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 مؤلفه هاي حزب كارگران سوسياليست

به منظور مشخص کـردن وجـوه اشـتراک و تمـایز خودمـان از سـایر 
جریاناتی که صحبت از حزب و ساختن حزب می کنند، "زم است که 
به طور کلی به چھار مؤلفۀ اصلی اشاره بشود؛ این چھار مؤلفه بـه 

 این ترتيب ھستند

مؤلفۀ اول؛ حزبی که ما مورد نظر داریم، به طور اخص حزب کارگران 
سوسياليست (حزب پيشتاز کارگری) ھـست. گـرایش مـا در مـورد 

بـه تفـصيل بحـث ھـای شـفاھی و کتبـی  »حزب پيشتاز کارگری«
خواھم به دو سؤالی  فراوانی ارائه کرده است؛ اما در این جلسه می

که برخی از دوستان در ایران از طریق مکاتبات و یا شفاھاً از ما کرده 
اند، پاسخ دھم. اولين سئوال این ھست که اگر ما ادعـا داریـم کـه  
حزب اقليتی در جامعه، یعنی حزب کارگران سوسياليست باید شکل 
بگيرد، پس تکليف سایر کارگران چه می شود؟ به سخن دیگر، آیا ما 

ای کـارگری بـرای متـشکل شـدن  عموماً مخالف تشکيل احزاب توده
کارگران در آن ھا ھستيم؟ و آیا این استد"ل ما که حزب اقليت بایـد 
در جامعه ساخته شود، منجر به تشکيل فرقه ای جدا از طبقۀ کارگر 
نمی گردد؟ در پاسخ به این سؤال باید بگویم:  خـير چنيـن نيـست؛ 
اول باید ذکر کنم که چنين شکلی از حزب از طریق جامعـۀ سـرمایه 
داری به ما تحميل شده است. زیرا که انق^ب کارگری، "زمه اش یک 
برنامه ریزی ھدف مند ھست. بـه سـخن دیگـر، "زمـۀ آن داشـتن 
آگاھی سوسياليستی پيش از ایـن سـرنگونی و تـدارکات و تجھيـز 
سایر اقشار جامعه ھست. توفيق انق^ب ھـای کـارگری بـه خـودی 
خود تحقق نمی یابد. در طی سۀ دھـه پيـش مـا در ایـران شـاھد 
طغيان ھا و اعتراضات خيابانی و حتی اعتصابات بی  شـماری بـوده 

ایم، اما ھيچ یک از این ھا منجر به سـرنگونی نظـام سـرمایه داری  
نشده اند. باید درک شود که اصو"ً انق^ب سوسياليستی بر خـ^ف 
انق^ب ھای پيشين در تاریخ، یعنی انق^ب ھای بورژوا دموکراتيک یا 

یـک انقـ^ب ھدفمنـد و    حتی انق^ب ھای عليه برده داری و غيره،
بابرنامه ھست و باید باشد؛ در نتيجـه تـدارکات "زم  بـرای آن بایـد 
دیده شود. انق^ب سوسياليستی، انق^بی نيست که صرفاً ناشـی 
از یک طغيان و یک اعتراض خودانگيحتۀ توده ای باشد؛ برای این کـه 
این تدارکات پيشين ریخته شود، واضح ھست که ما نياز به یک حزب 
داریم، اما نه یک حزب توده ای؛ گرچه با حزب توده ای به طـور عـام 
مخالفتی نداریم. اما حزب توده ای در واقع در دورانی پيشا انق^بـی 
صورت می گيرد، یعنی مبارزات طبقۀ کارگر به جایی می رسـد کـه 
بحران عمومی در جامعه به وجود می آیـد، حکـام قابليـت حکومـت 
کردن را از دست می دھند و توده ھای وسيع در خيابان ھا ھستند 
و خواھان تسخير قدرت، و ھم چنين نھادھای خود سازماندھی توده 

 ١٣۵٧ای شکل گرفته اند، مانند شوراھای کارگری  که ما در انق^ب 
در ایران  شاھد آن بودیم. بنابراین، برای چنين دورانـی بایـد خـود را 
آماده کنيم. یعنی دوران اعت^ی انق^بی. دورانی که قدرت دوگانه در 
جامعه مطرح ھست. اما، باید برای این حزب از پيش تـدارکات دیـده 
باشيم. این حزب اگـر غایـب باشـد، در دوران قـدرت دوگانـه واضـح 
ھست که بورژوازی و طبقۀ سرمایه دار بار دیگر بـه شـکل دیگـری، 
حال با تغيير حکومت و یا افراد و مھره ھای دیگر، به حيات ادامه می 
دھد و طبقۀ کـارگر را شکـست خواھـد داد. مـا عمومـاً در جامعـۀ 
سرمایه داری با دو مانع اصلی از طرف دولت سـرمایه داری مواجـه 

می شویم  (و این را  کارگران در داخل ایران کام^ً تجربه کرده انـد). 
یک مانع، قھر و زور ھست، سـرکوب و ارعـاب از طـرف رژیـم بـرای 
جلوگيری از انق^ب ھای کارگری؛ مانع دیگری کـه ایجـاد مـی کنـد، 

اســت. یعــنی بــا برخوردھــای ایــدئولوژیک، زمينــۀ نفــوذ  »تحميـق«
رفرميسم، سندیکاليزم، گرایش ھای سوسيال دموکراتيـک و سـایر 
انحراف در جنبش طبقۀ کارگر را مھيا می کند و مسير انق^ب را تغيير 
می دھد. یعنی این که در توده ھا توھم ایجاد می کننـد کـه  گویـا 

است؛ اگر  »حکومت«صرفاً مقابلۀ ما با این ابزار کنونی رژیم و با این 
این حکومت  یـک مقـداری تعـدیل و بھـتر شـود، مـا مـسأله ای بـا 

سرمایه داری نخواھيم داشت. ایـن اسـتد"ل ھـا از طـرف  »دولت«
گرایش ھایی می آید که در واقع قصد تحميـق  تـوده ھـا را دارنـد، 
گرایش ھای مختلفی در جنبش کارگری دور این عقایـد شـکل مـی 
گيرند. گرایش ھای سندیکاليست، گرایش ھای سوسيال دموکـرات 

  .و غيره

بنابراین برای تدارک انق^ب ھدفمند از طـرف طبقـۀ کـارگر مـا نمـی 
توانيم وارد این احزاب یا وارد کار علـنی بـشویم کـه مـورد تعـرض و 

چه در سـطح زور و سـرکوب و چـه در  -تھاجم دولت سرمایه داری
قرار بگيرد. لذا، باید ظرف دیگری ایجاد کنيم که از این  -سطح تحميق

تھاجم دوجانبه از سوی دولت سرمایه داری مصونيت داشته باشيم. 
آن ظرف تنھا می تواند یک حزب پيشتاز کارگری باشد. تجربۀ چنيـن 

در روسـيه داشـتيم  ١٩١٧حزبی را ھم ما در تاریخ، در انق^ب اکتبر 
که موفق شد. اوليـن و تنھـا انقـ^ب سوسياليـستی در جھـان بـر 
اساس تشکيل چنين حزبـی تـدارک  و تحقـق یافـت و بـه پـيروزی 
رسيد. بنابراین بر اساس این تجربۀ غنی، ما بر این باوریم که بـرای 
تــدارک انقــ^ب نيــاز بــه حــزب پيــشتاز کــارگری یــا حــزب کــارگران 
سوسياليست ھست. البته این امر درست است که ایـن حـزب در 

در درون  »حـزب پيـشتاز کـارگری«واقع ھم چنين باید به عنوان یک 
ھا کار کند.  بدیھی است که چنان چه حزب در انزوا باشد و  »توده«

ایـن   ه مـی شـود.صرفاً به کارھای خودش بپردازد، تبدیل به یک فرق
می کند. یعنی از یـک طـرف  حزب بر اساس یک وحدت ضدین عمل

اکثریت. در  برایحزبی ھست در اقليت، اما از طرف دیگر یک حزبی 
اقليت قرار می گيرد، چون ناچار ھـست ایـن کـار را بکنـد تـا بتوانـد 
خودش را از تھاجمات دولت سرمایه داری مصون نگه دارد، بتواند خود 
و طبقۀ کارگر را سازماندھی کند. پرسيدنی است که چه طور ممکن 
ھست  که ما بخواھيم در حضور وزرات اط^عات  یک اعتصاب کوچک 
سازمان بدھيم؟  خوب می آیند ھمان روز رھبران ما را دستگير می 
کنند، و آن ھا را به زندان می برند. حتی یک اعتصاب کوچـک را  در 
نتيجه شکست می دھند. بنابرین ما مجبوریم حزبی مجزا از توده ھا 
ایجاد کنيم. و ھمچنين  از سوی دیگر، مجزا از عقایـد رفرميـستی و 
تحميق توده ھا، این چنين حزبی را بایـد تـشکيل دھيـم تـا بتوانيـم 
برنامۀ سوسياليستی را تا دوران اعت^ی انق^بی مصون نگه داریم . 
ــادات و آگاھــی  ــدف مــا از ســاختن حــزب دقيقــاً حفــظ اعتق ھ
سوسياليستی برای زمانی است کـه بحـران در جامعـه آغـاز مـی 
شود. اگر این تدارکات را نبينيم، واضح ھست که طبقۀ کـارگر ھيـچ 
گاه به قدرت نخواھد رسيد، و تجربۀ تاریخی ھم این را به ما نـشان 
داده است. بنابراین، از یک سو، ما بـه حـزب ویـژه ای یعـنی حـزب 
کارگران سوسياليست نياز داریم و آن را می سازیم. از سویی دیگر، 
به طور روز مره در درون طبقۀ کـارگر در تمـام سـطوح شـرکت مـی 
کنيم. ھم چنان اتحاد عمل ھا در کل طبقۀ کارگر تقویت می کنيـم، 
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 درخواست ھای حزب کمونيست در آلمان:

 .. سراسر آلمان باید جمھوری واحد جدایی ناپذیر اع^م شود1
. نمایندگان مردم باید چنان مورد احترام واقع شوند که کارگران ھم 2

 .بتوانند در پارلمان مردم آلمان حضور یابند
 .. تسليح عمومی مردم3
. دارایی شاھزادگان و فئودال ھا و حکام محلـی اعـم از معـادن و 4

باید در اختيار دولت قـرار گـيرد. کـشاورزی بایـد بـا …چاھھای آب و 
استفاده از وسایل مدرن و در گستره ای بزرگ به نفع عمـوم مـردم 

 .انجام گيرد
. زمين ھای وقفی که در رھن کشاورزان ھستند باید اموال دولتی 5

 .اع^م گردند و اجاره بھای آنھا به خزانه دولت واریز شود
در مناطقی که زمين ھای اجاره ای توسعه یافته اند اجـاره بھـا بـه 

 .عنوان ماليات به دولت پرداخت گردد
. کليه لوازم حمل و نقل: راه آھن، کانال ھا، کـشتی ھـای بخـار، 6

باید در اختيار دولت باشند. باید آنھا را جزء اموال …جاده ھا، پست و 
عمومی و در ردیف دارایی ھای عمومی غيرقابـل تـصرف از سـوی 

 .طبقات مختلف محسوب کرد
 .. محدودیت حق ارث7
. تمھيدات "زم برای قانون مترقی ماليات تصاعدی و الغای ماليات 8

 .بر کا"ھای مصرفی
. ایجاد کارگاھھای ملی و تضمين تامين لوازم و کا"ھـای ضـروری 9

برای تداوم حيات کارگران و تامين زندگی کسانی کـه قـادر بـه کـار 
 .نيستند

 .. آموزش ابتدایی رایگان و ھمگانی10
اینھا به نفع پرولتاریای آلمان، خرده بورژوازی و دھقانان است که بـا 
تمام توان برای به اجرا در آوردن قوانين فـوق تـ^ش کننـد. تنھـا بـا 
آموزش می تـوان ميليونھـا آلمـانی را کـه تـاکنون از سـوی اقليـت 
ناچيزی تحت استثمار بوده اند از تداوم این رونـد ظالمانـه رھانيـد و 
حقـوق انـسانی شـان را بـه مثابـه توليـد کننـدگان ثـروت بـه آنھـا 

