگران را بر مبناِی اھداف و جـایـگـاه تـاریـخـی 
پرولتاریا جلو ببرند، این جنبش با انسجام و اتحاد و تشکـل 
یابی بيشتر موفق به پيشروی ھاِی قابل تـوجـھـی شـده 
است. و ھر زمان که این رابطه، چه به علت پيدایش خـط 
ھای سازشکارانه در درون جنبش کمونيستی، و یا تسلط 
روحيِه اص&ح طلبانه بر توده ھاِی کارگری، با گسسـتـگـی 
روبرو بوده، نھایتاً، به شکست و عقب نشينی طبقه کارگر 

 انجاميده است.
اگر در دوران آغازین انقMب مشروطه، عامل خط مشی حزبی در 
اتکا بر نيروھای ضداستبدادی و ضد امپریاليستی و بی توجھی بر 
لزوم مبارزات مستقل کارگری باعث انحMل مقطـعـی آن گشـت، 

قرن بيستم ،ھر  20اما، در رکود مجّدد آن، در سالھای ميانی دھه 
دو عامل نقش داشتند. آغاز ضد انقMب رضا خـانـی و سـرکـوب 
گسترده و وحشيانِه انقMبيون و رھبران کارگری، ھمراه با چيرگِی 
جناح راست در حزب کمونيست و انشعاب و چند دستگی متعاقب 
آن، برای مدت طوIنی، جنبش کارگری را در فترت فرو برد. فترتی 
که به رغم افت و خيزھای فراوان در جنبش انـقـMب مـردمـی و 
کارگری، تا به امروز، طبقه کارگر را تبدیل به بنده و دستاویز جنـاح 

 ھای سرمایه داری کرده است.
” طبقات و احزاب در ایـران“ سلطانزاده در گزارش خود موسوم به 

شمسی) نگـارش یـافـتـه، مـی  1310ميMدی ( 1931که بسال 
 1299(        1920حزب کـمـونـيـسـت ایـران بـه سـال ” نویسد:

شمسی) در کنگره نخستين آن که در شھر بندری انزلی بـرگـذار 
شد، پدید آمد. پيش کسوت آن حـزب عـدالـت بـود کـه تـوسـط 

 پرولتاریای باکو به سبک زیر زمينی تأسيس شده بود.
) برگزار شد، گيMن در نـا 1299ھنگاميکه کنگره حزب (در تابستان 

آرامی ھای انقMبی بسر می برد. پس از برگزاری کنـگـره، حـزب 
جوان زیر بار وظيفه سنگين بعھده گرفتن رھبری جنبش انقـMبـی 
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 1393شماره دو، سال اول، مهر ماه 

شد تا نيروھای ورسای از ماه می به بعد تـفـوق نـفـری قـابـل 
مMحضه را کسب کنند. در نيمه نخست ماه می جبھـه جـنـوب 
شکست خورد. در روز بيست و یکم ھمان ماه نيروھای ورسای 
به فرماندھی ژنرال گاليفر با استفاده از معابـری کـه از سـوی 
نيروھای پروسی گشوده شدند ، از شمال و شرق وارد پاریس 
شدند. ھشت روز تمام جنگ ھمه جانبه در مـحـMت کـارگـری 
پاریس با شدت و حدت فوق العـاده ای ادامـه یـافـت. آخـریـن 
مبارزان کمون ھمچون برگ ھای درخت در ارتفـاعـات بـلـویـل و 
منيلمونتانت به خاک افتادند اما سرکوب خونين کمونارھا به آنجا 
ختم نشد. طبقه حاکم می خواست پيروزی خود را بـا خشـم 
بيکران و سرکوب ھمه جانبه پرولتاریا یِ  بی سMح کامل کـنـد. 

که به خود جرات داده بود و حاکمـيـت ”  بی سروپایی”طبقه ی ِ 
ستم و استثمار را به زیر سوال برده بود. در حاليکه به نيروھای 
بيسمارک دستور داده شد تا ھمه ی ِ مظنونين به مقاومـت در 
برابر پروس را دستگير کنند ھمزمان نيروھای گالـيـفـت کشـتـار 
جمعی بر عليه کودکان و زنان و مردان بی دفاع راه انداختند و با 
تفنگھای خودکار و جوخه ھای اعدام و آتش به قـتـل و تـجـاوز 

 پرداختند.
نفـر بـه پـایـان رسـيـد.  20000ھفته ی ِ کشتار با قتل بيش از 

بدنبال آن دستگيری ھای جمعی آغاز شـد. بـرای دادن درس 
درست و حسابی به پرولتاریا زندانيان قتل عام شدنـد. ھـزاران 

خانه ھای بازآموزی و اصMح و تربيت بورژوایی جا داده ”کودک در 
 ”.شدند

  ً به این ترتيب بود که طبقه حاکم نظم و اقتدار خود را مـجـددا
برقرار کرد. این واکنشی است که طبقه بورژوازی در برابر تھدید 
قدرت طبقاتی اش از خود بروز می دھد. کمون تنھا بـه دسـت 
جناح بسيار ارتجاعی بورژوازی در خاک و خون غرق نشد بلـکـه 

، ”  دمـکـراتـيـک” نيروھای سلطنت طلبان، جناح جمھوری خـواه 
شورای ملی و پارلمانترھای ليبرال در این توطئه شوم و کثـيـف 
مشارکت داشتند و مسئول مستقيم و غيرمسـتـقـيـم کشـتـار 

دمکراسی بورژوایی را ”  باشکوه ” بودند. پرولتاریا ھيچگاه اعمال 
 فراموش نخواھد کرد. ھرگز!

با سرکوب و شکست کـمـون، کـه مـنـجـر بـه نـاپـدیـد شـدن 
انترناسيونال اول شد، طبقه ی ِ حاکم نتایج شکست کـمـون را 
به کارگران سراسر جھان خصوصاً  طبقه کارگر فـرانسـه کـه از 

پيشتاز مبارزات پرولتاری بود، تحميـل کـرد. طـبـقـه  1830سال 
نتوانست جای خود را در صفـوف  1968کارگر فرانسه تا ماه می 

سال تھاجـم ضـد انـقـMبـی  40نخست مبارزه پيدا کند. پس از 
کارگران فرانسه با اعتصاب عمومی و روحيه ی ِ رزمنـده چشـم 
انداز نوینی در برابر جبھه یِ  کار و پيکار گشـودنـد . ایـنـھـمـه 
تصادفی نبود . پرولتاریای فرانسه در اتحاد با پرولتاریـای جـھـان 
نوید دنيایی بھتر را سر داده و بر ممکنات اجتناب ناپذیر که ھمانا 

 سرنگونی سرمایه داری است، پای می فشارد.
آغـاز شـده،  1968دوران تاریخی جدیدی که از ماه می سـال 

نشان می دھد اگر بشریت بخواھد از بربریت موجود خـMـصـی 
یابد ، انقMب پرولتری نه تنھا ممکن بلکه ضرورتی تام است . در 
مقابل، بورژوازی با تمام قوا می کوشد پرولتاریا از تجارب انقMبی 
گذشته خود جدا سازد و با تحریف و دروغ پراکنی اميد به آینـده 
بدون استثمار را در آنھا بکشد و به زعم خود سيستم سرمـایـه 
داری را جاودانه سازد. شکی نيست خواب امپریاليست ھا تعبير 

 نخواھد شد.
 

 ترجمه از مهرداد مينايي

 طبقه كارگر در ايران (قسمت اول)

 تولد طبقه كارگر و حزب كمونيست ايران

 
در طول تاريخ مبارزات كارگري مي بينيم كه دو جريان 

جنبش كارگري و انقالبيون سوسياليستي همواره در يكديگر 

تأثير گذاشته و به هم سمت و سو مي دهند. ايران نيز تافته 

جدا بافته اي نمي باشد. اما، برخالف اروپا كه خودآگاهي 

طبقه كارگر در پي مبارزات قريب به يك قرن شكل گرفت، 

طبقه كارگر ايران زماني متولد گشت كه سوسياليسم علمي 

 بمثابه ايدئولوژي رهايي پرولتاريا مدون گشته بود.

 بخش اول: شكلگيري طبقاتي كارگران ايران 

شکلگيری طبقاتی کارگران ایران بمانند ھم طبقه ای ھایشان در 
اروپا، با انحMل جان سختانهِ نظام فئودالی ھمراه بود. در ایران نيز 
دھقانان و پيشه وران از زمين و ھستی شان ساقط می شدند و 
به دنبال کار به شھرھا روی می آوردند. اما، در ایـران ھـنـوز از 
مانوفاکتورھاِی بزرگ و کارخانجاتی که بتوانند برای ایشان کـاری 
مھيا کنند، خبری نبود. گو اینکه امپریاليست ھای انگـلـيـسـی و 
روسی در ایران مشغول به چاپيدن منابع طبيعی بودند و بـازاری 
برای کاIھای ُبنُجلشان ساخته بودند، اما اشتياقی از خود بـرای 
در ھم نوردیدن نظام فئودالی و صدور سرمایه به شکل تأسـيـس 
موسسات و کارخانه ھا نشان نمی دادند. نتيجتاً سـيـل آوارگـان 
ایرانی به کشورھای ھمجواری که صنایع در آنھا رشد نسبی ای 
نموده بود جریان پيدا کرد. سـرمـایـه داراِن کشـورھـایـی چـون 
ھندوستان، ترکيه و مناطق مختلف قفقاز از این آوارگـان ایـرانـی 
چون ارتش بيکاران جھت پایين نگاه داشتن دستمزدھا، اعتـصـاب 

استفاده می کردند. شرایط زنـدگـی بـرای ایشـان …  شکنی و 
مصيبت بار بود و برای یافتن کار و یک لقمه نان حاضر به تن دادن 

)، فـقـط در 1905شمـسـی ( 1284به ھر کاری بودند. در سال 
تھـدسـت و گـرسـنـگـی “ ھزار ایرانی  20باکوی آذربایجان تعداد 

) مسلماً چنين تعدادی از کارگران بيکار و 1وجود داشت.(” کشيده
وامانده برای ھر جنبش کارگری در مـنـطـقـه خـطـر جـّدی ای 
محسوب می شود. به ھمين مناسبت، کميتـه قـفـقـاز و خـاور 
نزدیِک حزب سوسيال دمکراسی روسيه، تقریباً بMفاصله به کـار 
در ميان ایشان مشغول شد و با تشکيل گروه ھایی از پيشروترین 
آنھا، به تشویق کارگران مھاجر ایرانی به اتحاد و ھمبستگـی بـا 
جنبش کارگری آذربایجان و قفقاِز روس و پيوستن به اعتراضـات و 
اعتصابات ایشان دست زده و مشغول آگاه سازی و سازماندھـی 
ایشان شد. نتيجِه چنين آموزشی نه تنھا تأثير مثبت و مستقـيـم 
بر جنبش کارگری قفقاز و خاور نزدیک گذاشت و ایرانيان را در کنار 
دیگر ھم طبقه ای ھایشان در مبارزه عليه نظام سرمایه داری در 
آن منطقه قرار داد، بلکه، از آنجایيکه تعداد زیادی از این کـارگـران 
برای دیدار با خانواده ھایشان ساIنه، چند ماھی را در ایران می 
گذراندند، ایشان را تبدیل به پيک ھای آزادی از جور و ستم شاه و 
امپریاليست ھای حامی او گرداند. این کـارگـران، ھسـتـه ھـای 
مرکزی مبارزه در انقMب مشروطه و تشکيل انجمن ھای انقMبی 

 بودند.” مجاھدین“
از کارگران چاپخانـه ھـای  1285اولين سندیکای کارگری در سال 

تھران تشکيل شد که اولين اعتصاب کارگری در ایران را شکل داد. 
) در ایـن مـورد مـی نـویسـد: 3) رفيق شھيد سلطانـزاده (2( 
نخستين کوششھا برای سازماندھی سندیکایی در ایران بسال “ 

در زمان نخستين انقMب (انقMب مشروطه)، ھـنـگـامـيـکـه  1906
) 4کارگران چاپخانه ھای تھران تحت نفوذ نيرومند حزب دمکرات (

نخستين اتحادیِه خود را ایجاد کـردنـد، انـجـام گـرفـت. بـعـدھـا 
ھنگاميکه ارتجاع در سرکوب بيداد ميکرد و حزب دمکرات انحطـاط 
یافت، ھنگاميکه رھبران آن با تحصيل مقام وزارت به محافظين بـا 
وفای تاج و تخت ایران بدل گشتند، این سندیکا بدون آنکه نتـایـج 

ــت. ــل گش ــح ــن ــد، م ــاش ــرده ب ــب ک ــدی ای کس  )5” ( ج
با آغاز درگيری ھای انقMب مشروطه، جنبش کارگری در خواسته 
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عمده داليل و نيازمنديهاي ايجاد حزب طبقه كارگر 

 كدام ها هستند؟ (قسمت اول) 
 

 مقدمه
 

برای اینکه بتوانم درک درست و قابل قبولی در باره حزب مورد نظـر 
ارایه کنم ، پرداختن به بحث فوق را به قسمت ھای مختلف تقسيم 
کردم و با طرح دو سوال که ھر کدام بخشی از موضـوع را روشـن 

 می کنند و البته مکمل یکدیگر ھستند، به بحث خواھم پرداخت :
 چرا طبقه کارگر احتياج به چنين حزبی دارد ؟ -1
 حزب طبقه کارگر چگونه حزبی باید باشد؟ -2

تقسيم بحث به قسمت ھای زیر جھت آسان کردن و امکـان ارایـه 
 بحث در چند مرحله است  و قسمت ھا عبارتند از : 

 مقدمه  -1
 پيشگفتار  -2
 وظایف حزب  -3
 نام حزب  -4
 ھارمونی ميان ماھيت و شکل در حزب؟ -5
 ساختار سازمانی حزب  -6
 برنامه حزب  -7
 اصول تئوریک حزب  -8
 گرایش حزب و علل مخالفت با آن -9

ھيچ یک از قسمت ھای این نوشته نمی توانند کامM" از ھم جـدا 
باشند آنھا در واقع مکمل یکدیگرند ، ضمن اینکه توانایی یکی بقيـه 
را تقویت می کند و برعکس ضعف یکی بر بقيه تاثير مـنـفـی مـی 
گذارد، بنابراین جدا کردن آنھا فقط برای سھل کـردن ارایـه و درک 

 بھتر موضوع است.
 

 پيشگفتار
 

قبل از اینکه بگویم چه نوع حزبی Iزم داریم بھتر است بگویم چـرا 
 احتياج به حزب داریم؟

ھر چند که در تمامی نوشته ھای قدم اول و نشریه تـدارک حـزب 
انقMبی بيان شده است ولی اصولی می دانم آنچه کـه مـوضـوع 
حزب را بيشتر بشکافد بھتر است بارھا و بارھا بيان شونـد از ایـن 
جھت به صورت پيشگفتار به آن می پردازم تا زميـنـه ی شـود در 
جھت بيان اینکه حزب طبقه کارگر چرا Iزم است، چگونه و چه نـوع 

 حزبی باید باشد ؟ 
دليل اصلی و محوری نياز به حزب این است که طبقه کارگر برای  -1

انجام وظایف کوچک و بزرگ خود و برای کسب مطالبات آنی و حفظ 
دستاوردھا و کسب مطالبه  نھایی خود باید به صورت سراسری و 
حتی جھانی، متمرکز و سازمانيافته شود تا بتواند ضمن مقاومت و 
مقابله در مقابل حمله سرمایه داری مطالبات و نياز ھـای زنـدگـی 
خود را کسب نماید و ھمچنين مطالبات بورژوا دمکراتيکی کـه روی 
زمين مانده را نيز ممکن نماید و ھمينطور برای بھتر شدن وضعـيـت 
زندگی کليه کارگران و کسب آزادی ھای ھر چه بيشتر تMش نماید 
و در نھایت به سمت تسخير قدرت گام بر دارد ، ھيچ کدام از ایـن 
وظایف بدون ابزاری به نام حزب ممکن نخواھد شد. در رابـطـه بـا 
دIیل محوری نياز به حزب طبقه کارگر در نوشته ھای قدم اول بطور 
مفصل گفته شده اند و در آینده نيز گفتـه خـواھـنـد شـد در ایـن 
پيشگفتار تMش می کنم به موارد جانبی و مکملھای عامل محوری 

 بپردازم. 
جامعه کنونی چه به صورت جھانی و چه به صورت ملی جامعـه  -2

طبقاتی است و معنای جامعه طبقاتی این است که انسانھایی که 
در آن زندگی می کنند بر پایه موقعيتھای اقتصادی و اجتماعی بـه 
طبقه خاصی تعلق دارند و در ھر جامعه طبقاتی دو طبقـه عـمـده 
وجود دارد که یکی حاکم است و دیگری محکوم و ميان آن دو نبردی 
مداوم در جریان است، تا زمانی که طبقه محکوم طبقه حاکم را از 
قدرت به زیر بکشد و مناسبات طبقاتی خود را جایگزین منـاسـبـات 

طبقه سرنگون شده نماید و تا زمانی که در جامعه طبـقـات وجـود دارنـد 
چنين روندی (مبارزه ميان طبقات) صد در صد در جریان خواھد بود.  طبقه 
حاکم می خواھد دائما" به صورت حاکم باقی بماند (وضعيـت مـوجـود را 
حفظ کند) تا منافع بيشتری را از توليدات جامعه تصرف کند، طبقات دیـگـر 
می خواھند استثمار نشوند و از توليدات جامعه ( خود ) ھرچـه بـيـشـتـر 
سھم ببرند برای ھمين مجبور به مبارزه ھستند و مجبورند حاکميت طبقه 
حاکم را سرنگون کرده و جای آن را بگيرند. چون ھر طبقه ای که حکومـت 
را در اختيار داشته باشد می تواند از طریق (نھاد ھا و موسسات گوناگون 
و تکنولوژی و...) ابزار ھای حکومتی خواسته ھای خود را به طبقات دیگـر 
تحميل کند و سھم بيشتری  را از توليد اجتماعی تصرف نماید بنا بـرایـن 
مبارزه طبقاتی اجتناب ناپذیر و ضرورت تاریخی است و فرار از مبارزه و یـا 
تحمل آن و یا مھار آن در یک نقطه و پنھان کردن و یا ایجاد تـعـادل در آن 
( سازش ) و... ھرگز ممکن نبوده و نخواھد شد. ھر طبقه حـاکـم روزی 
طبقه محکوم بوده و طی ساليان متمادی مبارزه کرده است تا اینکه طـی 
روند تاریخی و زمانی که توان تسخير قدرت را به دست آورده است طبقه 
حاکم قبلی را سرنگون کرده و حکومـت خـود را تشـکـيـل داده یـعـنـی 
مناسبات طبقاتی خود را بر جامعه مسلط کرده اسـت در مـبـارزه مـيـان 
طبقات، کارگران بدون ابزار حزب نمی توانند مبارزه خود را پيش ببرند، بحث 
اصلی ما این است که یک طبقه محکوم چگونه می تواند امکان تسـخـيـر 

 قدرت را بدست آورد؟
دولت به معنای کلی آن ( متشکل از نھاد ھای اجتماعی ، نظـامـی ،  -3

سياسی ، فرھنگی و آموزشی و فلسفی و مذھبی و... است) سازمانی 
است که طبقه حاکم با استفاده از آن حکومت خود را بر قرار و حفظ مـی 
کند برای مبارزه با حاکميتی که سازمانی حکومت می کند نياز به سازمان 
وجود دارد بنا براین طبقه کارگر برای مبارزه  در مقابل سازمانھای حکومت 

 سرمایه داری به حزب خود (سازمان خود) نياز دارد.
رشد بحرانھای گوناگون بخصوص بحران ساختاری سـرمـایـه داری بـه  -4

چنان اوجی می رسد که سرمایه داری به مانع رشد و بالندگی نـيـروھـا 
تبدیل می شود و در گندیدگی، جامعه را به سوی پرتگاه می کشاند، در 
چنين مرحله ی تنھا راه نجات جامعه انسانی از نـابـودی  سـرنـگـونـی 
سيستم سرمایه داری است، و در مقابل سرمایه داری تنھا طبقه کـارگـر 
است که برنامه و طرح جایگزینی دارد، اما این مستلزم آماده بودن طبـقـه 
کارگر برای تسخير قدرت و برقراری مناسبات جدید است، اگر جایگـزیـنـی 
مناسبات از طرف طبقه کارگر به دليل عدم آمادگی اتفاق نيافـتـد پـاسـخ 
سرمایه داری برای نجات خود از بحران این است که برای مدتی از درون 
جامعه جھانی یا داخلی که دچار بحران است نيروھای اولتـرا راسـت در 
اشکال مختلف ارتجاعی و فاشيستی برنامه خروج ار بحران را ارایـه مـی 
دھند، (  نيروھای دکMسه و تمامی آنھایيکه اميدی به جایی ندارند و بـه 
دليل عدم توازن قوا ميان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در واقع به دليـل 
ضعف طبقه کارگر در تسخير قدرت و ناتوانی سرمایه داری در مھار بحـران 
دچار ضد آگاھی و عقب گرد به سوی افکار ارتجاعی شـده انـد از درون 
بحران حکومت سرمایه داری با ظاھر متفاوت (موقت) بيرون می آیـنـد و 
چنان سرکوبی پيش می برد که سرمایه داری برای چندین دھه بيمه می 

 شود.)
بنابراین دليل دیگری که باید حزب طبقه کارگر ساخته شود این است کـه 
جامعه ایران و جھان دچار بحرانھای شدیدی است و اگر طبقه کارگر برای 
برقراری حاکميت خود اقدام نکند یعنی حزب خود را نسازد از درون بحـران 
کنونی حاکميتھای ارتجاعی و فاشيستی که تا به امروز تـاریـخ بـه خـود 

ندیده است بيرون خواھند آمد که البته نمونه ھایی از آن دیده می شـود  
القاعده و طالبان به عنوان نـيـروی   –داعش –از جمله جھموری اسMمی 

اولترا راست در شکل و شمایل ارتجاعی آن و نيروھای دولتی کشورھای 
سرمایه داری پيشرفته مانند آمریکا ، مجموعه ناتو و حضور فاشيست در 
اکراین و ...در شکل و شمایل مدرن آن که علی رغم درگيری و مخالفت با 
ھم مکمل یکدیگر بوده و در نقاط عطف یکدیگر را بازتوليد می کنند . تـوان 
مانور و امکان عرض اندام آنھا به دليل نبود آلترناتيو کارگری در مقابلـشـان 

 است. 
یکی دیگر از دIیلی که  وجود حزب و متفاوت بودن آن را ثابت می کند  -5

 عبارت است از :
مبارزه ميان سرمایه داری و طبقه کارگر تفاوت ماھوی بـا مـبـارزه مـيـان 
طبقات قبلی دارد، طبقات قبل از ھمان ابزارھا و سيستم ھـای مـوجـود 
جامعه بدون نياز به تغيير ماھيت آنھا استفاده ميکردند (نيـازی بـه حـزب 
متفاوت نداشتند) و دولت را در اختيار (بدست می آوردند) ميگرفتنـد و از 
طریق استفاده از دولت مناسبات طبقاتی خود را در جامعه حاکم ميکردند 
و دولت را تکامل می بخشيدند. پس از مدتی به طبقه حاکم جامعه تبدیل 
ميشدند که مبارزه در ميان طبقات جدید حاکم و محکوم ادامه می یافـت. 
اما رسالت تاریخی طبقه کارگر از ھر لحاظ ماھيتی متفاوت دارد بـه ایـن 
دليل است که طبقه کارگر نمی تواند از ابزارھای که متناسب با ماھيت و 
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ذات طبقاتی سرمایه داری است برای سرنگونی سرمایـه داری و 
برقراری مناسبات طبقاتی خود و پيش برد روند که به سمت نابودی 
ھر آنچه تا کنون به عنوان ابزار ھا و مناسبات حکومتی تکامل یافته 

 اند استفاده کند.
ماھيت مناسبات طبقه کارگر مخالف ھرگونه تصرف و حفـظ پـدیـده 
ھای طبقاتی است یعنی مناسبات کارگری بر مبنای نياز طبقاتـی، 
آگاھی طبقاتی و سوسياليسم علمی، مبارزه و تسخير قدرت برای 
حفظ قدرت و تبعيض و استثمار دیگری و...نيست، بلـکـه تسـخـيـر 
قدرت برای نابود و در ھم شکستن زیرساخت ھای تولـيـد کـنـنـده 
قدرت طبقاتی است. بنابراین در اولين روز به قدرت رسيدن طـبـقـه 
کارگر روند در ھم شکسته شدن ھر پدیده و مقوله ای که توليد یـا 
بازتوليد کننده و یا یاری رساننده به حفظ جامعه طـبـقـاتـی اسـت 
شروع می شود چنين کاری را با ابزارھای سرمایه داری یا ابزارھای 
که در جھت ماھوی آنھا ساخته شود کـه مـاھـيـتـا" بـرای حـفـظ 
حاکميت طبقاتی ساخته شده اند ممکن نخواھد بود بنا براین نيـاز 
به ابزاری است که از بدو ساخته شدن ماھيتا" با آنچه وجـود دارد 

 متفاوت باشد.
در روند پروسه ادامه حاکميت سرمایه داری جامعه و حاکميت آن از 
لحاظ  مختلف اول اقتصادی و به دنبال آن در موارد دیگر دچار بحـران 
ھای عميقی ميگردد که ھميشه نتایج مخرب آن بر گـرده طـبـقـه 

 کارگر گذاشته و ظلم و استثمار را چند برابر می کند.
 نيرو ھای  انقMبی به دقت می دانند : -6

حکومت ایران با نقشه پردازی سيا و ساواک  50در سال ھای دھه 
در زندان ھای ایران برای این که پذیرش افکار سوسياليستی ميـان 
جوانان و مردم ایران به شدت در حال رشد بود تصميم گرفتند بـرای 
جلوگيری از چنين رشدی از نيروھای ارتجاعی مذھبـی اسـتـفـاده 
کنند ساواک زیر نظر سيا طرحی که در کل دنيا به اشکال مختـلـف 
عليه نيروھای کارگری و انقMبی پيش برده می شد در ایران پيـش 
برد، شکل پيش برد آن در زندانھا که نمونه کوچک و فشرده شـده 
طرح جھانی و داخلی با سازماندھی سيـا و مـبـاشـرت اجـرایـی 

 ساواک بود به صورت زیر بود :
 ھرچه محدودتر کردن نيروھای انقMبی و کارگری-1 
 کمک و حمایت ھرچه بيشتر به نيروھای اسMمی (ارتجاعی)-2 

در این طرح به اشکال گوناگون که در داخل زندانھا (و بيرون از زندان) 
با شرکت بسياری از نيروھای اسMمی تحت سازماندھی سـاواک 
طراحی و پيش برده می شد یک ھم پيمانی نا نوشته ولی آگاھانه 
ميان ارتجاعی ترین نيروھای سرمایـه داری مـانـنـد روحـانـيـت و 
نيروھای اسMمی ميانه رو مانند نھضت آزادی و نيروھای سـرمـایـه 
داری مدرن مانند ادارات دولتی ( ساواک و...) و دولتھای سـرمـایـه 
داری در مقابل نيروھای پراکنده کارگری که امکان داشت بـتـوانـنـد 
منسجم شوند پيش برده می شد، ولو ایـنـکـه مـيـان نـيـروھـای 
ارتجاعی سرمایه داری و نيروھای ميانه رو سرمایه داری و دولتھا و 
نيروھای مدرن سرمایه داری اختMفات و حتی نبردی آشکار وجـود 
داشت اما آنھا ھمه به صورت سازمان یافته برای مقابله با مبارزات 
کارگری در اشکال گوناگون متحد یکدیگر بودند که ھنوز ھم ھستند 
در مورد  عملکرد مشترک ميان دولت آمریکا به عنوان دولت مرکزی 
سرمایه داری و دولت ایران به  عنوان دولت ملـی سـرمـایـه داری 
علی رغم اینکه مخالفتھای شدیدی دارند ولی در رابطه با مـنـافـع 
سرمایه داری و مخالفت با کارگران ھم چنان ھماھنگ و دسـت در 