 .بازگرداند
کميته: کارل مارکس، کارل شاپر، اچ. بوئر، ف. انگلس، جـی. مـول، 

 دبليو. ولف
 

در آن زمان پاریس را شور و شوق برای پيوستن به لژیون انق^ب فرا 
گرفته بود. اسپانيایی ھا، ایتاليایی ھا، بلژیکـی ھـا ، ھلنـدی ھـا، 
لھستانی ھا و آلمانی ھا بطور جمعـی بـه ھـم پيوسـته بودنـد تـا 
سرزمين مادری خود را رھـا سـازند. لژیـون آلمـانی ھـا را ھـروگ، 
بورنستد، بورنشتين ھدایت می کردند.از آنرو که بعد از انق^ب ھمه 
کارگران خارجی نه تنھا مشاغل خود را از دست داده بودند بلکـه از 
سوی مردم ھم تھدید می شدند عميقا ً در پی پيوستن بـه لژیـون 
بودند. دولت جدید از این روند به عنـوان فرصـتی بـرای خ^صـی از 
دست کارگران خارجی استفاده کرد و با پرداختن مبلغ بسيار ناچيـز 

سانتيم در ھر روز در جبھه از آنھا به عنوان سرباز استفاده مـی  50
کرد و به این ترتيب وزیر امور خارجه "مارتين لفاظ فرصت یافت تا به 

 .دولت مورد ع^قه توده ھا خيانت کند
ما به شدیدترین وجه ممکن با این بازی با انق^ب مخالفـت کـردیم. 
آنھا می خواستند به زور انق^ب را از بيرون به جامعه در حال طغيان 
آلمان تحميل کنند و به این ترتيب انق^ب خودجـوش آلمـان را خفـه 
نمایند. در نتيجه دولت را تقویت و لژیون را طبق تعھد "مارتين بدون 
دفاع به چنگال نيروھای آلمان بسپارند. وقتی انق^ب در وین و برلين 
پيروز شد لژیون ھرچه بيشتر ب^ استفاده شد اما از آنجـا کـه بـازی 

 .شروع شده بود "جرم تداوم می یافت
ما باشگاه کمونيست ھای آلمان را ایجاد کردیم و در آنجا به کارگران 
آلمانی می گفتيم که خودشان را از لژیون دور نگھدارند و بـه جـای 
پيوستن به آن انفراداً به کشورھای خود برگردند و در خدمت جنبش 
قرار گيرند. رفيق قدیمی ما فلوکن که در دولـت موقـت مقـامی بـه 
دست آورده بود برای کارگرانی که از سوی ما معرفـی مـی شـدند 
ھمان امکانات مسافرت را ایجاد می کرد که در اختيار لژیون ھا قرار 

می گرفت. به این ترتيب ما بيش از سيـصد یـا چھارصـد کـارگر بـه آلمـان 
 .فرستادیم که اکثرشان عضو اتحادیه بودند

ھمآنگونه که به راحتی می شد پيش بينی کرد اتحادیه در برابـر جنبـش 
گسترده خلقی ایجاد شده ضعيف بود. سه چھارم اعضای ليگ کـه قبـ^ً  
در خارج بودند حا" دیگر پس از برگشتن به کـشور محـل زنـدگی خـود را 
تغيير داده بودند. مجمع قبلی آنھا از ھم پاشيده بود و تقریبا ً ارتبـاط خـود 
را با اتحادیه از دست داده بودند. بعضی از آنھـا از روی جـاه طلـبی نمـی 
خواستند ارتباط ھای قبلی خود را احياء کنند امـا در ھـر حـال ھـر یـک از 
آنھا خود در محل کار و زنـدگی بـه جنبـش تبـدیل شـده بودنـد. در ضـمن 
وضعيت در ھر یک از دولتھای کوچـک، اسـتانھا و شـھرھا چنـان متفـاوت 
بود که اتحادیه غير از صدور رھنمود ھای کلی کار دیگری نمـی توانـست 
بکند. و بھتر این بود که رھنمودھا از طریق مطبوعات صـادر شـوند. بطـور 
خ^صه از لحظه ای که شرایط "زم بـرای مخفـی شـدن اتحادیـه از بيـن 
رفت اتحادیه مخفی ھم تق و لق شد. این امر می توانـست کـسانی را 
که از آخرین نشانه ھای اتحادیه مخفی خ^ص شده بودند کـام^ً  حـيرت 

 .زده کند
در ھر صورت اتحادیه بھترین مدرسه برای فعاليت ھـای انق^بـی بـود کـه 

 Neue Rheinische اینـک منــصه ظھــور مــی یافــت. در رایــن، جـایی کـه
Zeitung   مرکزی کام^ ً سازمان یافته و مـستحکم داشـت، در ناسـو، در

اعـضای اتحادیـه در راس مبـارزات نفـس گـير جنبـش …  راینيش ھسه و 
دمکراتيک بودند. در ھامبورگ ھم وضـع بـه ھميـن منـوال بـود. در جنـوب 
آلمـان دمکراســی خــرده بورژوایـی دسـت بــا" را داشــت. در برســ^و تــا 

ویلھلم ولف به موفقيت بزرگی دست یافته بود. عـ^وه بـر  1848تابستان 
این وی نمایندگی جانشين در پارلمان فرانکفورت را ھم کسب کرده بـود. 
ً  استفان برن آھنگساز کـه در بروکـسل و پـاریس بـه عنـوان عـضو  نھایتا
فعال اتحادیه کار کـرده بـود سـازمان بـرادری کـارگری را بنيـان نھـاد و تـا 

به موفقيت گسترده ای دست یافت. برن که جوانـی بـسيار خـ^ق  1850
بود و قدری در چھره سياسی شـدن عجلـه داشـت جھـت متحـد کـردن 
تـوده ھـای وسـيع بــا بــسياری از اجــامر و افــراد پــست و مھمـل پيمــان 

بست و در نھایتاً  مـردی شـد کـه نتوانـست اتحـاد را بـه ميـان ”  برادری” 
گرایشات مبارزاتی زحمتکشان بياورد و مشعلی در ميان تاریکی و بحـران 
بيفروزد. در نتيجه در نشریات رسمی انجمـن دیـدگاھھای بيـان شـده در 
مانيفست کمونيست با آمـال و آرزوھـای انجمـنی لویـی بـ^ن، پـرودون، 
حامی گری و غيره آميخته شد و اش شله قلمکاری حاصل شد. خ^صـه 

 . [allen alles sein] اینکه آنھا مـی خواسـتند ھمـه را راضـی نگھدارنـد
بویژه در اعتصابات می خواستند ھمکاری توليـد اتحادیـه ھـای کـارگری و 
توليد کنندگان را ایجاد کنند و فراموش مـی کردنـد کـه قبـل از ھمـه ایـن 
مسئله در پيروزی ھای سياسی در آخـرین مراحـل مبـارزات حاصـل مـی 
شود که در آن توليد کنندگان با دیدن امکان پـيروزی قطعـی طبقـه کارگـر 
به صفوف کارگران می پيوندند. وقتی نھایتـاً  ارتجـاع بـه موفقيـت ھایـی 
دست یافت، رھبران برادری لزوم شرکت مستقيم در مبارزات انق^بـی را 
درک کردند و در این شرایط بود که بطور طبيعی توده ھـای گيـج شـده و 
چپ و راست زن را که گرد آورده بودند در صفوف خود مشاھده کردند. در 

برن در قيام دسـردن شـرکت کـرد و شـانس آورد کـه 1849ماه می سال 
قسر در رفـت. امـا در نقطـه مقابـل جنبـش سياسـی عظيـم پرولتاریـا ، 

اتحادیـه مجـزا)یِ    (Sonderbund برادری کارگران ثابت کرد که تنھـا یـک
صرف است که تا حد زیـادی تنھـا روی کاغـذ موجودیـت داشـت و چنـان 

نيازی به سـرکوب  1850نقش حاشيه ای ایفا می کرد که ارتجاع تا سال 
آن و شاخه ھای باقی مانده آن تا سالھای متمادی بعدی نمی دید. بـرن 
که نام اصـلی اش بـاتر ميلـش بـود چھـره سياسـی بزرگـی نـشد بلکـه 
پروفسور دون پایه ای باقی ماند که چندی پيش مارکس را ترجمـه کـرده 

 .بود و بعدھا آثار رنان را به زبان پرطمطراق آلمانی برگرداند
شکست قيام می در آلمان  1849با فرا رسيدن سيزدھم ژوئن سال 

و سرکوب انق^ب بلغارھا از سوی روس ھا موجب به پایان رسـيدن 
شد. اما پيروزی ارتجاع بـه ھيچوجـه پایـان  1848دوران انق^ب کبير 

ھمه چيز نبود. سازماندھی مجدد نيروھای پراکنـده انق^بـی و نيـز 
 1848اعضای اتحادیه یک ضرورت بـود. بـاز ھـم اوضـاع مثـل سـال 

ــه  ــور ب ــتری مجب ــنی پرول ــازمانھای عل ــه س ــود . ھم نامــساعد ب
 .سازماندھی مجدد مخفی بودند
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آمریکا رفت به عنوان نماینده اتحادیه با ھارو ھارینگ شـوریده بـرای 
استفاده از اتحادیه جھت زیر و رو کردن آمریکای جنوبی تماس برقرار 
کرد. او به نـام اتحادیـه نـشریه ای ایجـاد کـرد کـه در آن بـه تبليـغ 
کمونيسم عجيب و غریـبی بـر اسـاس تخيـ^ت عاشـقانه بـر پایـه 

و سرشار از دوستی و عـشق پرداخـت. بـرای مقابلـه بـا ”  عشق” 
تاثيرات مخرب این دیدگاه نشریاتی را به آنجـا فرسـتادیم و بـه ایـن 
ترتيب کریگ از صحنه اتحادیه محو شد و بعدھا وایتلينگ به بروکسل 
بازگشت. او دیگر آن آدم ساده در ماموریت ھای مسافرتی از سوی 
خياطان نبود و حا" با اتکا به ذھن خ^ق خود می کوشيد جامعه ای 
را که کمونيسم شبيه آن بود در ذھن اش تجسم کند. حا" دیگـر او 
مرد بزرگی بود و ھميـن بزرگـی موجـب آزار و پيگـرد وی از سـوی 
اطرافيان بود. در ھر گام با توطئه و حسادت و دشمنان مخفی مواجه 

پيامبری که با نـسخه ای از بھـشت حاضـر و آمـاده آینـده در   –بود 
و ھمواره در ھراس بود  –دست، از کشوری به کشور دیگر می رفت 

که نکند کسی این نسخه را از وی برباید. وی قب^ً با اعضای اتحادیه 
در لندن و بروکسل ، جایی که مارکس و ھمسرش از وی اسـتقبال 
کرده بودند، اخت^ف پيدا کرده بود. از آنجا که وی نمـی توانـست بـا 
کسی جوش بخورد بعد از مـدتی راھـی آمریکـا شـد تـا بـه نقـش 

 .پيامبری اش در آنجا ادامه دھد
ھمه این اتفاقات شبيه انق^بی بود که در اتحادیه و خصوصاً در ميان 
رھبران لندن رخ می داد. ما ھيت نارسای ِ تصور قبلی از کمونيسم ، 
ھم کمونيسم تساوی طلبانه و ساده فرانـسوی و ھـم کمونيـسم 
وایتلينگ کم کم به آنھا آشکار می شد. ریشه این نوع کمونيسم به 

ھـر چنـد کـه در اوراق   –مسيحيت ابتدایی وایتلينگ برمی گـشت 
انجيل گناھکاران بدبخت می شد نوشته ھایی در این زمينه پيدا کرد

این امر موجب شد تا جنبش در سوئيس به کف احمق ھایی چون  -
آلبرشت و بعدھا پيامبران سوء استفاده چی مثل کولمن بيافتد. چند 

 -سرو کار داشتند” سوسياليسم واقعی ” تن از نویسندگان ادبی با 
ترجمه عبارت پردازی ھای سوسياليست ھای فرانسوی بـه آلمـان 
فاسد ھگلی و خيالپردازی ھای عاشقانه احساساتی ( بـه بخـش 

مراجعه ” واقعی” آلمانی مانيفست کمونيست در باره سوسياليسم 
که کيرگ و مطالعه ادبيات مکاتبه ای مربوط به اتحادیه نشان  –کنيد) 

می دھد بزودی موجب شد تا انق^بيون قدیمی اتحادیه فریب بخورند 
و به خاطر ضعف بينشی و ساده نگری منحرف شوند. در برابر دفاع 
ناپذیری دیدگاھھای تئوریکی قدیمی و کژراھـه ھـای مترتـب بـر آن 
بيش از پيش در لندن مشخص شد که حق با یافته ھای نوین تئوری 
من و مارکس است. بی شک وجود دو تن از شخصيت ھای صاحب 
نفوذ به لحاظ توان درک تئوریک در بين رھبران لندن نسبت به افرادی 
که سابقا ً ذکرشان رفت موجب جا افتادن سریع این باور گردید. این 
دو تن عبارت بودند از : نقاش مينياتور کارل پفاندر از ھليبرون و خياط 

 .ژرژ آکواریوس از تورین
پانوشت انگلس: پفاندر حدود ھشت سال پيـش در لنـدن مـرد. او ( 

مردی با ھـوش سرشـار و ویـژه و آدمـی بذلـه گـو و طـنز پـرداز و 
دیالکتيکی بود. تا آنجا که مـی دانـم اکواریـوس چنـدین سـال دبيـر 
شورای عمومی اتحادیه بين المللی کارگران بود . در ھمان شـورای 
عمومی که افرادی که در پایين از آنھا نام خواھم برد حضور داشتند : 
اکواریوس، پفاندر، لسنر، لوچنر، مارکس و خود من. اکواریوس بعدھا 

 ) .خود را بکلی در اختيار جنبش اتحادیه کارگری انگليس قرار داد
مــول مــارکس را در 1847کــافی اســت گفتــه شــود در بھــار ســال 

بروکسل م^قات کرد و پس از آن ب^فاصله برای دیدن من به پاریـس 
آمد و چندین بار از سوی رفقایش در اتحادیه از ما دعوت به پيوستن 
به اتحادیه نمود. بنا به گفته وی آنھا متقاعد شده بودند که موضع ما 
در خصوص لزوم رھا کردن اتحادیه از سنت قدیمی و قيد و بنـدھای 
اندیشه مبتنی بر توطئه گری ضرورت تام دارد. شرط ما برای ورود به 
اتحادیه این بود که باید برای ما فرصت دفـاع از کمونيـسم انتقـادی 
خود در برابر کنگره اتحادیه به صورت ارائه مانيفستی که مانيفـست 
اتحادیه ناميده خواھد شد بدھند و سھميه ویژه ای برای جایگزینی 

 .افراد و بروز کردن اتحادیه با اھداف نوین اختصاص دھند
ما ھيچ شکی نداشتيم که وجـود سـازمانی در ميـان طبقـه کارگـر 

آلمان حتا برای اھداف تبليغی ضروری است. و اینکه این سازمان که 
حتماً  خصلت محلی نخواھد داشت حتا در خارج از آلمـان ھـم بایـد 
مخفی باشد. البته قب^ً ًسازمانی در قامت اتحادیـه وجـود داشـت. 
سازمانی که اینک اعضای آن ضمن تایيد مواضع ما جھت ھمکاری با 
ما اع^م آمادگی می کردند. آیا می شد پيـشنھاد آنھـا را رد کـرد؟ 
البته که نه. به این ترتيب ما به اتحادیه پيوستيم و مـارکس انجمـن 
اتحادیه را در بروکسل با شرکت دوستان نزدیک مـان تـشکيل داد و 

 .من ھم در پاریس با سه انجمن ارتباط برقرار کردم
نخستين کنگره اتحادیه در لندن برگـزار شـد  1847در تابستان سال 

که در آن دبليو ولف نمایندگی بروکسل را بـه عھـده داشـت و مـن 
نمایندگی لندن را. در این کنگره قبل از ھر چـيز سـازمانيابی مجـدد 
اتحادیه انجام گرفت. انچه از دوران توطئه گری اتحادیه بـاقی مانـده 
بود و به دوران سنتی اتحادیه مربوط مـی شـد از بيـن رفـت. اینـک 
اتحادیه دارای مجامع، حوزه ھا، حوزه ھای رھبری، کميته مرکـزی و 

 .ناميد” اتحادیه کمونيست”کنگره بود و از آن پس خود را 
 ھدف اتحادیه براندازی بورژوازی ، برقراری «

 حاکميت پرولتاریا ، نابودی جامعه کھنه بورژوایی
 مبتنی بر آنتاگونيسم ھای طبقاتی و ایجاد جامعه نوین

 » .بی طبقه و بدون مالکيت فردی است
نخستين مقاله اینگونه به قلم در آمد. سازمان کام^ ً دمکراتيـک  -—

بود. افراد و کميته ھا انتخابی و در ھر لحظه قابل برکناری بودند. این 
امر جلوی ھرگونه توطئه و دیکتاتور ی را سد می کرد و به این ترتيب 

به نھاد تبليغی صرف تبدیل شـد.   –حداقل در دوران صلح   –اتحادیه 
روند جاری  –این قوانين جدید برای بحث در اختيار جوامع قرار گرفت 

و به این ترتيب در کنگره دوم مجددا ً مـورد بررسـی  –دمکراتيک بود 
مورد قبـول واقـع شـد.  1847دسامبر سال  8قرار گرفت و نھایتا ً در 
 جلد نخست ورموث و اسـتایبر X ضميمه 239این قوانين در صفحه 

Wermuth and Stieber مجددا ً چاپ شدند. 
کنگره دوم در روزھای پایـانی نوامـبر و اوایـل دسـامبر ھمـان سـال 
برگزار شد. در این کنگره مارکس ھـم حـضور یافـت و طـی مباحـث 
پرشور و طو"نی از نقطه نظرات نوین اش دفاع کرد. کنگره حداقل ده 
روز به طول انجاميد. در پایان بعد از رفع شدن شک و تردیدھا تمـام 
مواد پيشنھادی با اکثریت کامل آراء تـصویب شـد و مـارکس و مـن 
موظف به تھيه مانيفست شدیم. این کـار ب^فاصـله بعـد از تـصميم 
گيری انجام شد. چند روز قبل از انق^ب فوریه بـرای چـاپ بـه لنـدن 
فرستاده شـد. از آن زمـان بـه بعـد مانيفـست بـه سراسـر جھـان 
فرستاده شده و به زبان ھای مختلف ترجمه و بـه عنـوان راھنمـای 
عمل بسياری از جبش ھای پرولتاری جھان مورد استفاده قرار گرفته 

بر است.  بنی  یه م قدیمی اتحاد ھمـه انـسانھا ”به جای شعار 
کارگران جھـان ”شعار مبارزاتی جدیدی ظاھر شد: ” برادرند

این شعار آشکارا ماھيت و جھت گيری بين المللـی ”  متحد شوید!
مبارزه را نشان می دھد. ھفده سـال بعـد ایـن شـعار در سراسـر 
جھان به عنوان شعار اصلی انجمن بين المللی کارگران برگزیده شد. 
در حــال حاضــر پرولتاریــای رزمنــده ھمــه کــشورھا آن را در پرچــم 

 .مبارزاتی خود نقش بسته اند
انق^ب فوریه آغاز شد. کميته مرکزی اجرایی لنـدن ب^فاصـله کليـه 
قدرت خود را به کادر رھبری بروکسل منتقل کـرد. ایـن تـصميم امـا 
زمانی اتخاذ شد که شرایط امنيتی سختی بر بروکسل حاکم شده 
بود و امکـان ھيچگونـه تجمـع خصوصـاً از سـوی آلمـانی ھـا وجـود 
نداشت. ھمه ما در آستانه رفتن به پاریس بودیم و بـه ایـن ترتيـب 
کميته مرکزی جدید تصميم به انح^ل خود گرفت تا دست مارکس در 
تشکيل سریع کميته جدید در پاریس باز باشد. ھنوز چيزی از تصميم 

) در ایـن خـصوص 1848پنـج عـضو تـصميم گيرنـده ( سـوم مـارس 
نگذشته بود که پليس با تعقيب آنھا مارکس را در خانه اش دستگير 
کرد و روز بعد او را وادار کرد تا به فرانسه برود. جایی که او تـصميم 
به رفتن به آنجا را داشت. بزودی در پاریس مجـدداً ھمـه گـرد ھـم 
آمدیم. در آنجا سند دوم تنظيم و ار سوی ھمه اعضاء کميته مرکزی 
جدید امضاء شد . سند در سراسر آلمان پخش شد و در آن مطالبی 

 .آمده است که ھنوز ھم می توان چيزھایی از آن آموخت
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به این ترتيب که در مورد مسائل صنفی با سندیکاليست ھـا اتحـاد 
عمل انجام می دھيم.  ما اصو"ً پرچم دار اتحاد عمل ھا می شویم، 
زیرا می خواھيم جبھۀ ضد رژیم را تقویت کنيم و در این مبارزات فراتر 
از سندیکاليست ھا می رویم، چـون اھـداف دیگـری داریـم. آن ھـا 
اھدافشان محدود  به گـرفتن امتيـازاتی از رژیـم  ھـست، امـا، مـا 
ھدفمان  سرنگونی دولت سرمایه داری و اسـتقرار دولـت کـارگری 

را تقویـت مـی کنيـم؛ بـا  »اتحاد عمل«است. اما در این گام اوليه، 
جریانات سوسيال  دمکرات و اپوزیسيون، حتی بـورژوا، کـه خواھـان 
آزادی زندانيان سياسی و یا خواھان آزادی بيـان و آزادی مطبوعـات 
ھستند، در این حوزه اتحاد عمل مـی کنيـم؛ امـا ھـدف مـا بـا ایـن 
جریانات رفرميستی متفاوت ھست. ھـدف نھـایی مـا چـيز دیگـری 
ھست. ھدف نھایی آن ھا حفظ دولت سرمایه داری به یـک شـکل 
دیگری  با یک حکومت دیگر و با یک چھرۀ دیگری ھست. با این روش 

 ما به یک فرقه تبدیل نمی شویم.