 دست ھم عمل می کنند .
خMصه طرح فوق این بود که نيروھای انقMبی و کارگری را در زندانھا 
تحت فشار مضاعف قرار دھند و نيروھای مذھبی را آزادتر بگذارند تا 
جوانانی که از نظر آگاھی و علم سياسی و فلسفی در حد پایـيـن 
ھستند بيشتر تحت تاثير نيروھای اسMمی به خصوص روحانيت و 
انواع مختلف ملی مذھبی ھا قرار داشته باشـنـد تـا بـه سـمـت 

 نيروھای چپ و کارگری کشيده نشوند .
سيستم اجرایی چنين طرحی در زندانھا این بود که دست نيروھای 
اسMمی ھر روز بيشتر باز گذاشته شد تا جایی که مثM منتظری با 
ماموران عالی رتبه ساواک ناھار ميل می کردند و بـاھـم بـررسـی 

می کردند که چگونه می توان از حرکت جوانان به سمت چپ و کـارگـری 
جلوگيری نمایند آنھا در زندانھا کMسھایی تشکيل می دادند  کMسـھـای 
فوق توسط ساواک در زندانھا سازماندھی می شد و توسط اسMمی ھا 
جوانان آموزش می دیدند تا از چپ شدن نجات یابند،  سود این ھمکاریھا 

پليسی  -این بود که روحانيت فرصت می یافت با پول و تسھيMت دولتی 
اسMم را تبليغ نماید اسMمی که نتایجش را امروز می بـيـنـيـم و سـود 
ساواک (در مجموع دولتھای سرمایه داری ) از آن ھمکاری بـا نـيـروھـای 
سرمایه داری ارتجاعی این بود که می توانستند طرح جدایی کمونيستھا 

به صورت  1919و سوسياليستھا از پایه ھای اجتماعيشان که از سالھای 
 سازمان یافته جھانی شروع شده بود را بھتر پيش ببرند .

ھمان گونه که در باI گفته شد ھدف اصلی این طرحھا در واقـعـه جـدا 
کردن نيروھای انقMبی از پایگاه اجتماعی و مردمی شان بود که در ھـر 
نقطه از جھان به اشکال و توسط نيروھای متفاوت اجراء مـی شـود. در 
زندانھا توسط روحانيت مانند منتظری ، طالقانی ، مطھری و مفتح و ... و 
نيروھای ملی مذھبی مانند بازرگان و ... و به نوعی شریعتی پيش بـرده 
می شد ، در بيرون از زندان نيز با کمکھای دولـت و سـاواک نـيـروھـای 
ارتجاعی علی رغم اینکه در ظاھر محدود می شدند ولی در واقـع آنـھـا 
برای ھر کاری به کمک دولت و ساواک دستشان باز بود از جمله آنھا ھر 
کتاب و نوشته ای را می توانستند چاپ  و نشر کنند در حسينيه ارشاد ، 
مھدیه تھران و صدھا جای دیگر مانند آنھا به سخنرانی و نشر افکار خـود 
بپردازند ولی در مقابل نيروھای کارگری برای انتشار کتابھای خود مجبـور 
بودند از جزوه ھا و یا کتابھای جلد سفيد و غيره بـا مـحـدودیـت بسـيـار 
استفاده نمایند و مورد تعقيب بودند  نيروھای ارتجاعی و اسMمی حتـی 
اگر دستگير می شدند خيلی زود آزاد می شدند و یا توبه کرده بخشيـده 
می شدند ولی نيروھای کارگری و انقMبی جا و محلی برای نشر افـکـار 
نداشته و وقتی دستگير می شدند به زندانھای طوIنی و اعدام و قـتـل 

 عام به بھانه ھای مختلف دچار می شدند .
طراحان چنين سيستمی علی رغم اینکه از حکومت شاه دفاع می کردند 
ولی در نظر داشتند که اگر روزی آمد که نتوانستند شاه را حـفـظ کـنـنـد 
کمک کنند نيرویی در جامعه حاکم شود که به انجام وظایف شاه به صورت 
قلبی و اندیشه ای اعتقاد داشته باشند ولو به شکل متفـاوت، بـه ایـن 
دليل بود که افرادی مانند Iجوردی ، کروبی و ...و دیگر نيروھای مذھبـی 

فرصت آزادی تحت توبه را پيدا می کنند و اینھا نمونه است و بدون شـک  
کسی نمی دانست Iجوردی چه جانوری خواھد شد ولی طراحان چنين 
سيستمی ھمکاری با مذھبيون و حمایت از آنھا به مجموعه ی نيروھای 
مذھبی به عنوان سد محکمی برای حفـظ سـرمـایـه داری در مـقـابـل 
نيروھای کمونيست و سوسياليست ایمان داشتند و نتيجه اش نيز ثابـت 

 می کند که طرح و اعتقاد آنھا کامM" درست بود .
برای شکست دادن نيروھای انقMبی باید پيوند ميان احزاب کمونيست  -3

و سوسياليست با پایگاه توده آنھا یعنی کارگران قطع شود، ھمين طور در 
سطح منطقه نيز ( البته ھر چه وسعت و عرصه جغرافيایی گستـرده تـر 
می شد این طرح پيچيده تر می گشت) اما پایه اصلی آن ھـمـان جـدا 
کردن کمونيستھا و سوسياليستھا از پایگاه توده خودشان بود مثM" طـرح 
فوق درسطح منطقه ای کمربند سبز ناميده می شد. که حاصل و نتـایـج 

ساله ی آن وجود حکومتھای اسMمی و گروھھا و موسسـات و  70 – 60
نھاد ھای اسMمی مانند مجاھدین افغان ، القاعده، طالبان ، بوکو حرام و 

 داعش ، حکومت ترکيه و جمھوری اسMمی و... ھستند .
طرح فوق در سطح جھانی نيز به اشکال مختلف پيش برده شد ولـی  -4

به صورت رسمی از ایجاد سازمان ملـل  1919شکل سازمانی آن از سال 
 متحد و طرح سازمان جھانی کار شروع شد. 

در جھت عملی کردن طرح فوق در کشورھای آسيایی و آفریقایی کـه  -5
کارگران کمتر متشکل بودند و افکار مذھبی قویتر بود بيشتـر از مـذھـب 
سود بردند ولی در کشورھای آمریکایی و اروپایی که تشکلھای کـارگـری 
وجود داشتند و مذھب چندان بردی نداشت بيشـتـر از خـود تشـکـلـھـا 

 کارگری استفاده کردند.  
 نتایج مخرب طرح فوق عبارت بود: -6
 -نيروھای انقMبی و کمونيستی را از پایگاھھای خود ( پـيـونـد آن دو  

بـاعـث حـرکـتـھـای  -سوسياليست ھا و کمونيست ھا با توده کارگران 
انقMبی و پيروزیھای انقMبات کارگری می شد) جدا کـرده و تشـکـيـMت 
کارگری را زمين گير کردند که ھنوز به شدت ادامه دارد. احزاب و نيروھای 
کمونيستی نمی توانند نيروھای انقMبی و جوانان را جذب فـعـالـيـتـھـای 
انقMبی نمایند و برای جبران این ناتوانی ھر چه بيشتر دست و پـا مـی 
زنند بيشتر دچار انحرافات می گردند. برای مبارزه و مقابله با چنين طـرح 
سرمایه داری تنھا حزب طبقه کارگر می تواند کار ساز باشد بدون شـک 

حزب واقعی طبقه کارگر وجود داشت سيا و ساواک نمی  50اگر در دھه 
توانستند با استفاده از مذھبيون  جوانان و توده ھا را فریب بدھند و نمی 
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مبارزه بر سلطنت طلبان خواستار آنھا بود. روح اصلی کمـون 
دید که  1871را باید در آرمانھای خود رھانی پرولتاریای جوان 

نخستين گام جسورانه را برای مبارزات حياتی تـر در آیـنـده 
برداشت. این نخستين بار در تاریخ بود کـه قـدرت رسـمـی 
بورژوازی در یکی از قدرتمندترین پـایـگـاھـھـایـش در جـھـان 
سرنگون می شد. پرولتاریا، و نه ھيچ طبقه ی ِ دیگری، رھبر 
این مبارزه نفس گير بود. بی شک این پرولتاریا تازه گام ھای 
نخستين خلوص و بی پيرایگی خود را بر می داشت و ھنـوز 
حامل بسياری از گرایشات خرده بورژوایی و گرایشات آلـوده 

پابه ميدان گذاشته بودند. عليرغم  1789دیگر بود که از سال 
ھمه ی اینھا ، پرولتاریا موتور محرک کمون بود. گرچه ھـنـوز 
امکان انجام انقMب جھانی ميسور نبود( زیرا پرولتاریـا ھـنـوز 
دوران طفوليت خود را طی می کرد و ھنوز کاپيتاليسم تمـام 
امکانات خود را برای توسعه نيروھای توليدی از دست نداده و 
به مرحله پوسيدگی نرسيده بود) اما کـمـون راھـی را کـه 
پرولتاریا در آینده Iجرم می بایست بپيماید به روشنی نشان 

 داد.
عMوه بر این وقتی کمون قالب اصول انقMب بـورژوایـی را در 
برنامه خود گنجانيد محتوای خواسته ھـایـش بـا مـحـتـوای 
خواست ھای بورژوازی تفاوت بنيادین داشـت. بـرای مـثـال 

ھمان آزادی تـجـارت و آزادی در ”  آزادی”  منظور بورژوازی از 
، “ بـرابـری” بھره کشی از نيروی کار ، و یا مقصود بورژوازی از 

ھمان برابری بورژواھا در قبال امتيازات طبقه آریستوکرات بود. 
در نظر آنھا ھماھنگی بين سرمایه و نيروی کار و یا “  برادری” 

به عبارت دیگر تسليم استثمار شونده به استثمار کننده بود. 
به ” آزادی، برابری و برادری”در نظر پرولتاریای حاضر در کمون 

معنای الغای بردگی مزدی ، استثـمـار انسـان از انسـان و 
رھایی از قيد و بند جامعه تقسيم شده به طبـقـات بـود. در 
طی دو ماھی که طبقه کارگر سازمان اجتماعی پـاریـس را 
سر و سامان می داد این آرزوھا بيان و جامه ی عـمـل مـی 
پوشيد. ماھيت واقعی طبقـاتـی کـمـون در عـمـلـکـردھـای 
اقتصادی و سياسی آن و نه در شعارھایی که طی گـذشـت 
زمان پی در پی از سوی بورژوازی تحریف و تھی شده، نھفته 

 است.
کمون دو روز پس از اعMم موجودیت اش، با حمله سيـاسـی 
حساب شده ی ِ ھمه جانبه به ماشين دولتی قدرت طبقاتی 
خود را به رخ طبقات استثمارگر کشيـد: انـحـMل نـيـروھـای 
پليس که در سرکوب مردم دخالت کـرده بـودنـد، نـيـروھـای 
نظامی سرکوبگر و ھمه قوای مسلح حافظ امتيازات طبقاتی. 

بـود، درھـم ”  گـارد مـلـی” تنھا نيروی مسلح شناخته شده 
شکستن ھمه سيستم دولتی، مصـادره امـوال کـلـيـسـا، 

نابـودی سـتـون …  نابودی گيوتين ھا. آموزش آزادِ  اجباری و 
که نشانه ای منویات شوینيستی ناپلئون اول بـود، ” وندوم” 

عمل سمبوليکی دیگری در این راستا بـود . در ھـمـان روز 
بـا ”  پرچم کمون جمھوری جـھـانـی اسـت”کمون اعMم کرد 

انتخاب خارجيان به عضویت کمون (از جمله دورنـبـروسـکـی 
لھستانی به عنوان مسئول امور دفاعی، و فرانکل مجاری به 
عنوان مسئول امور کارگری) ماھيـت انـتـرنـاسـيـونـالـيـسـم 

 پرولتری کمون بيش از پيش ھویدا شد.
در بين ھمه یِ  این محاسبات سياسی یکی از آنھا بيش از 
ھر چيزی دروغ بودن ادعـای دفـاع پـرولـتـاریـای پـاریـس از 
جمھوری بورژوایی را نمایان می کند: امکان جایگزینی دائمی 
نمایندگان کمون که ھمين امر نشانگر پاسخگویی مداوم آنھا 

به انتخاب کنندگان شان بودند. کمون در واقع شـکـلـی از 
به قول لـنـيـن  1905بود که در انقMب ” شوراھای کارگری” 
بود. اصل جایگزینی و ”  کشف نھایی از دیکتاتوری پرولتاریا” 

امکان انتخاب و عزل دائمی نمایندگان که پرولتاریا در طـی 
تسخير قدرت پذیرفت بار دیگر ماھيت پرولتری کمون را تایيد 
می کند. بر عکس، دیکتاتـوری بـورژوازی کـه بـا مـاسـک 
دمکراتيک قدرت را در دست اقليتی استثـمـارگـر بـه ضـرر 
اکثریت استثمار شونده متمرکز می کند امکان جا به جایی 
قدرت را نا ممکن می سازد. اصول انقMب پرولتری به ھيـچ 
نيرویی اجازه نمی دھد تا موقعيت خود را باIی جامعه قرار 
دھد. تنھا اکثریتی که مخالف اقليت استثمارگر است مـی 

 تواند در مقام اداره دمکراتيک جامعه قرار گيرد.
از آنرو که محاسبات سياسی کمون بـروشـنـی نشـانـگـر 
ماھيت پرولتاری آن است اما سياست ھای اقـتـصـادی آن 
دارای محدودیت ھای خود است اما در عـيـن حـال نـمـی 
توانست از دفاع از حقوق طبقه کارگر چشم پوشی کـنـد: 
الغای اجاره، الغای کار شبانه برای بعضی از صـنـوف مـثـل 
نانوایی ھا، الغای تنبيھاتی که منجر به کسر حقـوق مـی 
شد، بازگشایی و مدیریت کارگری کارگاھھای بسته شده ، 
پرداخت دستمزد به نمایندگان کـمـون در حـد دسـتـمـزد 

 …کارگران و 
واضح است که این شکل از سازماندھی اجتماعی ، ربطی 

دولت بورژوازی ندارد و اساسا ً در پی ”  دمکراتيزاسيون ” به 
نابودی بنيان ھای آن است. این دستآورد در حقيقت ھمان 
ِ  جـنـبـش  درس بنيادی است که کمون به کـل آیـنـده ی
کارگری تقدیم نمود. این ھمان درسی است که پرولتاریا در 

بـا  1917روسيه با تاکيد لنين و بلشویـک ھـا در اکـتـبـر 
روشنی و وضوح عملی کرد. ھمآنـگـونـه کـه مـارکـس در 

تاکنون ھمه ”  ھيجدھم برومر لویی بناپارت اشاره کرده بود 
یِ  انقMبات سياسی ، ماشين دولتی را بـه جـای نـابـود 

گرچه شرایط ھـنـوز بـرای ” .  کردن ، بھبود بخشيده بودند
برانداختن بورژوازی مھيا نشده بود اما کمون پاریس، آخرین 
انقMب سده ی ِ نوزدھم، طليعه دار جنبش ھای انقMبی در 
سده یِ  بيستم شد. کمون پاریس در عمل نشان داد کـه 

طبقه کارگر به سادگی نمی تواند صرفا ً ماشين دولتی را ” 
حاضر و آماده تصاحب کند و در جھت اھداف اش بکار گيـرد. 
زیرا ابزار سياسیِ  بردگی پرولتاریا نمی تواند ابزار ِ رھایـی 

 مارکس، جنگ داخلی در فرانسه).”( اش باشد

 خشم تشنه به خون ِ بورژوازي در برابر تهديد پرولتاريا

طبقه حاکم نمی توانست بپذیرد که طبقه کارگـر بـه خـود 
جرات بدھد و در برابر نظم و قدرت بورژوازی قد علم کند. به 
ھمين دليل پس از فتح مسلحانه پاریس و برقراری مـجـدد 
قدرت خود با استفاده از قوای سرکوبگر چنان سـبـعـيـت و 
وحشی گری از خود نشان داد که حمام خون وی ھيچگـاه 
از ذھن کارگران زدوده نخواھد شد. به ھمان مـيـزانـی کـه 
حکومت کارگری ھول و ھراس در جان بورژوازی انداخته بود 
واکنش ضد بشری بورژوازی ھم حد و حصری نـداشـت. از 
آغاز ماه آوریل نيروھای بورژوازی و بـيـسـمـارک کـه بـنـادر 

” اتحاد مقـدس”  شمال و شرق پاریس را اشغال کرده بودند
خود را برای نابودی کمون برقرار کـردنـد. از ھـمـان زمـان 
بورژوازی نشان داد که حاضر است در مقابلـه بـا دشـمـن 
طبقاتی خود مليت و وطن پرستی دروغين ادعایی خود را 
فدا کند. این ھمکاری بين ارتش فرانسه و پـروس بـاعـث 
محاصره کامل پایتخت شد. روز ھـفـتـم آوریـل نـيـروھـای 
  ِ ورسای بندر غربی پاریس را اشغال نمودند و در نتيجه ی
روبرو شدن با مقاومت ھمه جانبه نيروھای کمون بـورژوازی 

نفر از سربازان اسير شده  60000از بيسمارک تقاضا کرد تا 
یِ  فرانسه در سدان را آزاد کند تا به نيروھای ورسـای در 
سرکوب نيروھای گارد ملی کمون بپيوندند. ھمين امر مـوجـب 
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 1871كمون پاريس 

 دوراني كه كارگران قدرت را به دست گرفتند 
سال پيش بورژوازی فرانسه، با قتل عام بيش از بيست  140

ھزار کارگر نقطه پایانی بر نخستين تجربه عظيـم انـقـMبـی 
پرولتاریا نھاد. کمون پاریس نخستين باری بود که طبقه کارگر 
در چنين حد و اندازه و قدرتی در صحنه تاریخ ظاھر می شد. 
نخستين بار بود که کارگران نشان می دادند که تنھا طـبـقـه 
انقMبی در جامعه و قادر به خرد کردن ماشين دولت بورژوایی 

 ھستند.
امروزه طبقات حاکم می کوشند به ھر قيـمـتـی کـه شـده 
کارگران را قانع کنند که چشم انداز ھيچ جامعه ای غـيـر از 
جامعه سرمایه داری در افق مبارزاتی دیده نمی شود و بـه 
این ترتيب آنھا را در برابر بربریت و بMیای جـھـان مـدرن بـی 
دفاع سازند. به ھمين دليل امروزه ضرورت تام دارد تا طبـقـه 
کارگر با مرور گذشته مبارزاتی خود، اعتماد به نفس از دست 
رفته خود را باز یابد و خود را با تمام قوا آماده مبارزه نھایی در 
آینده کند. تجربه گرانقدر کمون پاریس نشان داد که عليرغـم 
ناپختگی شرایط برای انقMب کـمـونـيـسـتـی در آن دوران، 
پرولتاریا تنھا طبقه ای است که می توانـد تـمـامـيـت نـظـم 

 بورژوایی را به چالش بکشد.
در تاریخ جنبش کارگری، کارگران نسل اندر نسل بـه کـمـون 
پاریس به مثابه منبع تجربه آموزی و الھام گيری رجوع کـرده 

روسيه ملھم از درس ھا  1917و  1905اند. خصوصا ً انقMبات 
 1917و تجارب این انقMب بودند. تا اینکه انقMب پـيـروزمـنـد 

انجام گرفت و سرمشقی نوین برای مبارزات پرولتـاری آتـی 
 شد.

امروزه تبليغات بورژوایی می کوشد تجارب انقMبی اکتـبـر را 
برای ابد به خاک بسپارد و با یکسان انگاری کمـونـيـسـم بـا 
انحرافات و اشتباھات بعدی که به نام سوسياليسم بـازار و 
واقعاً  موجود در صحنه مبارزات ظاھر شد، کارگران را از نـگـاه 
به آینده روشن باز دارد. از آنجا که چنين تـحـریـفـی در بـاره 
کمون پاریس امکان ندارد بورژوازی می کوشد چھره انقMبـی 
کمون را با خزعبMتی ھمچون جنبش وطن پرستانه و دفاع از 

 ارزش ھای جمھوری، مخدوش کند.

 مبارزه اي بر عليه سرمايه ، نه مبارزه اي ميهن پرستانه

کمون پاریس ھفت ماه پس از شکست لـوئـی بـنـاپـارت در 
پروس برقرار شد. روز چھارم  -سدان در طی جنگھای فرانسه

سپتامبر کارگران پاریس بر عليه شرایـط دھشـتـنـاکـی کـه 
ماجراجویی ھای نظامی بناپارت بر آنھا تحميل کرده بود قيام 
کردند. در حاليکه نظاميان بيسمارک در دروازه ھـای پـاریـس 
اردو زده بودند، جمھوری اعMم شد. از آن به بعد گارد مـلـی 
که اساساً از قشرھای پایينی خرده بورژوازی تشکيل یافـتـه 
بود وظيفه دفاع از شھر را در برابر دشمن پروسی عھده دار 
شد. کارگران که در معرض گرسنگی قرار گرفته بودند به گارد 
ملی پيوستند و چيزی نگذشت که اکثریت گارد را تشـکـيـل 
دادند. طبقه حاکم می کـوشـيـد ایـن رونـد را بـه مـثـابـه 

ميھن پرستانه بر عليه مھاجمين پـروسـی ”  خلقی” مقاومت

بنمایاند؛ اما خيلی زود مبارزه برای دفاع از پاریس راه را برای 
مبارزه ای حياتی تر بين دو طبقه آنتـاگـونـيـسـت و اصـلـی 

روز  131جامعه یعنی پرولتاریا و بورژوازی ھموار کرد. بعد از 
محاصره دولت فرانسه فلج شد و پيمانی نظامی با نيروھای 
مھاجم پروسی امضاء کرد. رھبر جدید دولت جمھـوری درک 
کرده بود که با توجه به دشمنی ھای فـزایـنـده Iزم اسـت 
ھرچه زودتر پيمانی نظامی با پروس با ھـدف خـلـع سـMح 
کردن پرولتاریای پاریس امضاء کند زیرا پرولتاریا به دشـمـنـی 
جدی در برابر طبقه حاکم تبدیل شده بـود. روز ھـيـجـدھـم 

نخستين نقشه محيMنه آنھا طرح و آماده  1871مارس سال 
اجرا شد: آنھا با ادعای اینکه سMح ھا جزء بيت المال و بـه 
تبع جزء اموال دولتی است Iزم است گارد ملی تعداد بيش 
از دویست عرادّه توپ را که در محMت کارگری مونـتـمـارت و 
بلویل پنھان کرده بود، تحویل دھد. این تـMش بـا مـقـاومـت 
جانانه کارگران و ھمبستگی و جنبش برادری بين نيـروھـای 
نظامی و مردم پاریس با شکست روبرو شد. نـقـش بـر آب 
شدن تMش برای خلع سMح کارگران و مردم پاریـس، آتـش 
جنگ داخلی بين کارگران پاریس و دولت بورژوازی که در کاخ 
ورسای پناه گرفته بود را شعله ور کرد. کميته مرکـزی گـارد 

ماه مارس که قدرت را به طور موقت در دسـت  18ملی روز 
در نتيجه توطئه ھا و خيـانـت ھـای ”  گرفته بود، اعMم کرد: 

طبقه حاکم، پرولتاریای پاریس درک کرده است که زمـان آن 
رسيده تا با عھده دار شدن مسئوليت امور مردم به وظيـفـه 

پرولتاریا درک کـرده اسـت کـه …)  تاریخی خود عمل نماید(
وظيفه بMفصل و حق مطلق اوسـت کـه خـود سـرنـوشـت 
خویش را بدست بگيرد و با تسخير قـدرت پـيـروزی اش را 

در ھمان روز، کميته، انجام انتخابات فوری با ”.  مسجل نماید
شرکت تمامی نامزدھای طبقات مـخـتـلـف و بـا حـق رای 

ماه مارس انتخابات انجام شـد  26ھمگانی را اعMم کرد. روز 
و دو روز بعد کمون اعMم شد. چندین گرایش در کمون حاظر 
بودند و نماینده داشتند: اکثریت با بMنکـيـسـت ھـا بـود. و 
اقليت در اختيار سوسياليست ھای پـرودونـی از اتـحـادیـه 

 انترناسيونال کارگری ( انترناسيونال اول) بود.
بMفاصه دولت ورسای برای خارج کردن قدرت از دست طبقه 
کارگر دست به ضد حمله زد. در طی دو ماه حيات کمون توپ 
باران پایتخت از سوی بورژوازی فرانسه با کـمـک نـيـروھـای 

 پروسی ادامه یافت.
پرولتاریا به خاطر دفاع از سرزمين مادری در بـرابـر دشـمـن 
خارجی مبارزه نمی کرد بلکه، مبارزه آن برای دفاع از خود در 

و ”  خـودی“ برابر دشمن خانگی بود. مبارزه بر عليه بورژوازی 
نمایندگان دولت ورسای بود. به ھمين علت بود که پرولتاریـا 
از تسليم و تحویل سMح به بھره کشان سرباز زد و کمون را 

 برپا نمود.