کـارگران «سؤال دیگـر ایـن ھـست کـه وقـتی مـا صـحبت از حـزب 
ــد  »سوسياليــست ــات مانن ــف ســایر جریان ــس تکلي ــم، پ ــی کني م

روشنفکران در این حزب چه می شود؟ آیا خواھان حذف روشنفکران 
ھستيم؟ آیا صرفاً می گویيم که فقط کـارگرانی کـه در کارخانـه ھـا 
ھستند، باید در این حزب باشند؟ در پاسخ باید بگـویم: خـير چنيـن 

کنيم کـه در درون  فرضی نيست. ما دو دسته را به حزب جلـب مـی
روشـنفکران ھـستند، -حزب با ھم پيوند خواھند خورد. اولـی کـارگر

روشنفکران، کارگرانی ھـستند کـه مغزھـای متفکـر جنبـش  -کارگر
کارگری اند.  کسانی ھـستند کـه در عمـل مبـارزاتی  و در نتيجـۀ 
مبارزات شان به آگاھی ضد سرمایه داری و سوسياليستی رسـيده 

 .و سپس به دانش سوسياليستی دسترسی پيدا کرده اند 

روشنفکرانی کـه نقطـۀ آغـاز کـار   کارگران ھستند.-دومی روشنفکر
سياسی شان مطالعات و تحقيقات مارکسيستی و سوسياليستی 
بوده و سپس به لزوم مبارزه در مبارزۀ طبقاتی و در خدمت گذاشتن 
تمام امکانات خودشان در درون طبقۀ کارگر رسيده اند. و ھم چنيـن 
توسط پيشروان کارگری به رسميت شناخته شده اند. بنابرین این دو 

روشنفکران، یعنی رھبران عملی  طبقۀ کارگر یا   -مقوله، یعنی کارگر
مغزھای متفکر طبقۀ کارگر، و روشنفکرانی که در عمل به جامعـه و 

اند که در خدمت بـه طبقـۀ کـارگر گـام ھـای  طبقۀ کارگر نشان داده
برداشته اند، با ھم ادغام می شوند و از بنيانگـذاران حـزب پيـشتاز 
کارگری می شوند. بنابراین واضح ھـست کـه روشـنفکرانی کـه از 
سابقۀ روشنفکری طبقۀ متوسط و غيره به درون مبارزات طبقۀ کارگر 
می آیند، جایگاھی در حزب پيشتاز کارگری دارند؛ اما به شرطی این 
که در عمل نشان داده باشند که قيم مآب نيستند، کـه بـا خوانـدن 
چھار کتاب و چھار مقاله خود را رھبر جنبش کـارگری قلمـداد نمـی 
کنند! این را باید در عمل نشان داده باشند. این موضوع را ھم طبقۀ 
کارگر خوب درک خواھد کرد و بين روشنفکرانی که در این راستا گام 

 .برداشتند، انتخاب خواھد کرد 

حال می پردازم به مؤلفۀ دوم حزب پيشتاز کارگری. ایـن حـزب بایـد 
کام^ً یک حزب دمکراتيک باشد و این ھم صرفاً جنبۀ تبليغاتی ندارد و 
از شرایط عينی دخالتگری در جنبش کارگری نشأت می گيرد. واضح 
ھست که اعضای این حزب برای این که بخش ھایی از ایـن برنامـۀ 
سوسياليستی را به  درون طبقۀ کارگر  ببرند، و ایـن نظریـات را در 
مبارزۀ زندۀ طبقاتی به آزمـایش بگذارنـد، بایـد آزادی عمـل داشـته 

ھا به نظرات متفاوتی می رسند. این امر  باشند. بدیھی است که آن
کام^ً طبيعی ھست. خطی که اعضای حزب به درون جنبش کارگری 

برند، شاید کارآیی نداشته باشد. بنابراین اعضای این حزب بایـد  می
بتوانند این نظریات نوین را که محصول مبارزات طبقاتی است به درون 
حزب بياورند. در واقع  چکيدۀ عمل مبارزاتی اعـضا حـزب بـه تکامـل 

منجر مـی گـردد.  تئـوری ایـن حـزب   برنامۀ کل حزب (یعنی تئوری)
بخش عمده اش بخش مطالباتی ھست که از دل جنبش کارگری به 
درون حزب می آید. دقيقاً این بحث وجه تمایز ما با تمام گرایش ھا و 
احزاب و سازمان ھای کارگری است که به اسم کارگر و کمونيست و 
غيره اع^م موجودیت کرده انـد؛ آن ھـا  از بـا" در واقـع شـعارھا و 
مطالباتشان را  به جنبش کارگری تحميل می کنند. کـارگران  را بـه 
عنوان سربازان خادم حزبشان و پيشویان آن می نگرنـد. در صـورتی 
که حزب مد نظر ما، حزبی ھست که از دل جنبش کارگری عقاید را 
به با"  در درون این حزب می آورد. این حـزب  مطالبـات کـارگری را 
تقویت می کند، مطالبات انتقالی، حداقل  و دمکراتيـک  را کـه  بـر 
اساس مبارزات زنده ھست  صيقل می دھد و بـه درون حـزب مـی 
آورد. اگر قرار ھست این اتفاق  بيفتد باید این حزب جایگاھی در نظر 
بگيرد که عقاید مختلف به راحتی و با سھولت بدون این که عـضوی 
احساس نگرانی  کند، وارد شوند و مورد بحث قرار بگيرند. به عبارت 
دیگر حزب باید حق گرایش و حق جنـاح را بـه رسـميت بپـذیرد. بـه 
رسميت شناختن حق گرایش، یکی از اساسی تـرین و مھـم تریـن 

ابزارھای ساختن این حزب ھست. در غيـاب ایـن امـر، یعـنی عـدم  
وجود دمکراسی درونی، این حزب به سرعت منحـط  خواھـد شـد. 
بنابراین حزبی که ما مد نظر داریم، حزبی ھست کام^ً دمکراتيک که 
حق گرایش اعضای خود را برای باز گذاشتن ورود تجارب زندۀ طبقـۀ 
کارگر به درون حزب باز می گذارد. این کار اگر نشود، این حـزب یـک 
حزب بوروکراتيک و در اسرع وقت به  حـزب غـير دمکراتيـک کـارگری 

 .مبدل می شود  

مولفۀ سوم، این است که این حزب رادیکال ھست. حزبـی ھـست 
که نه تنھا در مسائل روزمرۀ طبقۀ کارگر شرکت می کند،  بلکه فراتر 
از این می رود؛ به تشکيل کميته ھای مخفی عمل در کارخانه ھا در 
مح^ت مختلف با رعایت مسائل امنيتی دست می زند. به ایجاد یک 
نشریۀ سراسری مخفی کارگری برای سازماندھی کارگران و تمـام 
زحمتکشان در جامعه می پردازد. اعضای حزب  در مسائل روزمرۀ ھر 
کارخانه و ھر محل کار و تجمعی شرکت می کنند. مداخ^ت اعضای 
حزب ھدفمند با سمت و سوی مشخصی است. کميته ھای عمـل 

کنـد کـه بـا  جـزر و مـد  مخفی را تعميق می بخشد و دائمـی می
مبارزات از بين نروند. کميته ھـای کـارگری سراسـری را مـتراکم  و 
متمرکز تر می کند . بين کميته ھای کارخانه ھای مختلف ھماھنگی 

کند که مث^ً  در شرایطی کـه یـک کارخانـه دسـت از کـار  ایجاد می
برداشت، در ھمبستگی با آن کارخانه، یـک اعتـصاب سراسـری در 
جامعه رخ بدھد. وقتی یکی از فعالين طبقۀ کارگر به زندان می رود 
شرایطی آماده می کند که یک اعتصاب سراسری کارگری در ایـران 
برای آزادی آن کارگر تحقق یابد. این ھماھنگی در واقع رژیم را وادار 
به عقب نشينی ھای می کند که از این عقب نشينی ھا اعتماد به 
نفس در درون طبقۀ کارگر افزایش پيدا می کند و تـدارک انقـ^ب در 
واقع می تواند با سھولت بيشتر جلو برود. رادیکاليزم کارگری یعنـی 
آمــاده کــردن خــود و کــل طبقــۀ کــارگر بــرای شــرایط بحرانــی کــه 
سازماندھی سراسری برای اعتصاب عمومی و رھبری کـردن تمـام 
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اقشار تحت ستم را در جامعه تحقق می دھد. حزب بـرای شـرایط 
کند که توده ھا را برای  بحرانی یعنی شرایط قدرت دوگانه آماده می

تسخير قدرت مسلح و سازماندھی می کند. از این زاویه این حزب 
رایکال ھست؛ حزبی ھست که در واقع ھدفمند عمـل مـی کنـد، 

 .خواھان سرنگونی نظام ھست و تدارکاتی در این راستا می بيند 

مولفۀ چھارم، این ھست که این حزب باید متکـی بـه یـک برنامـۀ 
سوسياليستی به مثابۀ ستون فقرات این حزب باشد. بدون برنامۀ 
سوسياليــستی ایــن حــزب فاقــد ارزش خواھــد بــود، زیــرا برنامــۀ 
سوسياليستی یک نقشۀ راه ھست کـه ایـن حـزب براسـاس آن 

مسير خود و مسير طبقۀ کارگر را تعيين می کنـد. ایـن نقـشۀ راه  
نشان می دھد قدم ھای بعدی چيست و کجا باید برداشته شود. 
این برنامۀ سوسياليستی نشان می دھـد تـسخير قـدرت چگونـه 
صورت بگيرد و  پس از تسخير قدرت چه اقداماتی باید صورت بگيرد. 
بنابراین از آن جایی که انق^ب سوسياليستی یک انق^ب آگاھانه و 
با برنامه ھست، متکی است به علم شناخت جامعه یعنی متکی 
به مارکسيزم به مثابۀ یک علم. بنابراین ھمزمـان بـا تـشکيل ایـن 

 .حزب باید برنامۀ دقيقی تدوین گردد

این چھار مؤلفه ای بود که مایليم در درون کـارگران سوسياليـست 
به بحث بگذاریم. انتظار داریم رفقا و دوستان به خصوص در ایران به 

 آن واکنش نشان بدھند. این مؤلفه ھا را نقد بکنند.

در آخر می خواستم اع^م کنم که من ھم بسيار خوشحال ھستم 
که گرایش ھای مختلـف و پيـشروھای کـارگری در داخـل ایـران و  
خارج از کشور به این ضرورت پی برده اند که امروز دیگر زمان تدارک 

 »تـدارک حـزب انق^بـی«حزب انق^بی فرا رسيده است.  نـشریۀ 
اخيراً انتشار یافته و من به نوبۀ خودم به این رفقـا خيرمقـدم مـی 
گویم. مقدمۀ این نشریه نشان می دھد که در واقع این رفقا (و ما 
ھم به عنوان یک گرایش در ميان این رفقا)، در مـسير درسـتی بـر 
خ^ف سایر تحو"ت در راستای حزب سازی، وارد شده ایم.  در این 

شود که باید در راستای حزب انق^بی  مقدمه به درستی تأکيد می
طبقۀ کارگر یا حزب کـارگران سوسياليـست گـام ھـای مشخـصی 
برداشت، باید تبادل نظرشود،  باید ھم دیگـر را متقاعـد بکنيـم در 
راستای این برنامه و حزبی که می خواھيم تشکيل دھيـم، و گـام 
ھای مشترک برداریم. ھم چنين ھم زمان به فعاليت ھای حمایتی 
از کارگرانی که امروز در زندان ھستند، و در راستای آزادی فوری آن 

 ھا از زندان ھای رژیم جمھوری اس^می، دست بزنيم.

 با تشکر از شما
متن پياده شدۀ بحث رفيـق مازیـار رازی در برنامـۀ ھفتـم  

شھریور  ٢۴مورخ » صدای کارگر سوسياليست«تلویزیونی 
١٣٩٣           

 وظايف عمومي هسته ها

 مقدمه :

با توجه به سوال برخی از رفقا در مورد وظایف ھسته ھا 
آنجه تا کنون به عنوان تجربه خود و دیگر رفقا کسب کردم در 

 این مطلب ارایه می کنم تا برای رفقا قابل استفاده باشد.

قبل از ورود به بحث Xزم است بيان شود که در فعاليت ھای 
مخفی و انقYبی نباید عجله کرد و نباید بی حوصله بوده و 
بدون برنامه وارد ميدان شد بلکه باید صبر انقYبی داشت و 
ھمه جوانب را بررسی کرده سپس دست به اقدامات عملی 
زد. ھسته محل تجمع نيروھای انقYبی است که ضمن 
داشتن مقداری از اگاھی طبقاتی و انقYبی Xزم است اقدام 
به یادگيری ھر چه بيشتر نمایند و در حين یاد گيری اقدام به 
انتقال تجربه و آگاھی به دیگر انسانھا نمایند و با توجه به 
اینکه ھر روز موارد جدیدی ایجاد می شود و باید یاد گرفت و 
یاد داد بنابراین موارد بسياری است که ما نمی دانيم و برای 
ادامه مبارزه باید انھا را یاد بگيریم. از این بابت باید صبر 
انقYبی داشته باشيم و در کنار شور انقYبی برای کسب 
شعور انقYبی اقدام نمایيم، که برای ھسته ھا این موراد از 
طریق جلسات شروع و از طریق عملی کردن تصميمات 
گرفته شده در جلسات ادامه یافته و در پردازش حاصل 
عمليات در جلسات بعدی باعث ادامه فعاليت و بر طرف 
شدن معایب و باعث رشد آگاھی و سطح مبارزات ھسته ھا 
و بدنبال تاثير گذاری ھسته ھا در توده ھا باعث رشد سطح 
مبارزه در نزد عموم و فعاليت و به ميدان آمدن عموم باعث 
قدرت مند شدن و بيشتر شدن آگاھی و تجربيات ھسته ھا 
و نزدیک شدن به شرایط انقYب خواھد شد. ارتباط برنامه 
ریزی شده ھسته ھا باعث قرار گرفتن ھسته ھا در متن 
مبارزه و در متن توده ھا می گردد که این یعنی رشد و 
بالندگی ھسته و رفع نقص بسته بودن ھسته ھا است که 
از طریق حاصل مبارزات ھسته ھا ممکن می گردد. ھمه این 
کارھا، یعنی سازمان یابی و سازماندھی! در نھایت Xزم به 
ذکر است که سازمانيابی و سازماندھی بدون برنامه ریزی 
دقيق ممکن نمی شود. با توجه به موارد مقدمه به موضوع 

 بحث یعنی وظایف عمومی ھسته ھا توجه کنيد  :

ھر کدام از اعضای ھسته باید اسم مستعار سازمانی برای خود  -1
 انتخاب کنند. 