مبارزه براي نابودي دولت بورژوازي ، نه براي دفاع از آزادي هـاي             

 جمهوري

بورژوازی رسواترین دروغ ھایش را از در پوششی از واقعيـت 
پنھان می کند. ادعای ھميشگی آنھا این بوده که کمون بـر 

شـکـل گـرفـتـه و ھـدف از ایـن ادعـا  1789اساس اصول 
فروکاستن نخستين تجربه انقMبی پرولتری به دفاع صرف از 
آزادی ھای جمھوری است. منظور بورژوازی از آزادی ھـای 
جمھوری ھمان آزادی ھای بورژوازی فرانسه اسـت کـه در 
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را به شکست کشانده و نيروھای مـرتـجـع را  57توانستند انقMب 
حاکم نمایند، این دليل دیگری برای ساختن حزب طبقه کارگر است 
، که اگر ساخته نشود به زودی یک بار دیگر دشمن طبقه  کارگر را 

 شکست خواھد داد.
ھر طبقه ای و در درون مجموعه طبقه ھر جریانی نوع تربيـت و  -7

آموزش خاص خود را دارد که وقتی امکان نشر می یابـد آن را بـه 
جامعه بخصوص به افکار جوانان تزریق می کند ،( سرمایه داری در 
سطح جھانی و داخلی برای مقابله با طبقه کارگر ھمه گونه امکان 
نشر افکار مذھبی را به مذھبيون داد و نتيجه اش در این زمـان در 
اروپا و امریکا ظھور احزاب راست گرا است و در شرق نيز ظھور ھـر 
چه بيشتر جریانات ارتجاعی مذھبی است) نتيجه ھمکاری مـيـان 
مذھبی ھا و دولت شاھنشاھی در زندانھا و غير باعث شد درست 
در نقطه عطف تاریخی از درون انقMب ایران که گرایش بسـيـار بـه 
اندیشه سوسياليستی داشت ضد انقMب بيرون بياید که نتایـج ان 
ھنوز ادامه دارد این ھمه حاصل نبود یک حزب انقMبی متعـلـق بـه 
طبقه کارگر در سطح ایران بود و در سطح  جھانی  صـدھـا نـھـاد، 
دولت و جریانات ضد انقMبی و از جمله جریان نئو ليبراليسم دقيقا" 
به دليل نبود حزب انقMبی طبقه کارگر در سطح جھـانـی بـود کـه 
ھنوز حاصل این عدم وجود بار ضد آگاھی توليد می کند و نـتـایـج 
بسيار نزدیک آن را در اوج گيری نيرو ھای طالبانی و داعـش مـی 
توان به وضوح دید. این حاصل تاریخی یک موضوع مھم دیگری را نيز 
به اثبات می رساند که ھرگز آگاھی از درون مبارزات خود به خودی 
کارگران توليد و یا گسترش نمی یابد. بلکه سازمان سياسی طبقه 

 کارگر (حزب طبقه کارگر) نياز مبرم و ضرورت تاریخی دارد.
برای تاثير و استفاده از مذاھب توسط سرمایه داری جھت فریب  -8

انسانھا و مھندسی افکار و توليد و گسترش اندیشه ھـای حـافـظ 
سرمایه داری و توليد و تبليغ مذاھب جدید ، می توان به فيلم ھای 
ساخته شده در ھاليود و امثال آن در کنار کارھـای ھـنـری اشـاره 
نمود که در تمامی آنھا به تبليغ مذھبی و در برخی از آنھا به صورت 
بارز افکار روحانی گرایی و تبليغ ماورای طبيعی و فرھنگ سازی که 
مجموعا" در جھت خواب و مسموم کردن تـوده ھـا ھسـتـنـد، بـا 
گستردگی و کميت باIیی توليد می شوند. طبقه کارگر اگر بخواھد 
با چنين مسموم سازی مقابله کند باید نویسندگان، شاعران، فيلم 
سازھا و دیگر ھنرمندان طبقه خود را سازماندھی نـمـایـد و مـی 
دانيم ھر انقMبی  قبل از شروع پراتيکی خود به صورت فرھنگی و 
ھنری در جامعه گسترش یافته ھزمونی انـدیشـه کـارگـری را بـر 
جامعه مسلط می کند و می دانيم سازماندھی ھنرمندان نياز بـه 

 تشکيMت (حزب) قدرتمند و آگاه دارد.  
بھتر است موضوع تاثير منفی عدم وجود حزب طبقـه کـارگـر از  -9

زاویه فردی بر کارگران و جوانان نيز بيان شود ، ما می دانيم صدا ھا 
نفر در حزب بلشویک از کشورھای مختلف حضور داشتند و تـحـت 
تعليمات حزب به انسان ھای مبارز و خدمت گذار بشریت در قـالـب 
فکری کارگری تبدیل می شدند، و ھمچنين ھر حزب انـقـMبـی را 
بررسی کنيم به چنين نيرو ھای بر می خوریم مثM" چه گوارا و افراد 
دیگری از گروه خود او یا در جنگ ھای داخلی اسپانيا و... یا موضوع 
مبارزات مردم ویتنام و مردم فلسطين ھمه گواه این گفـتـه اسـت. 
این به ما می گوید انسانھای حق طلب و برابـری خـواه کـه تـوان 
مبارزه  دارند در اقصا نقاط جھان حضور دارند و ھر وقت بتواننـد بـه 
نيروی می پيوندند که به صورت آلترناتيو در مقابل ظالم دیـده مـی 
شود، سرمایه داری در مقابل چنين روندی ضمن حـذف جـریـانـات 
کارگری به عنوان آلترناتيو از مقابل دید انسانھای حق طلب نيروھای 
ارتجاعی و ضد کارگری را به صورت آلترناتيو خـود بـزرگ کـرده بـه 
نمایش گذاشته است. تا خMء ی که بر اثر سرکوب شدید نيروھای 
کارگری ایجاد شده است در مقابل دید جوانان و مردم با نـيـروھـای 
سرمایه داری پر شود و اکنون به خواسته خود رسيده است چرا که 
بسياری از نيرو ھای القاعده و داعش و دیگر نيروھای ارتجاعـی از 
جوانانی تغذیه می کنند  که به دليل داشتن نفرت از ظلم و سـتـم 
سرمایه داری و داشتن روحيه برابری و عـدالـت خـواھـی بـه آن 
جریانات ضد بشری و تروریستی پيوسته اند، وقـتـی بـه اخـبـار و 
گزارشات توجه می کنند آنھا را به عنوان آلتـرنـاتـيـو مـی بـيـنـنـد، 

نيروھای جوان در اول از روی شور و ھيجان  تصميم ميگيرند و سپس تحت 
تاثير آموزش و تربيت جریانی قرار می گيرند که به ان پيوسته اند (یخصوص 
اکنون که جریانات انقMبی به دليل نبود حزب طبقه کارگر ناتوان از تـاثـيـر 
گذاری در اجتماع ھستند) در جریانات امروزی که به صورت آلترناتيو دیـده 
می شوند آنچه به نيروھا آموزش داده می شود نه تنھا آگاھی نـيـسـت 
بلکه ضد آگاھی است بنا براین جوانانی که به دليل حق طلبی و بـرابـری 
خواھی به آنھا پيوسته بودند به جانيان و جنایت کاران تبدیل می شـونـد 
این دقيقا" ھمان چيزی است که سرمایه داری قصد ایجادش را داشت. در 
صورت ساخته شدن حزب طبقه کارگر این جریان نيز معکوس خواھد شد. 
( تا به این روز دھھا مادر و پدر جوانانی که به داعش یا دیگر گـروھـھـای 
ارتجاعی پيوستند در تلویزیون ھا مصاحبه کردند بسياری از آنھا گفته انـد 
که پسر یا دخترشان بسيار رئوف ، مھربان بوده و دوست داشت به مردم 
فقير کمک کند حتی برخی از آنـھـا کـارھـای بشـر دوسـتـانـه ای کـه 
فرزندانشان انجام می دادند را با فاکت مثال زدند این گفته ھا دو موضوع را 

اینکه جوانان با فکر و اندیشه نجات بشر و کمـک بـه  -1اثبات می رساند 
پس از پيـوسـتـن  -2انسانھا به اولين آلترناتيو مشاھده شده می پيوندند 

آنھا که از روی شور و ھيجان است تحت تاثير آموزشھای ضد انسـانـی و 
ضد آگاھی به جنایت کار تبدیل می شوند) از این بابت نيز حـزب طـبـقـه 

 کارگر نجات بخش خواھد بود.
اوج گيری افکار ملی گرایی  در ایران و جھان به ما گوش زد می کند  - 10

که حزب طبقه کارگر باید ساخته شود، طبق فاکت ھای تاریخی می توان 
ثابت کرد ھر گاه طبقه کارگر توانمند بوده و می توانست سازمان یـافـتـه 
وارد مبارزه شود و خواسته ھای خود را طـرح کـنـد ، مـلـی گـرایـی و 
شوونيسم بسيار ضعيف بوده و توان مطرح کردن خـود را نـداشـت و بـر 
عکس ھر گاه شوونيسم و ملی گرایی رشد می کند یعنی طبقه کـارگـر 
ضعيف شده است برای مبارزه با شوونيسم نيز نياز به فعاليت و مـبـارزه 
سازمانيافته کارگران است که فقط با وجود حزب مـی تـوانـد بـه چـنـيـن 

 سازمان یافتگی دست پيدا کند.
سرمایه داری در جھت بردن سود بيشتر (فوق سود) و خMص شـدن  -11

از اعتراضات، بسياری از جوانان و نيروھای که دارای پتانسيـل مـبـارزاتـی 
ھستند، به عمد با اعتياد ، بيسوادی، زورگيری و اوباشگری ، کودکان کـار 
و خيابان و... جامعه را گرفتار می کند که ھمگی آنھا ضمن ضعيف کـردن 
طبقه کارگر ، خطر بالفعلی برای امنيت و مبارزات و انسجام طبقه کـارگـر 
ھستند، طبقه کارگر برای خنثی کردن تاثيرات آنھا باید از یک طرف آنھا را 
جذب خود نمایند و از طرف دیگر بسترھای توليد و باز توليد آنھا را از بـيـن 
ببرد ، سازماندھی این کار نيز فقط از عھده سازمان سياسی طبقه کارگر 

 (حزب طبقه کارگر) بر می آید.
برای اینکه کارگران جھت کسب مطالبات خود با آگـاھـی طـبـقـاتـی  -12

حرکت کنند باید به قدرت طبقاتی خود ایمان داشته باشند ، باید آنھا قبول 
کنند که می توانند سرمایه داری را سرنگون کـرده و حـکـومـت خـود را 
تشکيل بدھند ، کارگران برای اینکه بپذیرند سوسياليسم تنھا راه نـجـات 
بشریت است و اینکه فقط طبقه کارگر است که می تواند سوسياليسم را 
بر قرار کند و باید به طبقه برای خود تبدیل شوند ( آگاھی طبقاتی کسب 
 کنند ) بدون حزب طبقه کارگر، کارگران به موارد فوق دست نخواھند یافت. 

 
موضوع سوسياليسم یا بربریت اینجا معنا پيدا می کـنـد، بـنـا بـه دIیـل 
شمرده شده نياز و برای نجات جھان از ارتجاع و فاشيسم باید نـيـروھـای 
انقMبی به عنوان آلترناتيو اول جوانان و کارگران مطرح شوند و برای مطرح 
شدن کارگران به عنوان آلترناتيو باید ابزاری داشته باشند کـه بـتـوانـد در 
مقابل صدھا و ھزارھا سازمان و نھاد سرمایه داری ایستاده و مقابله کنند. 
در مجموع برای خنثی کردن کارھای سرمایه داری و سازماندھی طـبـقـه 
کارگر برای انقMب باید طبقه کارگر دارای ھژمونی طبقاتی بـاشـد و ایـن 

 عمل تنھا از حزب طبقه کارگر ساخته است .
 

 تنھا چاره کارگران وحدت و تشکي&ت است""
 

حزب طبقه کارگر چگونه حزبی باید باشد در شماره بعدی ارایـه خـواھـد 
 شد.

 
 با سپاس محمد اشرفي

 1393مهرماه 
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 1393شماره دو، سال اول، مهر ماه 

نكاتي چند در باره ضرورت سازماندهي و حزب 

 انقالبي 
 جرج لوكاچ  —گرد آوري از تاريخ و آگاهي طبقاتي

 
مارکس در تزھای در رابطه با فویر باخ می گوید : " فيلسوفان فقط 
جھان را به شيوه ھای گوناگون تفسير کرده اند ، اما مسئله بر سر 
تغيير آن است " وی در ھمين اثر در تز سوم می گوید در آن آموزه 
ماتریاليستی که انسان را محصول اوضاع و احوال و تربيت می داند 
و در نتيجه معتقد است که برای تغيير انسانھا باید اوضاع و احوال و 
تربيت را تغيير داد فراموش می کنند که ھمانا انسانھا ھستند که 
اوضاع و احوال را تغيير می دھند و خود  مربی نيز به تربيت نياز 

 دارد.
به ھمين سبب این آموزه به ناگزیر جامعه را به دو بخش تقسيم 
می کند که یکی از آن دو بر فراز جامعه قرار می گيرد ، انطباق 
تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت بشری را نمی توان درک کرد و 
به نحو عقMنی فھميد ، مگر به مثابه عمل یا پراتيک انقMبی ، 
مسئله اساسی و تعيين کننده در ھر مبارزه طبقاتی این است، که 
کدام طبقه در لحظه مناسب و تعيين کننده ، توانایی و آگاھی 

 طبقاتی برای سازماندھی کل جامعه را داراست؟ 
طبقه کارگر تنھا نيروی است که می تواند در دست یابی به 
حاکميت مجموع جامعه را بر اساس منافع خویش سازمان دھد ، 
مھم ترین برتری پرولتاریا بر بورژوازی در این است که می تواند 
جامعه را به مثابه یک کل منسجم و بر اساس محوری آن یعنی 
مبارزه طبقاتی بررسی کند و سپس با نحوه عمل اساسی خود آنرا 
دگرگون سازد جنبه دیگر این برتری پرولتاریا در آن است که در 
آگاھی انقMبی وی، تئوری و پراتيک با ھم انطباق دارند، و در نتيجه 
او می تواند آگاھانه با عمل خود به مثابه عامل تعيين کننده در 

 تکامل اجتماعی نقش ایفا کند.
بر خMف کار کرد آگاھی سایر طبقات پرولتاریا فقط در صورتی می 
تواند خود را به عنوان طبقه آزاد سازد که بتواند، بقول مانيفست 
کمونيست باید در عين حال کل جامعه طبقاتی را نيز از ميان بر دارد 
،درست به ھمين دليل آگاھی او ، یعنی آخرین آگاھی طبقاتی در 
تاریخ بشر باید از ذات جامعه پرده بر دارد و ھم به وحدت تنگاتنگ و 
فزاینده تئوری و پراتيک تبدیل شود ، برای پرولتاریا ایدئولوژی درفش 
نبرد برای پيش برد ھدفش نيست بلکه خود ھدف و سMح است، 
ھر تاکتيک غير اصولی (فاقد اصول پرولتاریا)، ماتریاليسم تاریخی را 
تا حد "ایدئولوژی صرف تنزل می دھد، و پرولتاریا را به کاربرد روش 
مبارزه بورژوایی و یا خرده بورژوایی وا می دارد و از این جھت است 

مھمترین عوامل باز  -که انگلس  علم کمونيسم را جنبش می داند
دارنده که نقش تئوری انقMبی را از بستر پراتيک مبازاتی قطع می 
کند، و بين آگاھی طبقاتی و مبارزه طبقاتی فاصله می اندازد در 
درجه اول ھر چند ھر جامعه در ماھيت خود متحد و مسير تحول در 
آن فرایند یک پارچه می باشد اما در جامعه ای که مناسبات شی 
واره سرمایه داری به صورت محيطی طبيعی جلوه گر می شود ، 
جامعه و فرایند تحول آن در آگاھی انسانھا به صورت امر متحد و 
یکپارچه در نمی آیند و شکل کثرت چيز ھا و نيرو ھای مستقل از 
یکدیگر را به خود ميگيرند ، دوم ،برجسنه ترین اختMف سطح در 
آگاھی پرولتاریا که بيشترین پی آمد ھا را به ھمراه دارد جدایی 