اسم مستعار نباید در زندگی شخصی و خانوادگی و دوستانه بکار 
 برود یا شناخته شود 

در کارھای سازمانی فقط باید از اسم مستعار استفاده شود و در 
 کارھای سازمانی نباید اسم اصلی شناخته شود یا به کار برود. 

ھر ھسته ای باید یک ایميل مخصوص برای بر قراری ارتباط با  -2
دیگر ھسته ھا داشته باشد که صد البته نباید در این ایميل 
مشخصات افراد شناخته شده بکار رود و ھمچنين نباید مشخصاتی 

 در ایميل بکار برود که از تشابه آن به افراد ھسته پی برده شود .

( رھنمود ھای  3از ایميل فوق به صورتی که در دفترچه شماره 
امنيتی ) متعلق به نشریه تدارک حزب انق^بی  گفته شده است 

 استفاده شود. 

اگر بخشی از ارتباط اعضای ھسته با یک دیگر از طریق ایميل  -3
است باید ھر کدام از اعضا یک ایميل جدا گانه از ایميل شخصی 
خود داشته باشند و شرایط استفاده از این ایميل نيز در دفترچه 

 گفته شده است . 3شماره 
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از طریق پناھندگان لندنی رابطـه نزدیکـی بـا انق^بيـون فرانـسوی، 
، و سـایر قطـب  1839ماه مـی سـال  12بازماندگان رفقای مسلح 

ھای رادیکال برقرار شد. مھاجرین رسمی ھلندی مثل مازینی ھا به 
جـای متحـد بــودن رقيـب بـه شـمار مـی آمدنــد. چارتيـست ھــای 
انگليسی بنا به ویژگی ھای خاص جنبش انگليسی شان، انق^بـی 
محسوب نمی شدند. رھبران لندن بعدھا از طریق من با آنھا ارتباط 
برقرار کردند. عوامل دیگری ھم باعث شد تا ویژگـی ھـای اتحادیـه 

و در آن دوران   –بعداً تغيير پيدا کند. با وجود اینھـا پـاریس ھمچنـان 
به مثابه شھر اصلی انق^ب محسوب می شد. اینھمه به  -بدرستی

خاطر وابستگی به موقعيت انق^بی این شھر بود. توسـعه اتحادیـه 
خودآگاھی آن را افزایش داد. احساس می شد ریشه ھای اتحادیه 
بطور روزافزونی در بين طبقـه کـارگران آلمـان گـسترش مـی یابـد. 
کارگران آلمان بطور تاریخی نمونه استاندارد کارگران شمال و شـرق 
اروپا بودند. در وایتلينگ بود که تئوریسين کمونيست ظاھر شد که با 
شجاعت تمام در ميان رقبای معاصـر فرانـسوی خـود جـای گرفـت. 
نھایتاً تجربه قيام دوازدھم ماه می به ما آموخت که در حال حاضر با 
اقدام به قيام انق^بی چيزی حاصل نخواھد شد. و اگر فردی تـ^ش 
می کرد تا ھر رخدادی را به مثابه ع^متی برای نزدیک شدن توفـان 
تعبير کند و نيز می کوشيد تا ھمچنان به اصول شبه توطئه قدیمی 
آویزان باقی بماند، اساساً تقصير از شکست انق^بی گذشته بود که 
با نظرات سالِم در پيش رو تصادم می کرد. در ھـر صـورت، دکتریـن 
اجتماعی اتحادیه، ھرچند غير قطعی، شکست ھای بسيار بزرگـی 
را بخود دید که در واقع ریشه در شرایط اجتماعی داشـتند. اعـضای 
اتحادیه، که در آن دوران عمدتاً از کارگران بودنـد، اکثریـت قریـب بـه 
اتفاق شان صنعتگر بودند. حتا در متروپوليس ھای بزرگ، فردی کـه 
آنھا را استثمار می کرد عموماً خودش یـک خـرده اربـاب بـود. بھـره 
کشی از خياطان در کارگاھھایی انجام می گرفت که از توليد دستی 
به توليد عمده صنعتی برای یک سرمایه دار تغيير شکل داده بودند. 
در این کارگاھھا لباس ھای حاضری تھيه می شد. در آن دوران ایـن 
نوع توليد کم کم در لندن به منصه ظھور می رسيد.از یک سو بھـره 
کشان از این صنعتگران خود خرده بورژوا بودند و از سوی دیگـر آنھـا 
ھم آرزو می کردند روزی ارباب خودشان باشند. ع^وه بر اینھا، توده 
ای که در آرزوی داشتن مجمع صنفی بودند در آن زمـان دسـت بـه 
دامان صنعتگران آلمانی می شدند. بنابر این بزرگترین افتخـار بـرای 
اینھا این بود که به عنوان ضميمه ِی خرده بورژوازی محـسوب مـی 
شدند و ھنوز بصورت پرولتاریای کامل درنيامده بودند. ضميمه ای که 
در آستانه عبور به دنيای پرولتر مدرن بودند ولـی ھنـوز وارد صـفوف 
مبارزه با بورژوازی یا ھمان سرمایه بزرگ ، نـشده بودنـد البتـه ایـن 

مـی  -ھرچند بدون خودآگاھی کامل  –صنعتگران با ھوش ذاتی خود 
توانستند آینده محتوم خود را پيش بينی کنند و مطمئن باشـند کـه 

 .دیر یا زود وارد حزب پرولتاریا خواھند شد
البته این خطر وجود داشت که تعـصب اعـضای اتحادیـه نـسبت بـه 
مشاغل سابق شان موجبات لغزش و اشتباه آنھا را در ھـر برھـه و 
نيز به ھنگام نقد و بررسی حقایق اقتصادی و مورد سوال قرار دادن 
جزئيات جامعه موجود فراھم سازد . به باور من حتا یک نفـر در کـل 
اتحادیه وجود نداشت که یک کتاب در باره اقتصاد سياسـی خوانـده 
باشد. این موضوع امـا اھميـت چنـدانی نداشـت زیـرا در آن دوران 

به آنھا کمک می کرد تا بر ھر نوع ”  عدالت”و ”  برادری”، ” مساوات” 
مانع تئوریکی غلبه کنند. در عين حال نوع متفاوتی از کمونيسم پا به 
پای اتحادیه و وایتلينگ نضج گرفـت. زمـانی کـه در منچـستر بـودم 
کام^ً  برایم ملموس بود که حقایق اقتـصادی کـه تـا آن زمـان ھيـچ 
نقشی و یا در بھترین حالت نقش ناچيزی در تـاریخ نگـاری داشـتند 
حداقل در عصر جدید نيروی عمده تاریخی ھستند که زیر بنا و ریشه 
آنتاگونيسم طبقاتی را در ممالکی کـه ھمچـون انگلـستان در حـال 
حاضر به یمن صنایع گسترده کام^ ً توسعه یافته اند ، تشکيل مـی 
دھند و مبنای تشکيل احزاب سياسی و مبارزات حزبی و به طریـق 
اولی کل تاریخ سياسی را ایجاد کرده اند. مارکس نه تنھا به مشابه 

ــشترھا در ــه پي ــود بلک ــه ب ــت یافت ــشه دس ــن اندی -Deutsche ای
Französische Jahrbücher (1844),  اگر بخـواھم کلـی بگـویم ایـن

اندیشه را به این واقعيت تعميم داده بود که نـه تنھـا دولـت در کـل 
جامعه مدنی را سازمان داده و محدود می کند بلکه جامعـه مدنـی 
نيز دولت را محدود و سازمان می دھد و ھمه تاریخ و روابـط آنھـا را 
باید از نقطه نظر روابط اقتصادی توضيح داد و نه بر عکس. وقـتی در 

مارکس را در لندن م^قات کردم توافـق کامـل مـا در  1844تابستان 
ھمه حوزه ھای مسائل تئوریک آشکار شد و ھمکاری مـن و او بـه 

در بروکـسل  1845ھمان زمان بر می گردد. وقتی بار دیگر در بھـار 
دیدار کردیم مارکس طرح کلی تئوری ماتریاليستی تاریخ را با توجـه 
به مسائل ذکر شده در اوایل این مقاله پی ریزی کرده بود و ما ت^ش 
خود را بر روی توضيح جزئيات ایده نوین در جھت ھای مختلف متمرکز 

 .کردیم
این کشف که علم تاریخ را انق^بی کرد و ھمچنانکه دیـدیم اساسـاً 

 -کشفی که در آن نقش من بسيار ناچيز بود  –دستآورد مارکس بود 
برای جنبـش معاصـر کـارگری اھميـت ب^فـصل داشـت. حـا" دیگـر 
کمونيسم در ميان فرانسوی ھا و آلمانی ھـا و چارتيـسم در ميـان 
انگليسی ھا مسئله ای که بطور اتفاقی ظاھر شده و امکان عملی 
شدن نداشته باشد نبود. اینک این جنبش ھا خود را به مثابه جنبش 
طبقه ستمدیده جدید ، پرولتاریا که کمابيش اشکال مبـارزه ضـروری 
تاریخی خود را به عنوان شکلی از مبـارزه طبقـاتی بـر عليـه طبقـه 
بورژوازی حاکم سازمان داده بودند مطرح می کردند. اشکال مبـارزه 
طبقاتی جدید از ھمه انواع مبارزات پيشين متفاوت بود زیـرا در ایـن 
مبارزه طبقه معاصر پرولتر بـدون رھـا کـردن کـل جامعـه از تقـسيم 
طبقاتی و در نتيجه از مبارزه طبقاتی قادر به رھا کـردن خـود نبـود. 
حا" دیگر کمونيسم به معنای معجونـی از عقایـد ذھـنی و جامعـه 
کامل و ایده آل خيالی نبود بلکه نظر به طبيعت داشـت و شـرایط و 
نتایج کلی اھداف مبارزاتی پرولتاریا را در نظر می گرفت. حا" ما بـه 

” با سوادان ”ھيچوجه انتظار نداشتيم یافته ھای ما منحصر به دنيای 
باشد بلکه برعکس ھردوی ما از مدتھا پيش در امـور جنبـش ھـای 
انق^بی درگير شده و ھمراھانی در دنيای حـام^ن دانـش طبقاتـی 
خصوصاً در غرب آلمان بدست آورده بودیم و رابطـه گـسترده ای بـا 
پرولتاریای سازمان یافته ایجاد کرده بودیم. وظيفه مـا ایجـاد بنيانـی 
علمی برای نقطه نظرات مان بود و در عين حال در مرحلـه نخـست 
جلب پرولتاریای آلمان و بعد پرولتاریای اروپا به مواضع اعتقادی مان از 
اھميت وا"یی برخوردار بود. به محض اینکه باورھای ما برای خودمان 
روشن و مسجل شد کارمان را شروع کـردیم. در بروکـسل انجمـن 

 Deutsche Brüsseler کارگران آلمـان را تاسـيس کـردیم و نـشریه
Zeitung را بدست آوردیم تا به عنوان ارگان انق^ب فوریه به اھداف ما

خدمت کند. ما به تماس ھای خود با بخش انق^بی چارتيست ھای 
 Northern ادیتـور Julian Harney انگلستان از طریق جوليان ھارنی