 مبارزه  اقتصادی از مبارزه سياسی است. 
مارکس نادرست بودن این جدایی را  بارھا یاد آور شده و نشان 
داده که ھر مبارزه اقتصادی به اقتضای ذات خود به مبارزه سياسی 
بدل می شود و بر عکس . علت این انحراف از آگاھی انقMبی را 
باید در دو گانگی دیالک تيکی اھداف فوری و نھایی دید . بقول 
مارکس که در کتاب فقر فلسفه می گوید : او (پرولتاریا) باید نه فقط 
در برابر سرمایه ، بلکه در برابر خود نيز به طبقه تبدیل شود، یعنی 
ضرورت اقتصادی مبارزه طبقاتی خود را به سطح اراده آگاھانه و به 

آگاھی طبقاتی فعال و کار ساز بر کشيده ( پرولتاریا خویشتن را به کمال 
نمی رساند مگر با نفی و انحMل خود و برقراری جامعه  بی طبقه از کانال 

پرولتاریا برنده ترین سMح خود را از   –به آخر رساندن مبارزه طبقاتی ) 
قعيت می گيرد نگرشی که علم حقيقی وا ش روشن به  ز نگر ، ا

ھدف اش پرداختن به عمل است، به مبارزه طبقاتی پرولتاریا جنگ رھایی 
بخش آخرین طبقه ستم کش ، صدای مبارزه و کار ساز ترین سMح خود را 
در آشکار سازی حقيقت بی رنگ و ریا یافته است، در پی وضعيت 
طبقاتی پرولتاریا ، ماتریاليسم تاریخی با آشکار ساختن نيرو ھایی محرک 
حقيقی تحول تاریخی، به سMح پيکار تبدیل می شود، از طرفی برای 
پرولتاریا خودکشی است که فقط به ویژگی ھای علمی ماتریاليسم 
تاریخی بسنده کند، و در آن جزء ابزاری برای شناخت نبيند، در واقع ، ذات 
مبارزه طبقاتی پرولتاریا را می توان در وحدت نظریه و کردار و گذر بی 
ميانجی به عمل دانست ، سازماندھی به صورت ميانجی، بين تئوری 
انقMبی و عمل است. ھمانند ھر رابطه دیالکتيکی ، در اینجا نيز اجزای 
چنين رابطه ای فقط با این ميانجی و از کانال آن انضماميت و واقغيت می 
یابند ، تحليلی که شناخت عمل سازمانيافته را به مثابه درس آموزی از 
آن برای آینده ، به مثابه پاسخ به پرسش در چه باید کرد؟ در نظر می 
گيرد ، مسئله را در عرصه سازماندھی طرح می کند این تحليل از ره گذر 
ارزیابی اوضاع از رھگذر تدارک برای عمل و ھدایت آن ، در پی کشف 
عامل ھایی است که به ناگزیر ، نظریه را به مناسبترین عمل ممکن می 
کشانند، بنا براین چنين تحليلی در جستجوی عوامل تعيين کننده 

حزب  -اساسی است که نظریه و عمل انقMبی را به ھم پيوند می دھند
طبقه کارگر بعنوان تجلی پيوند دیالکتيکی آگاھی و مبارزه طبقاتی 
پرولتاریا و اساسی ترین ابزار سازماندھی و شکل سازمانيافته آمادگی 
آگاھانه برای جھش و نخستين گام اگاھانه به سوی قلمرو واقعی آزادی 

در جامعه سرمایه داری ، آزادی فردی از آن  در جامعه کمونيستی است ،
جا که بر نبود ھمبستگی و فقدان آزادی دیگران استوار است 

آگاھی ممکن نيست چيزی جز امتيازی فاسد و فساد آور باشد ، 
به این امر مستلزم دست کشيدن از آزادی فردی و پی روی آگاھانه از 

این اراده اراده جمعی است که ھدفش تحقق آزادی واقعی است، 
رگری جمعی آگاھانه ھمان حزب کمونيست است  ، ھر حزب کا

در ماھيت خود بيانگر نوعی سازماندھی است که این امر در خواسته 
ھای واIی حزب از فرد، فرد عضوھایش نمودار می شود ( و می دانيم 
نخستين انشعاب در حزب کارگری روسيه روی مسئله ذکر شده بود 
منشویک ھا مانند احزاب سرمایه داری صرفا" قبول برنامه حزب را، برای 
 "Mعضو شدن کافی می دانستند ( البته این تز منشویک ھا بعد ھا عم
ثابت شد که می تواند حزب را نابود و منحرف کند که پس از انقMب در 
ھای حزب را به روی عموم باز کردند و ھر کسی با اھداف سو استفاده از 
حزب برنامه حزب را قبول کردند وارد حزب شدند یکی از عوامل انحراف 
حزب شد ) اما برای بلشویک ھا عضو حزب بودن به معنای مشارکت 
شخصی فعال در کار انقMبی بود، این اصل مربوط به ساختار حزب بود در 
تزھای کنگره سوم در باره سازماندھی آمده است : " پذیرش برنامه 
کمونيستی فقط در حکم خواست کمونيست شدن است ... نخستين 
شرط اجرای جدی برنامه مشارکت تمام عضو ھا در کار مشترک 

سازمان کمونيستی فقط در جریان ھميشگی و روزانه است " 
سازماندھی مبارزه طبقاتی و در پيکار انق&بی می تواند ساخته 
شود و فقط در صورتی تحقق می پذیرد که ھر فرد عضو آن ، از 
رھگذر تجربه خاص خود به درستی و ضرورت این شکل ویژه 

آنچه در شکل گيری احزاب کمونيست تازگی وحدت ، آگاھی یابد. 
دارد ، رابطه تغيير یافته ميان فعاليت خود انگيخته و پيش رو و جمعی 
آگاھانه و نظری است، نا پدیدی تدریجی ساختار ، کامM" پس از روی 
دادی آگاھی بورژوایی شی واره و صرفا" و نظاره گرانه و پيکار مدام با این 
ساختار (ساختار بر قراری رابطه سازمانيافته ميان فعاليت خود انگيخته و 
سازماندھی آگاھانه) است، ( از این بابت احزاب امروزی که مدعی 
کمونيستی و یا کارگری بودن دارند، اما با ھمان نوع ساختار منشویکی با 
روی کرد مدرن آن حرکت ميکنند با این تفاوت که منشویک ھا رابطه 
تنگاتنگ با کارگران داشتند، اما احزاب مدرن ندارند.) در حزب کمونيست 
به مثابه شکلی سازمانی که از ھر شکل سازمانی دیگری برتر است ، 
سرشت فعال و عملی آگاھی طبقاتی برای نخستين بار در تاریخ به دو 
صورت پدیدار ميشود : از یک سو به صورت اصلی که بر عمل ھای خاص 
ھر فردی تاثير بی واسطه می گذارد و از سوی دیگر و در عين حال به 
صورت عاملی که در تعيين تحول تاریخی مشارکت آگاھانه دارد. این 
معنای دو گانه فعاليت ، پيوند ھم زمان آن با حامل فردی آگاھی طبقاتی 

ميانجی گری انضمامی بين انسان و تاریخ  –پرولتری و با سير تاریخ یعنی 
ویژگی اساسی این نوع سازماندھی است، مشارکت واقعا" فعال در ھر 
رویداد ، بر خورد واقعا" عملی تمام اعضای سازمان در پرتو به کار گرفته 

امکان پذیر است ، فقط ھنگامی که عمل در -شدن تمامی شخصيت افراد
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 ضرورت برگزاري  نشست هاي كمونيستي

اینک سالھاست که نيروھای کمونيستی ایرانی و بين المللی شعار 
تشکيل حزب طبقه کارگر را سر لوحه اھداف خود قرار داده اند. امـا 
بنظر نمی رسد که تمامی ایشان دیدی واقع گرانـه از چـگـونـگـی 
پيشبرد این امر داشته باشند. این خود بدین علت استکه، پـس از 
دھه ھا دوری از تجربه حزب طبقه کارگر، ایجاد آن بـمـنـزلـه امـری 
مقدس و محال در اذھان کمونيست ھا رسـوخ کـرده کـه بـه ھـر 

مـی نـگـرنـد. در ”  کـفـر گـویـی“ پيشنھاد عملی و ممکنی بمثابه 
صورتيکه، ایجاد حزب طبقه کارگر، ھمچون ھر مشکـل بـغـرنـجـی، 

 روندی است که با قدمھای کوچک، ساده و ممکن قابل حل است.

مھمترین جزء این اقدامات اینستکه نيروھای بالقوه ای که قرار است 
تشکيل دھنده این حزب باشند شناسایی شوند. در قدم اول، ایـن 
امر با مطالعه برنامه و اھداف این نيروھا ميسر مـی گـردد. الـبـتـه 
نيروھای کمونيستی وجود دارند که به علل گوناگون موفق به ارائـه 
طرحی منسجم نگشته اند، اما ھنگاميکه نشریات آنھا را مطـالـعـه 
می کنيم و یا پای صحبت شـان مـی نشـيـنـيـم، ھـمـسـویـی و 
ھماھنگی ایشان را شناسایی می کنيم. ھمچنين، نيروھایی ھـم 
ھستند که برنامه ای ارائه داده اند و با مطالعه آنھا به نـزدیـکـی و 
ھمسانی برنامه ھا پی می بریم. اما با اندکی بحث و گـفـتـگـو و 
توجه به نکات مورد اصرارشان متوجه تناقضات درونـی، و جـدایـی 
استراتژی شان می شویم. در این مقطع استکه ضـرورت بـحـث و 

 گفتگوی بيشتر و منظم تر خود را نشان می دھد.

برخی از این ھسته ھا عمدتا از تعدادی روشنفکـر خـوش فـکـر و 
مارکسيست ھای فھيم تشکيل گشته اند و ھمانند ما معتـقـد بـه 
محتوای علمی برنامه شان می باشند تا کميت عددی مـتـحـدیـن 
شان. اما ایشان فراموش کرده اند که وظيفه مارکسيسـت ھـا در 
جنبش طبقه کارگر اقناع دیگر کمونيست ھا به صحت برنامه شـان 
است. تئوری مارکسيست ھا بدون نيروھای کمونيستی ایکه برای 
احقاق برنامه ھایشان مبارزه کنند، ایده ھای توخالی ای می باشد 
که ھرگز به واقعيت تبدیل نگشته و پس از مدتی، با تغيير شـرایـط 
مبارزه طبقاتی بی اعتبار می گردند. در چنان حالتـی دیـگـر مـھـم 
نيست که تئوری ھا و برنامه ھای ایشان تا چه حد مـعـتـبـر بـوده 

 است، چرا که دیگر کارایی نخواھد داشت.

عده دیگری که عموما در داخل کشور می باشـنـد و رھـبـرانشـان 
کارگران مطلع و مستعدی ھستند، متاسفانه، با اینکه تئوری ھـا و 
نظرات کمونيستی و انقMبی دارند، اما ھنوز بطور کامل از تبليـغـات 

ھای متعددی را برای جدایی کمونيست ” ایسم“ رویزیونيستی ایکه 
ھا طراحی کرده بودند رھا نشده اند. آنھا به شخصيت ھای لـنـيـن 

چون پيامبران مقدسی می اندیشنـد و …  کبير و مائو و ترتسکی و 
باور به این شخصيت ھا را مرز بين پرولتاریا و بورژوازی می پندارند. 
در اینجاست که خود را تنھا می یابند و دیدشان نسبت به چگونگی 
تشکيل حزب طبقه کارگر به انحراف می انجامد. آنھا که نـيـروھـای 
طرفدار شخصيت مقدس مورد نظرشان را ضد انقMبی مـی یـابـنـد 

بودن حزب توده) و نيروھای انقMبی دیگر را ” لنينيست“(بطور مثال، 
مورد نظرشان می بينند، تنـھـا راه ”  ایسم“ بدون عMقِه ویژه ای به 

تشکيل حزب طبقه کارگر را جذب نيرو و بزرگ کردن ھسته شان به 
 تصور می کنند.” حزب“گروه، سپس سازمان و بعدا 

آنھا متاسفانه ھنوز متوجه نشده اند که چرا از فرموله کردن یـک 
برنامه مستقل عاجزند. بيھوده تMش می کنند که برنامه شان از 
دیگر نيروھای کمونيستی متفاوت باشد. در صورتيکه، استراتـژی 
انقMبی کمونيستی در این مقطع خاص نمـی تـوانـد مـحـتـوای 

 چندان متفاوتی از آنچه تا کنون ارائه شده است داشته باشد. 

نکته دیگری که باید متذکر شویم، به علت فساد و خيانت احزاب 
ھایشان، ” ایسم“رویزیونيست قرن بيستم، با تمامی عنوان ھای 

بـدبـيـن ”  حـزب“ تعداد بسياری از کمونيست ھا نسبت به عنوان 
می پندارند. ایشان ” کمونيست ھای آنارشيست“شده و خود را 

انتقادھای به جا و نابجایی (از نظر ما) به برخی از شخصيت ھای 
کمونيستی دارند. در اینجا منظور ما آنارشيـسـت ھـای راسـت 
نيستند که ھرگونه تعھدی را منکرند و معمـوI از لـحـاظ فـردی 
رابطه بسيار نزدیکی با تمامی توده ای ھا و اکثریتی ھا و حتـی 
رفرميست ھای ضد کمونيست و حکومتی دارند. بلکه مورد نظـر 
ما آن عده ای ھستند که به اتحاد کمونيست ھا باور دارند، اما به 

گریزانند. آنھا چنين ” حزبی“درستی از روابط غير دمکراتيک درون 
ھمسان دانسته و منکر لـزوم ”  حزب“ روابط ارتجاعی را با عنوان 

تشکيل آن ھستند. تنھا چيزی که ما می توانيم به ایشان بگویيم 
و اميدواریم مورد توجه شان قرار گيرد اینستکه ھر عنوانی را که 
ميخواھند به اتحاد کمونيست ھا بدھـنـد. روابـط سـازمـانـی و 
تشکيMتِی بخـصـوصـی از ھـوا نـازل نشـده اسـت. جـنـبـش 
کمونيستی ما در روند اتحاد خود درگير مبارزه ایدئولوژیکی خواھد 
شد که اميدواریم نھایتا به استراتژی، تاکتيک، و ظـرف و روابـط 
سازمانی ای بشود که متناسب با شرایط مادی مبارزه طبقاتی و 
اھداف آن باشد. پس، در صورت شرکت در این مـبـارزه، نـظـرات 

 شما نيز در این امر تاثير گذار خواھد بود.