Star  ارگان مرکزی جنبش که من ھم یکی از یاری کنندگانش بـودم
ادامه دادیـم. ھمچنيـن وارد نوعـی کارتـل بـا دمکراتھـای بروکـسل 

 ( مارکس معاون جامعـه دمکراتيـک بـود) و سوسـيال دمکراتھـای ِ 
Réforme فرانسه شدیم که من اخبار جنبش ھای آلمان و انگليس را

به آنھا می رساندم. بـه طـور خ^صـه ارتبـاط مـا بـا سـازمان ھـای 
 .پرولتاری و رادیکال و ارگانھای مطبوعاتی به نحو احسن برقرار بود

رابطه ما با اتحادیه دقيقاً به قرار زیر بود: البته ما قب^ً  از موجودیـت 
شـاپر پيـشنھاد کـرد مـن بـه  1843اتحادیه مطلع بودیم ؛ در سـال 

اتحادیه بپيوندم که طبيعتا ً در آن دوران پيشنھاد او را نپذیرفتم. اما نه 
تنھا مکاتبات مداوم خود را بـا لنـدنی ھـا ادامـه دادیـم بلکـه رابطـه 

که بعد ھا رھبر کمونھـای  Dr Ewerbeck نزدیکی ھم با دکتر اوربک
پاریس شد برقرار کردیم. ما بدون دخالت در مسائل داخلی اتحادیـه 
از وقایع خيلی مھم اط^ع می یافتيم. به عبـارت دیگـر مـا از طریـق 
ارتباط ک^می و بحث و گفتگو و نيز از طریق مکاتبـه و مطبوعـات بـر 
دیدگاھھای تئوریکی مھمترین اعضای اتحادیه تاثير مـی گذاشـتيم. 
برای این منظور ما چندین نـشریه ليتوگـراف بـرای رسـاندن دیـدگاه 
ھایمان در موقعيـت ھـای ویـژه و متفـاوت بـه اعـضا و ھـواداران در 
سراسر جھان در خصوص مسائل داخلی حزب کمونيـست در حـال 
تاسيس ، ایجاد کردیم. اتحادیه ھم در این خصوص گاھگاھی دخالت 
می کرد. به این ترتيب ھرمن کریگ دانشجوی جوان وستپالی که به 
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فرانسوی ھا دسـت بـه عمـل  1839بود. در دوازدھم ماه می سال 
زدند و بخش آلمانی اتحادیه پا به پای آنھا وارد مبارزه شدند و به این 
ترتيب سھمی در شکست کمون بدست آوردند. در بين افراد آلمانی 
دستگير شده کارل شاپر، ھنریش باوئر دیده می شدند. دولت لوئی 
فيليپ با اخراج آنھا پس از زندان دراز مدت، احـساس رضـایت کـرد. 
ھردوی آنھا به لندن رفتند. شاپر اھل ویلبرگ ناسو و طی مدتی که 

دانشجوی رشته جنگلداری در گيزن بـود بـه عـضویت 1832در سال 
گروه جورج بوخنر در آمد. وی در حمله به قرارگاه نگھبانـان ایـستگاه 

شرکت داشت و در فوریه سال  1833فرانکفورت در سوم آوریل سال 
به خارج گریخت و در راھپيمایی مازین در ساووی شرکت کرد.  1834ً

شاپر با شخصيت عظيم و پرانرژی خود ھمواره آماده بـود زنـدگی و 
حيات شھروندان را به خطر بياندازد. او نمونه مجـسمی از انق^بـی 
حرفه ای بود که نقش مھمی در دھه ی سی بازی کرد و عليرغـم 
اندیشه ی غيرفعال اش در درک مباحث عميق تئوریک به ھيچ وجه 

” کمونيسم”به ” پوپوليسم”ناتوان نبود. شاھد این امر عزیمت وی از 
است که بعد از آن استوارانه در برابر ھرآنچـه ھویـت سـابق اش را 
تشکيل می داد، قرار گرفت. گرچه اگر بخواھم دقيق تر بگـویم بایـد 
اذعان کنم که گاھی احساسات انق^بی شخصيت اش بر ادراک اش 
غلبه می کرد اما ھمواره به اشتباھات اش اعتراف و اشکارا از خـود 
انتقــاد مــی نمــود. او یــک انــسان کامــل بــود و زحمــات اش بــرای 

 .بنيانگزاری جنبش کارگران آلمان فراموش نشدنی است
ھنریش باوئر اھل فرانکونيا کفش دوز بود. مردی سرزنده، ھوشمند 
با جثه ای کوچک. اندام کوچک اش اما مملو از زیرکـی و اراده قـوی 

 .بود
زمانی به لندن رسيد که شاپر آھنگساز برای گذران زندگی اش بـه 
آموزش زبان اشتغال داشت. آنجا ھردو بـه تـرميم ارتباطـات از ھـم 
گسيخته ھمت گماشتند و لندن را مرکز احيای اتحادیه کردنـد. آنھـا 
که در پاریس ارتباط چندانی با ھم نداشتند در لندن به کمـک ژوزف 
مول ِ ساعت ساز ، اھل کلن، مردی با جثه نيمه ھرکولی که از نظر 
انرژی و سرزندگی دست کمی از دو رفيق دیگرش نداشت ، به ھم 
پيوستند. ژوزف مول از نظر ذھنی به ھر دوی آنھا برتری داشت. مول 
دیپلماتی واقعی بود و سفرھای متعدد بـا ماموریـت ھـای متنـوع و 
موفق اش این ویژگی او را اثبات می کند. دید تئوریک وی نيز بسيار 

با ھر سه ی آنھا در لنـدن دیـدار کـردم.  1843خ^قانه بود. در سال 
آنھا اولين انق^بيون پرولتاری بودند که در لندن بـا آنھـا م^قـات مـی 
کردم و عليرغم اخت^ف نظری که در آن زمان بـا کمونيـسم تـساوی 

[ منظـور  -طلبانه کوته فکرانه آنھا داشتم و ھنوز ھم بر آن عقيده ام
من از کمونيسم تساوی طلبانه ھمچنانکـه قبـ^ً ھـم ذکـر کـرده ام 
کمونيسمی است که صرفاً و یا غالباً خود را بر پایـه خواسـت ھـای 
مــساوات طلــبی اســتوار کــرده اســت]، کــردار نيــک بــا پنــدارھای 

اما نمی توانم عمق تـاثيری را  -خودخواھانه و کوته فکرانه فلسفی
که این سه انسان واقعی بر من نھادند کتمان و فراموش کنم. منی 

 .که در آن زمان ھدف ام انسان شدن بود
در لندن و تا حدود کمتری در سـوئيس آنھـا از مواھـب آزادی ایجـاد 

 1840فوریـه  7اتحادیه و تـشکيل انجمـن برخـوردار بودنـد. قبـل از 
فعاليت قانونی انجمن آموزشی کارگران آلمان که ھنوز ھم ھمچنان 
برقرار است، بنيانگزاری شد. این انجمن به مثابه نھادی برای جـذب 
نيروھای جدید برای اتحادیه مورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت. از آن 
دوران و مثل ھميشه کمونيست ھا فعالترین و باھوش ترین اعضای 
انجمن بوده اند. البته دليل آن این بوده کـه رھـبری انجمـن کـ^ً در 
دست اعضای اتحادیه بوده است. بزودی اتحادیـه در لنـدن صـاحب 

شـد. ”  شـعبه”  چندین مجمع یا ھمانگونه که لندنی ھا می گوینـد 
تاکتيک مشابھی در سوئيس و جاھـای دیگـر اتخـاذ گردیـد. در ھـر 
جایی که امکان ایجاد انجمن ھای کارگری بود، کمونيست ھـا از آن 
امکانات استفاده کردند. ھر جا که منع قانونی وجود داشت افراد به 
گروھھای سرود، باشگاھھای ورزشی و نھادھای مشابه دیگر مـی 
پيوستند. ارتباطات عمدتا ً از سوی کسانی برقرار می شد که دائماً 
در حال مسافرت به مراکز مختلف بودند. آنھا ھرجا "زم می شد بـه 
مثابه فرستادگان مخفی عمل می کردند. در تمام مـوارد اتحادیـه از 

کمک ھای مامورین دولتی بھره مند می شـدند کـه بـا اسـتناد بـه 
که نه مورد از ده مورد آنھا اعضای  –قانون اخراج ، کارگران معترض را 

 .به نمایندگان سری اتحادیه بدل می کردند -اتحادیه بودند
 

ميزان گسترش اتحادیه ِی احيا شده قابل توجه است. بـرای نمونـه 
ویتلينگ ، اگوست بيکر در سوئيس ( انسان بسيار با استعدادی که 
مثـل اکـثر آلمــانی ھـا بـه خـاطر بـی ثبــاتی ذاتـی شخـصيت اش 
سرخورده شد) بھمراه رفقـای دیگـرش سـازمان بـسيار قدرتمنـدی 
ایجاد کردند که کمابيش متعھد بـه سيـستم کمونيـستی ویتلينـگ 
بودند. البته اینجا مکان مناسبی برای انتقـاد از کمونيـسم ویتلينـگ 
نيست. اما با توجه به اھميت آن به مثابه نخستين حلقـه مـستقل 
تئوریکی پرولتاریای آلمان ، من ھنوز ھم بـا گفتـه ھـای مـارکس در 

اسـتناد مـی کنـم کـه  1844بـه سـال  Vorwarts نشریه پاریـسی
 :نوشت

به ھمراه فيلـسوفان و منـشيان باسـوادش   –کجا بورژوازی آلمان  ”
می توانـد بـا   –[ اشاره به آثار مربوط به رھایی سياسی بورژوازی] 

تضمين ھارمونی و آزادی وایتلينگ مقایسه شود؟ اگر کسی نوشته 
ھای متوسط و شلخته ِی فاحشه ساِن ادبيات سياسی آلمان را با 
آثار درخشان و فوق العاده ِی نخـستين نویـسندگان کـارگری آلمـان 
مقایسه کند، اگر کسی این کفـش کودکانـه عظيـم پرولتـاری را بـا 
کفشھای زوار در رفته کوتوله ھای شوھای سياسی آلمان مقایسه 
کند می تواند تصویر قھرمانانه ای را برای این سـيندر" پيـش بينـی 

 ”.کند
اینک این تصویر قھرمانانه در برابر ماست. گرچه ھنوز تا رشد کامـل 

 .خود راھھا در پيش دارد
در عين حال بخش ھای مختلفی در آلمان ایجـاد شـده اسـت. بـه 
لحاظ ماھيتی آنھا ذات گذرایی دارند. امـا تعـداد آنھـایی کـه پـا بـه 
عرصه وجود می گذارند از تعداد ميرندگان بيشتر است. تنھا پـس از 

پليس توانست ردپایی از اتحادیه در  1846ھفت سال، در پایان سال 
برلن( منتل) و مگدبورگ (بک) بدست آورد بی آنکه قـادر باشـد بـه 

 .پيگرد بيشتر آنھا بپردازد
در آنجا بود قبل از اینکـه  1840در پاریس، وایتلينگ که ھنوز در سال 

رھسپار سوئيس شود توانست عناصر از ھم پاشيده را مجدداً گـرد 
 .ھم آورد

خياطان نيروی مرکزی اتحادیه را تشکيل می دادند. خياطان آلمانـی 
ھمه جا حاضر بودند: در سوئيس، در لندن و در پاریس. در پاریس، در 
این فعاليت ھا، زبان آلمانی ھا کام^ً غالـب بـود. در آنجـا در سـال 

ً  از طریـق دریـا از  1846 با خياطی نروژی آشنا شدم که مـستقيما
ترانجم به فرانسه مسافرت کرده بود و در طـی مـدت ھيجـده مـاه 
خيلی کم فرانسوی آموخته بود اما اط^عاتش از زبان آلمانی عالـی 

دو تا از مجامع آلمانی عمدتا ً از خياط ھا تـشکيل مـی 1847بود. در 
یافت و یکی از آنھا از کابينت سازان. بعد از آنکه مرکز ثقل مبـارزه از 
پاریس به لندن انتقال یافت، تصویر جدیـدی در برابـر دیـدگان ظاھـر 
شد: اتحادیه بتدریج از آلمانی بودن به بين الملل بودن تغيير یافـت. 
در انجمن ھای کارگری ع^وه بر آلمانی ھا و سوئيسی ھا اعضایی 
از ھمه مليت ھا که آلمانی ھا برای آنھا ابزار اصلی ارتباط با خارجی 
ھا بودند یافت می شدند. عمده ترین آنھا اسکاندیناویھا، ھلندی ھا، 
بلغارھا، چک ھا، اس^وھای جنوبی و نيز روس ھا و آلزی ھا بودند. 