نتيجه اینکه، آنچه اکنون مرز بين پرولتاریا و بورژوازی را رسم کرده 
و کمونيست و غير کمونيست را از ھـم مـتـمـایـز مـی سـازد، 
استراتژی ای است که در چنين مـقـطـعـی از شـرایـط مـبـارزه 
طبقاتی باید اتخاذ شود. به علت عدم موجودیت حزب طبقه کارگر 

” ایسـم“ در دھه ھای گذشته و حمل آلودگی نسبی بـه انـواع 
ھای رویزیونيستی قرن بيستمی، تمامی ما روند جداگانه ای را 
به موضع کنونی مان طی کرده ایم و در طول راه پر پـيـچ و خـم 
اصMح ایدئولوژیک خود به نکات و مواضعی حساسيت یافته ایـم 
که لزوما مورد توجه دیگری قرار نگرفته است. تنھا با نشسـت و 
گفتگوھای منظم و مشخص می توانيم این شرایط را تغيير داده و 
اولين قدمھای ھمگرایی و آغاز تاریخچه مشتـرک را بـر داریـم. 
مطمئنيم که ھر یک از ما دیدگاه کامل خود را در موارد استراتژی، 
تاکتيک و ساختار حزبی (اتحاد کمونيستی) به حق دانسـتـه و 
خواھان اقناع دیگران به صحت آن ھستيم. ما در اینجا حساسيت 
تمامی نيروھای کمونيستی را به رسميت مـی شـنـاسـيـم و 
معتقدیم کليه این موارد باید در روند مبارزه ایدئولوژیک مورد دقت 
و موضوع مباحث قرار گيرند. اما در قدم اول، می بایست ببينـيـم 
که از نظر ھر یک ھدف کنونی مبارزات پرولتاریا چيست؟ چرا کـه 
این استراتژی است که تاکتيک و ساختارھای روابـط درونـی را 
توجيه می سازد. در این مقطع طرح ھر گونه جزئيات تاکتيکی و 
سازمانی باعث سردرگمی ھایی می شود که ھر بحث خMقی 
را به بن بست می کشاند. پس بيایيد تا با برداشتـن ایـن قـدم 
تاریخ ساز، خود را در راه اتحاد و پرولتاریا را با سازمان مورد نيازش 

 مسلح نمایيم.

 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر
 بينا داراب زند از

 گرايش سوسياليسم مشاركتي
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وحدت ميان مسائل تاکتيکی و سازمانی در می آید . که گامھای 
آگاھانه و واقعی در راه تحقق سازماندھی کمونيستی اند. به ویژه 
ھنگامی که نحوه درست عمل "در بيرون" به روشن ترین وجه 
نشان می دھد که جدا کردن تاکتيک و سازماندھی در زندگی 
درونی حزب چقدر بی معنا است و این وحدت درونی تا چه حد بر 
پيوند نزدیک با زندگی درونی ، حزب به زندگی بيرونی اش تاثير می 
گذارد . بنا براین ھر کس باید از تجربه بی واسطه عمل روزانه خود 
به این نکته پی ببرد که تمرکز سازمانی حزب ھمراه با تمام مسائل 
انضباطی که از ھمين امر ناشی می شوند و روی دیگر سکه را 
تشکيل می دھند و توانایی در پيش گرفتن ابتکارھای تاکتيکی ، 
مفھوم ھای ھستند که یکدیگر را مشروط می سازند.  پيش شرط 
رواج تاکتيک مورد نظر حزب در ميان توده ھا رواج آن در درون خود 
حزب است ، اما کافی نيست که افراد عضو حزب به معنای 
مکانيکی انضباط کامM" در اختيار کميته مرکزی باشند و در برون 

ھمانند اندام ھای واقعی اراده جمعی عمل کنند، بلکه حزب باید  
به ساختار چنان متحد بدل شود که در آن ھر تغييری در مسير پيکار 
به معنای تجدید آرایش ھمه نيروھا باشد. ھر تغيير نظر گاھی در 
یکایک افراد عضو بازتاب یابد و در نتيجه حساسيت سازمان نسبت 
به تغيير مسيرھا ، گسترش فعاليت پيکارگرانه و عقب نشينی ھای 
ضروری و مانند آنھا به اوج خود برسد . انسجام سازمانی استوار 
حزب فقط توانایی عينی عمل را برای حزب فراھم نمی آورد بلکه در 
عين حال فضای درونی حزب را برای دخالت کارساز در رویدادھا و 

بھره گيری از امکاناتی که آنھا عرضه می کنند آماده می سازد.  
بنابراین ، تمرکز در واقع کامل تمام نيروھای حزب به ناگزیر باید به 
یاری پویایی درونی آنھا ، حزب را در راه فعاليت و ابتکار به پيش 
برد . در مقابل احساس ناکافی بودن انسجام سازمانی حزب به 
ناگزیر بر تصميم گيری ھای تاکتيکی و حتی دیدگاه نظری اساسی 
حزب تاثير فلج کننده و باز دارنده دارد. برای حزب کمونيست ھيچ 
دوره ای وجود ندارد که در آن سازمان حزب از نظر سياسی فعال 
نباشد. این استمرار تاکتيکی و سازمانی برای پيکار انقMبی و حتی 
فعاليت انقMبی را نمی توان به درستی درک کرد، مگر از رھگذر 
وحدت تاکتيک و سازماندھی، زیرا اگر تاکتيک از سازماندھی جدا 
شود و اگر در ھر دوی آنھا فرایند واحد رشد آگاھی طبقاتی 
پرولتری را نبينيم ،مفھوم تاکتيک ناگزیر گرفتار دو راھی فرصت 
طلبی و کودتا گری ميشود و عمل سازمان یافته یا به اقدام منفرد و 
اقليت آگاه برای کسب قدرت تعبير ميشود. یا به اصMح گری صرف 
که با خواسته گذرای توده ھا سازگار است. در چنين حالتی 
سازمان نيز فقط باید نقش فنی " تدارک" عمل را ایفا کند. آگاھی 
طبقاتی در شکل حزب کمونيست پرولتری فقط در صورتی می تواند 
مستقل شود که شکل معنا دار برای پرولتاریا بيابد. که این شکل در 
ھر لحظه معنای انقMبی ھمان لحظه مشخص را برای پرولتاریا 
واقعا" مجسم سازد. و راھنمایی برای ھر مرحله خاص عمل ھای 
روزانه باشد . اما این امر فقط در صورتی امکان پذیر است که نظریه 
از دست ماھيت محض نظری خود به تمامی خMص شود. یعنی، 
ھر تقابلی ميان عام و خاص ، ميان قانون و اجرای آن و ھم زمان ھر 

 گونه تقابلی ميان عمل و نظریه را عمM" پشت سر بگذارد. 
حزب کمونيست باید ضمن ھم آھنگی کامل با نياز ھای معين روز 
تنش دیالکتيکی ميان آنھا و پای بندی به ھدف نھایی را در وجود 
خود زنده نگاه دارد ، در مورد افراد این نکته مستلزم بر خورداری از 
نبوغی است که واقع بينی سياسی انقMبی ھرگز نمی تواند به آن 
متکی باشد و در واقع ھيچ نيازی به آن ندارد . زیرا، رشد آگاھانه 
اصل سازماندھی کمونيستی بھترین راه آشنایی پيشاھنگ 
انقMبی با فرایند آموزشی دیالکتيکی عملی است. در واقع وحدت 
تاکتيک و سازماندھی و ضرورت انتقال بی درنگ ھر کاربرد نظریه و 
ھر برخورد تاکتيکی به عرصه سازمانی ، اصل اصMح کننده ای 
است، که آگاھانه بر ضد ھر گونه انعطاف ناپذیری جزمی به کار 
برده می شود. در واقع ھر نظریه ای که انسانھای پرورش یافته با 
آگاھی شی واره دوران سرمایه داری آنرا به کار برند ، ھمواره با 
این انعطاف نا پذیری روبرو است. این خطر از آن رو بيشتر می شود 

که ھمين محيط سرمایه داری که آگاھی کليشه ای را می آفریند، در 
حالت بحران کنونی اش ھمواره شکل ھای تازه ای بخود ميگيرد. که باید 
خستگی نا پذیر با تاثيرات آگاھی شی وارگی مبارزه کرد . برداشت 
درست کمونيستی از ماتریاليسم تاریخی از این فرض آغاز می کند که 
تحول اجتماعی ھمواره پدیده کيفی جدیدی را می آفریند و درست به 
ھمين سبب ھر سازمان کمونيستی باید بکوشد حساسيت خود را 
نسبت به تمامی پدیده ھای جدید و توانایی خویش را در درس آموزی از 
تمامی جنبه ھای تحول تاریخی به عنایت افزایش دھد و نگذارد سMح 
ھای که روز پيش برای کسب پيروزی بکار رفته اند امروز انعطاف ناپذیر  و 
مانعی بر سر راه پيکار ھای آینده شوند. بنا براین ، نرمش ، توانایی دگر 
گونی و سازگاری تاکتيک و سازماندھی دو روی یک سکه اند .که نه فقط 
امکان عمل درست بلکه توانایی رشد درونی حزب کمونيست نيز بکار برد 
درست به ھمين نکته بستگی دارد. تا زمانی که حيات سرمایه داری 
ادامه دارد انتظار درونی انسان ھا خيالی بيش نيست ( بنا براین 
احتماIت شکست و انحراف نيز در حزب امکان دارد) درست به ھمين 
سبب است که باید تدبيرھا و تضمين ھایی سازمانی بيابيم که بتوانيم 
به یاری آنھا با پی آمدھای فاجعه بار این وضعيت مقابله کنيم، آنرا اصMح 
کرده و  جلوه ھای تکثير شده آنرا از ميان بر داریم. جزم اندیشی نظری 
مورد ویژه ای از این پدیده ھای فسيل شدگی است که در محيط 

 سرمایه داری ھر انسان و ھر سازمان ھمواره در معرض آنھاست.
شی وارگی سرمایه دارانه آگاھی ھم باعث خردگرایی بيش حد انسان و 
ھم سبب چيز وارگی ماشينی او می باشد. تقسيم کار که با سرشت 
انسان بيگانه است از یک سو انسانھا را در فعاليت ھایشان منجمد و متحجر 
می سازد و آنھا را در کارھایشان به ماشين واره ھا و بردگان امور یکنواخت 
بدل می کند و از سوی دیگر بطور ھمزمان آگاھی فردی آنھا را بی اندازه (نا 
متناسب) افزایش می دھد که به علت امکان ناپذیری بيان شخصيت انسانھا 
و ارضای آنھا در فعاليت ھایشان به چيزی ميان تھی و انتزاعی و خود پرستی 
حيوانی، تشنه جاه و مال بدل می شوند. افراد حزبی نيز از این تاثيرات بدور 
نيستند. به ویژه آنکه، ضرورت اقدامات پيگير نوعی تقسيم کار واقعی و 
گسترده را به حزب نيز تحميل می کند. تقسيم کاری که به ناگزیر ھمين خطر 
ھای تحجر ، گسترش دیوانساIری و فساد را در بر دارد. زندگی درونی حزب 
مبارزه ای بی امان عليه این ميراث سرمایه داری است (و تا زمانيکه طبقات 
وجود دارند این خطر ھمچنان وجود خواھد داشت). با این حال یگانه جنگ 
افزار قاطع حزب آن است که ھمه ی اعضایش را با تمام شخصيت شان به 

حزبی بکشاند، تا اعضای حزب   –شرکت آگاھانه در فعاليت ھای انقMبی 
بتوانند با تمام وجود و شخصيت خود، با کليت زندگی حزبی و انقMب رابطه 
زنده بر قرار سازند. تا از حالت متخصصانی که نا گزیر در معرض خطر تحجر 
درونی اند به در آیند. در اینجا نيز یک بار دیگر وحدت نا گسستنی تاکتيک و 
سازماندھی نمودار می شود. ھر گونه سلسله مراتب در حزب باید بر 
تناسب انواع معينی استعداد ھا با الزامات واقعی مرحله معينی از مبارزه 
استوار باشد . حزب کمونيست فقط در صورتی که برای ھر یک از اعضایش به 
دنيای از فعاليت بدل شود می تواند بر نقش نظاره گرانه انسان بورژوا چيره 
گردد. انسانی که منفعMنه به تماشای تحول ناگزیری می پردازد که قادر  به 
درک آن نيست. فقط به این صورت است که حزب می تواند صورت عقيدتی 
این تحول و آزادی صوری دمکراسی بورژوای را پشت سر بگذارد .جدایی 
حقوق و وظایف فقط در صورتی امکان پذیر است که رھبران فعال از توده ھای 
منفعل جدا بوده و به جای آنھا عمل کنند. یعنی، توده ھا برخوردی نظاره 
گرانه و تقدیر باورانه داشته باشند. اما دمکراسی راستين، یعنی حذف 
جدایی ميان حقوق و وظایف، آزادی صوری نيست بلکه فعاليت بسيار به ھم 