م^قـات کننـده ھـای دائـم شـامل یکـی از اعـضای  1847در سال 
رسمی پياذه نظام دائماً به اتحادیه سر می زد. طولی نکـشيد کـه 
مجمع خود را انجمن آموزش کارگران کمونيست ناميد. و ھمه اعضاء 
کادر حداقل در گفتار این شعار را به بيست زبان سرلوحه اعمال خود 

، گرچه در عمل اینجا و آنجا ”  ھمه انسانھا برادرند “قرار داده بودند: 
اشتباھاتی رخ می داد. طولـی نکـشيد اتحادیـه مخفـی ھـم مثـل 
انجمن جنبه جھانی پيدا کرد. ھرچند در ابتدا به شـکل محـدود امـا 
بتدریج عم^ً در بين مليت ھای مختلف گـسترش یافـت کـه از نظـر 
تئوری معتقد بودند نخستين انق^ب پيروزمند پرولتری باید در اروپا رخ 
بدھد. اتحادیه زیاد گسترش نيافت اما پایه ھـای اش در آنجـا واقـع 

 .شده بود
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ھر ھسته باید اسمی  برای خود انتخاب نماید که ارتباط آنھا با  -4
 دیگر ھسته ھا و کميته مربوط به خود با آن نام صورت می گيرد.

حدالمقدور در ایميل ھا نباید موارد مھم و قرار و مدار ھا نوشته  -5
شوند بلکه از ایميل ھا برای دادن گزارشات ، اخبار ، پيشنھادات و 
بيان نياز ھا و بي^ن کاری و ھمچنين دادن آموزش ھای "زم جھت 
بحث ھای تئوریک ، ارسال مقا"ت و نوشته ھای آموزشی و ... بيان 
شوند. باید توجه اکيد داشت که در ھيچ یک از نوشته ھای ارسالی 
با ایميل نباید ھيچ گونه نشان و مشخصاتی و رد پای از ارسال 

 کننده و دریافت کننده وجود داشته  باشد.

اعضای ھر ھسته موظف ھستند جلساتی منظم بر گزار نمایند  -6
در صورت ممکن ھر ھفته یک جلسه اگر ممکن نبود و یا نيازی نبود 

روز یک جلسه باشد اما مھم این است که بسيار  15می تواند ھر 
دقيق و منظم بر قرار شود که از طریق شرکت منظم در جلسات و 
حضور به موقع در ھر جلسه نشان دھنده این است که عضو فوق 
می تواند  یک فرد مورد اعتماد و قابل تکيه کردن و ھمچنين توانا 

 برای سازماندھی باشد .

نوع رفتار و شرکت در مباحثات و ھمچنين انجام دقيق و به موقع 
وظایف و مسئوليت ھای به عھده گرفته و یا گذاشته شده به عھده 
ھر کدام از اعضا و ھمچنين ميزان و سرعت پيش رفت و یادگيری ھر 
کدام از اعضا در کارھا و آموزش ھای داخل ھسته پارامتر ھای 
ھستند که اعضا را برای رشد و به عھده گرفتن وظایف بيشتر و 
مطمئن تر سازماندھی و سازمان یابی مشخص می کنند. از بين 
این پارامترھا منظم و دقيق بودن و ھمچنين مسئوليت پذیری 

 شاخصه ھای مھمتری ھستند.

اعضای ھسته در اولين جلسه باید تقسيم کار کنند و ھر کدام  -7
وظيفه ای را که فع^" مشخص شده است به عھده بگيرند و در 
جلسه بعدی به بقيه گزارش بدھند که در رابطه با وظيفه ای که به 
عھده گرفته بود چه کارھای کرده است و در مورد کارھای که جدا از 
وظيفه به عھده گرفته صورت داده است نيز باید گزارش داده شود . 
ضمن تقسيم کار در اولين جلسه در ھر جلسات بعدی نيز که 
کارھای جدیدی مشخص می شود باید بين اعضا  تقسيم کار شود 
در صورتی که در جلسات بعدی مشخص شد یکی از اعضا از عھده 
کار محوله بر نمی آید یا باید بقيه به کمک او بشتابند و یا در تقسيم 
کار ھا تجدید نظر شود. ( این بدان جھت است که او"" توانایی اوليه 
افراد متفاوت است و دوما" چون اول کار است ھنوز توانایی افراد 
رشد نکرده است و سوما" توانایی ھای افراد در مورد کارھای 
متفاوت فرق دارد. مث^" کسی که مروج خوبی است ممکن است 
توانایی تبليغاتی خوبی نداشته باشد و این تفاوت ھا طی زمان 
مشخص می شود که "زم است در تقسيم کارھا طی گذشت زمان 
تجدید نظر شود و ھمچنين پس از مشخص شدن ضعف ھر کدام از 
اعضا خود او و بقيه به تقویت بخش ھای ضعيف به پردازند. این 
آموزش باید طی روند فعاليت ھسته از طریق کسب تجارب عملی 
کاری و مطالعه  تجربيات گذشته گان و آموزش ھای تئوریک و علمی 

 در درون ھسته صورت بپذیرد.

 تقسيم مباحثات درونی جلسات :

ھر ھسته موظف است زمان  جلسات خود را به قسمت ھای 
مختلف تقسيم نماید که به صورت عمده و روتين می تواند به شکل 

 زیر تقسيم بندی شود 

 قسمت اول جلسه گزارشات : - 1

و  گزارش کلی ھسته  -الف  ز کارھای انجام داده خود  ا
 ارتباطاتش 

فته  گزارش ھر عضو از مسئوليت ھای  –ب  که به عھده گر
بود و انجام یا عدم انجام انھا و د"یل مربوط به ان را ارایه نماید 
ھمچنين ھر عضوی به طور خ^صه گزارشی از وضعيت زندگی مردم 

، جوانان ، کارگران و ... حوزه فعاليت خود و ھمچنين اتفاقات رخ داده 
و در حال انجام و یا احتمال صورت گرفتن در ان حوزه و مورد  نيروھای  

 مردمی و حکومتی که در آن حوزه فعال ھستند گزارشی بدھند .

و گزارشی نيز از وضعيت و اوضاع داخلی ملی و جھانی  -ج
تقابل ھای که در حال جریان و یا در حال تکوین ھستند ارایه شود و 
در ھمين حين موضع گيری ھای شاخص بخصوص موضع گيری 

 کميته ھا و ھسته ھای جریان خودی بيان شود  

و به دنبال گزارشات قسمت دوم جلسه باید به بررسی  -2  :
نتيجه گيری ھا در رابطه با موضوعات گزارشات اختصاص یابد و جمع 
بندی ھای پایان این بررسی به صورت چکيده نوشته شوند که در دو 
زاویه خواھند بود یکی موضع گيری مشخص در رابطه با مباحثات 
نظری و اع^م مواضع خواھد بود و دیگری در حوزه عملی است که 
در توان ھسته بوده و می تواند تصميم گرفته و کارھای عملی 

 صورت بدھد . 

قسمت سوم جلسه باید به بررسی کار ھا و وظایفی :  -3
که باید عم^" ھر کدام از اعضا به عھده بگيرند و تقسيم کار مجدد 
انجام شود اختصاص خواھد یافت. در این قسمت اعضا در مورد 
کارھای که می توانند انجام بدھند و در حوزه عملياتی خودشان قرار 
دارد بحث و تبادل نظر می کنند و راه و روش ھای کاری خود را در 
مورد ھر کدام از کار ھای اجرایی مشخص می نمایند و بر طبق 

 توانایيھای خود ھر کدام بخشی از کار را به عھده ميگيرند . 

در این رابطه می تواند انواع کارھای عملی در حوزه فعاليت ھسته  
مورد بحث و تصميم گيری قرار گيرد. از جمله بر قراری ارتباطات 
بيشتر با افراد مستعد فعاليت ، آموزش افراد ،  تشکيل و یا کمک به 
تشکيل تشکل ھا ، گروه ھای ورزشی ، گذاشتن گلگشت ھا ، بر 
قراری ارتباط دوستانه با گروھھای ورزشی و تيم ھای ورزشی، 
شرکت در فعاليت ھای عمومی مردم ، شرکت در ان جی او ھا ، 
شرکت در جمع ھای زنان و کودکان کار و خيابان ، شرکت در کارھای 
عام المنفعه مورد تاکيد توده ھا ، شرکت در اعتراضات توده ھا ، بر 
قراری ارتباط با کارگران و کارگاه ھا و کارخانه ھا بخصوص که بر 
قراری ارتباط با نزدیکترین محل کار و بر قراری ارتباط با دانش اموزان ، 
دانشجویان و معلمان  ، تھيه مقدمات جلسات عمومی با عناوین 
علنی و شرکت در انھا و تشویق افراد مستعد در محل کار و یا محل 
زندگی برای ایجاد ھسته ھای جدید ( بدون اینکه از ھسته موجود 
اط^عاتی شناختی داده شود). گروه دیگر از کار ھای ھسته مربوط 
به عمليات ميدانی تبليغی و ترویجی مخفی است که از طریق مث^" 
پخش و چسباندن تراکت ھا ، بر چسب ھا و انواع شعار نویسی و 
اط^عيه ھا ، پخش شبنامه ھا ، ھمچنين تکثير و توزیع نشریات خود 
ھسته و ھمچنين نشریات مربوط به مرکزیت و ھمچنين تکثير و 
توزیع بيانيه ھا و تراکت ھای افشاگرانه و ترویج گر بين توده ھا 
است. گاھی اوقات "زم است خود ھسته در مورد اتفاقاتی که ھر 
چند محلی و کوچک ھستند اما برای اھالی حوزه عملياتی ھسته 
مھم و سرنوشت ساز است، بھتر است ھسته در ان دخالت 
مستقيم و سازمانگرانه از طریق تبليغ و ترویج و در نھایت 
سازماندھی اقدام نماید تا ان حدی که اگر ممکن شد رھبری 
اعتراضی را راه اندازی نماید. اینجا به خاطر داشته باشيد که نمی 
گویم رھبری اعتراضات را به عھده بگيرد، بلکه می گویيم راه 
بياندازد! چون ھسته نباید شناخته شود بلکه می تواند نيروھای 
اطراف خود را برای رھبری ان سازماندھی نماید و یا اگر یکی یا چند 
نفر از اعضای ھسته در رھبری قرار گرفتند نباید آن به عنوان رھبری 
ھسته بر موضوع بيان شود، بلکه ان اعضا به عنوان افرادی از ميان 

توده ھا بدون فاش شدن عضویت انھا در ھسته پيش برده شود.  
(اصولی تر این است که اعضای ھسته در صدر رھبری قرار نگيرند 
، ... ) این ھا مواردی ھستند که در قسمت سوم جلسه باید مورد 

 بررسی و تصميم گيری قرار داشته باشند. 
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قسمت چھارم مربوط به موضوع  شاخص بحث روز   –  4
صی  است ر شاخ ضوع بسيا زمانی مو : بدون شک در ھر 

مورد توجه توده ھا یا حاکميت و یا نيروھای فعال سياسی است. 
بررسی و اع^م موضع در این رابطه باعث می گردد ھسته ھر روز 
آپ دیت و بروز باشد و با زمان پيش برود بنا براین ھسته موظف 
است موضوعات روز را مورد کنکاش و بررسی و مورد موضع گيری 

 قرار بدھد.