حزب در مقام کليت طبقه کارگر   –بسته و پيوسته اعضا ی اراده جمعی است 
از لحاظ مبارزه طبقاتی و حاکميت وی ، تمایزات شئی واره کارگران را 

 –برحسب ، مليت،حرفه و مانند آنھا، و نيز شيوه ھای زندگی ( اقتصادی 
سياسی) را با یاری عمل آگاھانه و سازمانيافته و مستقل خود در جریان 

سازماندھی مبارزه طبقاتی پشت سر می گذارد. عملی که به وحدت و  
انسجام انقMبی گرایش دارد و ھدفش ایجاد وحدت حقيقی طبقه 
پرولتاریاست. حزب ھمان کاری را که در مقام کليت انجام می دھد برای افراد 
عضو خود نيز به اجرا در می آورد.  به یاری سازماندھی بسيار منسجم و 
انضباط ناشی از آن و از رھگذر الزامی ساختن تعھد ھمه جانبه اعضا، پرده 
ھای شئی واره ای که بر آگاھی افراد در جامعه سرمایه داری سایه می 
اندازد برای فرد عضو خود کنار می زند. و ما تازه در آغاز راھيم! اما این امر 
نمی تواند و نباید مانع کوشش ما برای شناخت ھر چه روشنتر اصلی شود 

که در اینجا ميبينيم و بر خورداری کارگر از آگاھی طبقاتی را طلب می کند.  
اصل نزدیکی "به قلمرو آزادی"  ھمانا به دان سبب که شکل گيری حزب 
کمونيست فقط و فقط حاصل کار آگاھانه کارگران بر خوردار از آگاھی انقMبی 

حال گامی طبقاتی می باشد. ھر گام در مسير شناخت درست ، در عين   –
 به سوی تحقق این قلمرو است .
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یک جماعت به کار شخصی اصلی ھر فرد در گير با آن بدل شود ، 
جدایی ميان حق و وظيفه ، شکل سازمانی جدایی انسان از روند 
اجتماعی شدن اش و شکل چند پاره شدن او به دست نيروھای 
اجتماعی حاکم بر وی را می توان حذف کرد. مارکس در نقد برنامه 
گوتا می گوید : (" ذات ویژه رابطه حقوقی در آن است که حق نمی 
تواند وجود داشته باشد مگر در کاربرد معياری برابر اما افراد ضرورتا" 
نا برابر را فقط در صورتی می توان با معياری برابر اندازه گرفت که 
آنان را در جایگاھی برابر قرار دھيم ... در وجودشان ھيچ چيز دیگری 
جز برابری آنھا را نبينيم و سایر چيز ھای آنان را نادیده بگيریم ") 
بنابراین ھر رابطه انسانی که از این ساختار ، از این نادیده گرفتن 
تمام شخصيت انسان ، از این گنجادن افراد نابرابر در جایگاه 
انتزاعی بگسلد ، گامی به سوی در ھم شکستن شی وارگی 
آگاھی انسانی است، اما چنين کاری مستلزم در گيری و تعھد 
فعال مجموع شخصيت است. بدین ترتيب کامM" روشن می شود 
که شکل ھای آزادی در سازمانھای بورژوازیی چيزی نيستند مگر " 
آگاھی کاذب" از "اسارت بالفعل" یعنی ساختاری از آگاھی که در 
آن انسان از موضع آزادی صوری به ادغام  خود در نظامی از ضرورت 
ھای ذاتا" بيگانه می نگرد و آزادی صوری این نظاره گری را با آزادی 
واقعی یکی می انگارد . فقط با پی بردن به ھمين نکته می توان 
گفت  : انضباط حزب کمونيستی یعنی جذب بی قيد و شرط 
مجموع شخصيت ھر عضو در کردار جنبش ، یگانه راه ممکن برای 
تحقق آزادی راستين است. (در جامعه سرمایه داری کسانی که 
فکر می کنند آزادند یا آزادی دارند سخت دچار حماقت ھستند و در 
واقع تحت سلطه ھمه جانبه سرمایه داری از روی تسلط شی 
وارگی فکر می کنند آزادی وجود دارد و آنھا آزاد ھستند.) و این امر 
فقط در مورد مجموع جنبش صادق نيست که به یاری چنين 
سازمانی تکيه گاھی برای تامين پيش شرط ھای اجتماعی معين 
این آزادی به دست می آورد بلکه در مورد فرد، فرد اعضا ھم صادق 
است ، بنا براین مسئله انضباط برای حزب مسئله عملی بنيادی و 
شرط نا گزیر کارکرد موثر ان است. این انضباط که فقط به مثابه 
عمل آگاھانه و آزاد آگاه ترین بخش( یعنی پيشاھنگ طبقه 
انقMبی) می تواند بوجود آید بدون پيش شرط ھای فکری این طبقه 

 تحقق پذیر نيست .
تا اینجا به رابطه سازمان کمونيستی با افراد عضو اشاره کردیم که 
اساسا" جنبه صوری و اخMقی مسئله سازماندھی و نقطه 
مشترک حزب کمونيست با تمامی فرقه ھای اتو پيا پرداز ميباشد 
که حقيقت ان ، امری به دست آمده و به کمال رسيده نيست بلکه 
فقط عبارت است از ھدایت درست به سوی ھدفی که باید تحقق 
پذیر باشد اما ھمين که این پيوند درست با مجموع فرایند تاریخی 
گسسته شود درستی خود این اصل نيز از دست می رود به ھمين 
سبب است که ما ھنگام تشریح رابطه فرد با سازمان به ماھيت 
حزب به مثابه اصل انضمامی ميانجی بين انسان و تاریخ اھميتی 
تعيين کننده می دھيم فقط در صورتی که اراده جمعی تمرکز یافته 
در حزب ، عامل فعال و آگاه ضرورت تاریخی باشد و با روند دگر 
گونی اجتماعی در کنش متقابل ، مداوم و زنده به سر برد ، افراد 
عضو حزب نيز با این فرایند و طبقه انقMبی پشتيبان آن کنش 
متقابل زنده ای بر قرار می سازد و وظایف خواسته شده از افراد 
جنبه اخMقی و صوری خود را از دست می دھند به ھمين سبب 

لنين در کتاب " چپ روی " ھنگام بررسی چگونگی حفظ انضباط  
به رابطه حزب با  -2بر تعھد اعضا  -1انقMبی حزب کمونيست عMوه 

و ھمچنين درستی رھبری سياسی آن بيشترین  -3توده ھا  
اھميت را داده است. این سه عامل را نباید جداگانه در نظر گرفت 
نگرش اخMقی و صوری فرقه ھا از آنرو شکست می خورند که قادر 
به درک وحدت این عامل ھا و تاثير ارتباط متقابل زنده ميان سازمان 
حزب و توده ھای سازمان یافته نيستند و  فرایند تاریخی واقعی را 
از تحول آگاھی توده ھا جدا می سازند اگر فرقه به نمایندگی از 
توده ھای نا آگاه به جای آنھا و برای آنھا عمل کند جدایی 
سازمانی، تاریخا" ضروری ما و در نتيجه دیالکتيکی ميان توده و 
حزب را به چيز ھميشگی و منجمد بدل می سازد ، بر عکس اگر 
بکوشد در جنبش خود به خودی و غریزی توده ھا حل شود باید 

آگاھی طبقاتی پرولتاریا و علم رھایی را با اندیشه ھا و احساسھای 
گذرای توده ھا معادل ھم بگيرد در نتيجه ھر گونه معياری را برای ارزیابی 
عينی درستی عمل را از دست می دھد و دچار اراده گرایی یا تقدیر 
باوری شده مسئله سازماندھی را از مسائل عام تاریخی و عملی و 
مسائل استراتژیک و تاکتيک جدا ساخته و در نتيجه به نتایج اشتباه دچار 
خواھد شد ، معيار و رابطه درست ميان حزب و طبقه را فقط و فقط در 
آگاھی طبقاتی پرولتاریا می توان یافت : از یک سو ، به رغم جدایی 
سازمانی طبقه و حزب وحدت عينی و واقعی آگاھی طبقاتی اتحاد 
دیالکتيکی آنھا را سبب می شود ، از سوی دیگر نبود وحدت و وجود 
درجه ھای متفاوت در روشنی و ژرفای آگاھی طبقاتی افراد ، گروه ھا و 
قشر ھای مختلف پرولتاریا جدایی سازمانی حزب و طبقه را ناگزیر 
ميسازد. باید دانست که اتحاد سازمانی به معنای حزب کمونيست در 
گرو وحدت آگاھی و وحدت ھستی اجتماعی است که مبنای این آگاھی 
را می سازد ، اما اتحاد تاکتيکی ميان طبقات مختلف که ھستی 
اجتماعی متفاوتی دارند ممکن است کامM" امکان پذیر و حتی ضروری 

تاریخی و   –باشد. در سازمان دھی نوع اول (حزبی) ضرورتی اجتماعی 
در تجربه واقعی شدنی و ضروری می باشد اما در سازماندھی نوع دوم 
ھمسوئی گرایش ھای متفاوت ، از ترکيب اوضاع و احوال متعددی آفریده 
می شود تاکتيکی و گذرا می باشد ، دو گانگی استقMل سازمانی حزب 
و جدایی این بخش از کل طبقه را مانيفست کمونيست این طور بيان می 
کند : ( " حزب کمونيست (کمونيست ھا ) منافعی متفاوت با منافع 
مجموع طبقه کارگر ندارند و با مجموع این طبقه از آن رو متفاوت است که 
به رسالت تاریخی طبقه کارگر در کليت اش آگاھی دارد و می کوشد تا 
در ھمه پيچ و خم ھای این مسير از منافع تمام طبقه کارگر دفاع کند و نه 
از منافع چند گروه و یا صنف جداگانه ") بنا براین قشر بندیھای موجود  در 
درون پرولتاریا که به حزب ھای مختلف کارگری و به ایجاد حزب کمونيست 
می انجامد نه قشر بندی ھای اقتصادی و عينی در پرولتاریا بلکه فقط 
مرحله ھایی در پيش رفت آگاھی طبقاتی او ھستند ، جدایی سازمانی 
حزب کمونيست از توده ھای وسيع طبقه حاصل نا ھمگونی آگاھی در 
درون طبقه است اما در عين حال حزب برای آن وجود دارد که روند رفع 
این نا ھمگونی و وحدت آگاھی طبقاتی را تا باI ترین سطح ممکن به 
پيش برد. برای حزب استقMل سازمانی از آن رو ضروری است که پرولتاریا 
بتواند تجسم تاریخی آگاھی طبقاتی خود را بی واسطه مشاھده کند ، 
از آن رو که در ھر رویداد زندگی روزانه نظر گاه بایسته متناسب با منافع 
مجموعه طبقه چنان به روشنی پدیدار گردد که ھر کارگری بتواند آنرا 
دریابد و سر انجام از آن رو که تمام افراد طبقه به موجودیت خود به مثابه 

از طرفی استقMل سازمانی،  اگر در عين حال با   –طبقه آگاھی یابند 
توجه به تاکتيکی مداوم به سطح آگاھی گسترده ترین و عقب مانده ترین 

 توده ھا ھمراه نباشد سازمان حزب را به سطح حزب تنزل می دھد . 
در این جا نقش نظریه درست و اصولی برای سازماندھی حزب 
کمونيست نمایان می شود ، نظریه باید برترین امکان عينی فعاليت 
پرولتری را نشان دھد. ماھيت بسيار عملی حزب کمونيست و ذات آن در 
مقام حزب پيکار گر است که نظریه درست را الزام آور می سازد. در غير 
این صورت به سرعت به سراشيبی شکست می کشاند. از طرفی این 
شکل از سازماندھی با تشدید آگاھانه حساسيت حزب نسبت به پی 
آمدھای بر خورد نظری، دریافت نظری درست را توليد و باز توليد می کند. 
بنا براین توانایی عمل انتقاد از خود ، اصMح و اعتMی نظری فزاینده 
خویش در کنش متقابل جدایی ناپذیری به سر ميبرند. حزب کمونيست 
حتی از لحاظ نظری نيز به جای پرولتاریا عمل نمی کند . اگر آگاھی 
طبقاتی پرولتاریا با توجه به اندیشه و عمل مجموعه این طبقه چيزی 
اندام وار و ھمواره تغيير یابنده است این امر باید در قالب سازمانی ھمين 

فقط با این تفاوت که  –آگاھی، یعنی در حزب کمونيست باز تاب پيدا کند 
در حزب ، سطح باIتری از آگاھی عرصه سازمانی عينيت می یابد : در 
برابر فراز و نشيب ھای کما بيش آشفته سير تحول این آگاھی در درون 
خود طبقه در برابر طغيان ھای پی در پی که در آنھا پختگی آگاھی 
طبقاتی بسيار فراتر از تمام پيش بينی ھای نظری آشکار می گردد 
ھمراه با حالتھایی بی تحرکی ، رخوت آلودی که در آنھا ھمه چيز تحمل 
می شود و تحول فقط به صورت زیر زمينی صورت می گيرد ، تاکيد 
آگاھانه بر پيوند ميان ھدف نھایی و الزامات بی واسطه روز بر جسته می 
گردد بنا براین در نظریه حزب ، سرشت فرایندی و دیالکتيکی آگاھی 

 –طبقاتی به دیالکتيکی بدل می گردد که آگاھانه به کار گرفته می شود 
حزب کمونيست شکل مستقلی از آگاھی طبقاتی پرولتاریاست که در 
خدمت سازماندھی انقMب و حاکميت وی قرار دارد که باید ھم استقMل 

جدایی   –و ھم وابستگی آن را در نظر گرفت ( به صورت وحدت ضدین) . 
ميان ھماھنگی تاکتيکی و ھماھنگی سازمانی در مناسبات حزب با 
طبقه ، ھر چند ھمواره تغيير می یابد و با دگرگونی ھای اوضاع و احوال 
سازگار می گردد ، دقيق است و به مثابه مسئله درونی حزب، به صورت 