:خواھد  قسمت پنجم جلسه مربوط به نشریات ھسته -5
بود. ممکن است ھسته یک ھسته تخصصی باشد مث^" فقط 
ھسته مطالعاتی یا ھسته تھيه امکانات مالی ، یا ھسته کميته 
نظامی ، ... باشد ولی در بيشتر موارد ھسته مربوط به تبليغ ، 

ترویج و سازمانگری است. در واقع بقيه ھسته ھای تخصصی  
ھسته ھای تدارکاتی برای ھسته ھای تبليغاتی، ترویجی و 
سازمانگری ھستند. بنا براین ھسته برای پيش برد کارھای خود باید 
دارای نشریات باشد. ھسته می تواند نشریه ای به صورت ماھنامه 
و ھمچنين بيانيه ، اط^عيه و تراکت و برچسپ ھای تبليغی را 
منتشر و توزیع کند، در نتيجه در قسمت پنجم جلسه به موضوع 

 نشریات باید پرداخته شود. 

مطالب نشریه می تواند اخبار و گزارشاتی باشد که در حوزه  –الف 
عملياتی ھسته که ھر روزه در حال اتفاق است و توده ھا با آن در 
گير ھستند، ھمچنين موضوع تراکت ھا و بيانيه ھا و اط^عيه ھا و بر 
چسب ھا نيز می تواند موضوعات داخل حوزه عملياتی باشند. اما 
ھم در نشریه و ھم در تراکت ھا و بيانيه و اط^عيه ھا و بر چسب 
ھا باید به موضوعات ملی و جھانی که از یک طرف در سرنوشت 
توده ھا دخيل ھستند و توده ھا باید عکس العمل نشان بدھند و از 
طرف دیگر "زم است توده ھا در ان موارد اموزش دیده  وتربيت 
سياسی شوند، ھسته موظف است در نشریه و بقيه موارد آن 

 موضوعات را منتشر نماید. 

طریقه توزیع نشریه ، تراکت ، بيانيه ، اط^عيه ھا و بر چسب ھا  -ب
و ... قبل از ھرگونه توزیع نشریه ، تراکت ، بيانيه ، اط^عيه و ... 
ھسته باید آنھا را در اینترنت بگذارد و سپس از اینترنت بر داشته 
اقدام به توزیع نماید این بدان جھت است که اگر افرادی در این رابطه 
دستگير شدند می توانند ادعا کنند که از اینترنت بر داشتيم در این 
صورت آنھا منشاء انتشار نخواھند بود. این یک اقدام امنيتی است، 
بنا براین ھيچ کدام از اعضای ھسته حق ندارند قبل از انتشار در 
اینترنت اقدام به توزیع نشریات نمایند.  ھسته باید محله و افراد 
حوزه فعاليت خود را که مستعد تر برای جذب و دریافت اگاھی 
ھستد را شناسائی کرده، اول نشریات خود را در اختيار انھا قرار 
بدھد. افرادی که در کارخانجات، مدارس ، دانشگاه ھا  و بين اھالی 
محل و گروھھای توده مردم دارای محبوبيت ھستند شناسایی 
شوند و به ھر طریق ممکن ولی امن اول بدست انھا رسانده شود. 
اما قبل از آن باید از این افراد و گروه ھا آدرس ، شماره تلفن ، آدرس 
ایميل داشته باشيم تا از طریق تلفن بتوانيم آدرس اینترنتی نشریات 
را برای انھا اس م اس کنيم، یا از طریق ایميل برایشان بفرستيم و 
ھمچنين می توانيم از طریق پست سرخ اقدام به ارسال نمایيم. صد 
البته اصولی این است که ھسته نماینده در بيرون از ایران داشته 
باشد تا تمامی کارھای اینترنتی ھسته را آن نماینده در خارج از 
ایران انجام بدھد. در این شکل کار، ھسته تمامی مطالب خود را 
جھت نشریه ، تراکت ، بيانيه ، اط^عيه و ...  تھيه کرده و برای 
نماینده خود ارسال می کند یا اینکه در صورت امکان و اینکه خطری 
برای اعضای ھسته نداشته باشد نشریات خود را کامل کرده برای 
انتشار در اینترنت به نماینده خود در خارج ارسال کند. سپس نماینده 
ھسته نشریات ان را در اینترنت منتشر می نماید و بعد از آن اعضای 
ھسته می توانند نشریات را از اینترنت دریافت کرده اقدام به تکثير و 
توزیع کنند. و ھمچنين ھسته باید آدرس ھای ایميل ، شماره ھای 
تلفن، آدرس ھای پستی افراد  داخل حوزه خود و یا حتی از تمامی 
نقاط ایران را تھيه کرده و در اختيار نماینده خود قرار بدھد و نماینده 

ھسته نشریات ھسته و یا نشریات مورد تایيد ھسته را برای ایميل 
ھای فوق ارسال کند و ھمچنين می تواند آدرس ھای اینترنتی 
نشریات ھسته را به شماره تلفن ھای داده شده اس م اس نماید 
یا از طریق وایبر، واتساپ ، "ین ، فيسبوک و ... به دست افراد مورد 

 نظر برساند، یا در صورت نياز از طریق پست برایشان ارسال کند. 

: متون  قسمت ششم جلسه باید به مطالعه گروھی -6
تئوریک و مقا"ت نظری و بحث و مبادله نظر در مورد انھا  تخصيص 
یابد. "زم است ھسته جمع بندی خود را در ھر جلسه مطالعاتی در 

 موضوع مطالعه بنویسد و در گزارشات خود انھا را مکتوب نماید .

و  قسمت ھفتم تھيه گزارش و تعين زمان -7 ضوع بحث  : و مو
 محل جلسه بعدی :

در مورد تھيه گزارش باید بسيار مختصر و مفيد و بدون   –الف 
گذاشتن رد پا در گزارشات و بدون از قلم افتادن موضوعی تھيه 
شود. ھمچنين ھسته موظف است گزارش تھيه شده را برای کميته 
با" تر از خود ارسال کند تا از طریق مطالعه آن تجربيات ھسته در 
پيروزی ھا و شکست ھا جمعبندی شده در اختيار بقيه ھسته ھا 
قرار بگيرد تا از این طریق رشد امنيت و بازده ھسته ھا ھر روز 
بيشتر شود و از طرف دیگر معایب ھسته از طریق دیگر رفقا 
مشخص شده به انھا گوش زد شود. برای تبادل تجارب و ارتقاء 

 سطح مبارزه و اگاھی سياسی و طبقاتی این عمل الزامی است.

گزارشات ھسته باید بایگانی شوند این کار را خود ھسته می  –ب 
تواند انجام بدھد به این صورت که ایميلی داشته باشند و مسئول 
بایگانی گزارشات ھر جلسه را با عنوان مشخص ان جلسه در ایميل 
خود قرار بدھد که ھر وقت "زم داشتند می توانند از ایميل دریافت 
کرده و ان را به صورت سند تاریخی خود مورد باز دید قرار بدھند. اما 
بھتر است برای حفظ امنيت بيشتر گزارشات برای نماینده ھسته 

 ارسال شود و او در ایميل بایگانی نماید،

تعين زمان و مکان جلسه بعدی  قبل از پایان جلسه حاضر از    –ج 
شروط مھم رعایت امنيت است. باید در رابطه با محل جلسه معابر و 
راه ھای دسترسی به محل جلسه ، نقاط کور محل ، افراد  فضول 
حاضر در محل ، امکان بررسی اسان محل و غير باید مورد برسی 
قرار بگيرند و در ھمين حال ھمه ی اعضا محمل قانع کننده برای 
حضور در ان محل را داشته باشند. زمان جلسه نيز باید از نظر 
ترافيک ، روشنایی و تاریکی خلوت و یا شلوغ بودن ساعات و یا روز 
ھای خاص و غير در نظر گرفته شود. ھمچنين می تواند ھسته 

 تعيين محل جلسه را به یکی از رفقا واگذار نماید. 

اما بسيار مھم است که جلسه باید دقيق و منظم برگزار شود. تعھد 
اعضای یک ھسته به عنوان خشت اوليه حزب طبقه کارگر به اجرای 
منظم جلسه، بستگی دارد. تشکيل جلسه برای ھسته در واقع 
اماده شدن برای یک دفاع یا یک حمله است، بنا براین حمله و یا 
دفاعی که با جلسه شلخته و شل و  ول تعيين یا برگزار شود نتيجه 
اش از قبل مشخص است. با این دید می توان گفت  تشکيل جلسه 
خود بخشی از شروع نبرد و مبارزه است، بنا براین با شروع نا منظم 

 و بدون دقت تنھا شکست در انتظار ما خواھد بود . 

پاک سازی محل جلسه!  تذکر "زم این  قسمت ھشتم : –  8
است که گزارش باید تایپ شود تا دست خط کسی به صورت مدرک 
باقی نماند ، نوشتن در جلسات تا انجائيکه ممکن است نباید باشد 
اما در صورتی که در جلسات نوت برداری شده یا یاداشتی رفقا 
نوشتند، در انتھای جلسه با مشارکت کليه اعضا باید پاکسازی 
شده و ھر گونه مدرکی از وجود جلسه یا نوشته خطی محو و نابود 
گردد. تمامی اعضا به این مورد باید نظارت کامل داشته باشند. پس 
از پایان جلسه ترک محل نيز باید با رعایت مسائل امنيتی صورت به 

 گيرد و کسی نباید ھيچ گونه مدرکی با خود حمل کند.
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جنبش ، که عامل نيرومند دفاع از دست آوردھای جنبش ملـی شـدن 
نفت بـود، صـدمه بزرگـی وارد آورد، بلکـه در آخـرین تحليـل موجبـات 

 )20” (شکست آن جنبش را  فراھم آورد.
شدِن نفت، ضربه بزرگ، اما مقطعی، ”  ملی (دولتی)“با تصویب "یحه 

سـرمایه ”  جنـاحِ غـرب“بر منافع انگلستان و آمریکا وارد آمد. این واقعه 
ــافع  ــاح شــرق“داری را از احتمــاِل پيــشرفِت من ــن منطقــه ”  جن در ای

استراتژیک به وحشت انداخت. تمامی کوشش ھـاِی دکـتر مـصدق و 
برای متقاعد ساختن امپریاليست ھاِی آمریکـایی جھـِت ”  جبھه ملی“ 

سرمایه گذاری در ایران و گرفتن موضع حمایتی در مقابـل انگلـستان، 
و احيـاء نظـام  1332مـرداد  28نھایتاً با شکست روبرو شـد. کودتـای 

دیکتاتوری و قدر قدرتی دربار، بار دیگرجنبش کارگری را در خفقان فـرو 
برد. بطوریکه، تا به امروز، آن صحنه ھـای شـکوھمند قـدرت طبقاتـی 
پرولتاریاِی ایران، به رغم رشد کميّت چند صد در صدی اش، و رشد نرخ 

) و حــادتر شــدِن شــرایط مبــارزه 21درصــدی کنونــی ( 450اســتثمار 
 .طبقاتی، دیگر تکرار نشد

پس می بينيم که طبقه کارگر علـيرغم مبـارزاتِ قھرمانانـه و سـازش 
ناپذیر اش تنھا می تواند تا حدی جلو رود که ميزاِن آگاھی طبقاتی اش 
اقتضاء کرده باشد. اگر رھبری مبارزات کارگری در دست پيشرواِن ایـن 
طبقه نباشد، و اگر فعا"ن و پيشرواِن آن حامل این آگاھی به منـافع و 
استراتژی طبقاتی نباشند، تنھا جناح ھاِی رقيب سرمایه داری از ایـن 
نيروِی "یزال برای پيشبرد اھداف و منافع خودشان بھره منـد خواھنـد 
شد. در سالھاِی مذکور، حزبی که فرمولـه کننـدِه منـافع و اسـتراتژی 
طبقه کارگر باشد، وجود نداشت. در صورت وجود چنين حزبـی، تاریـخ 

 .ایران به شکل دیگری نوشته شده بود
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 در باره تاريخ اتحاديه كمونيست

 فردريش انگلس
 1885چاپ نخست: نشریه سوسيال دمکرات 

، انتشارات پروگرس،  3منبع: منتخب آثار مارکس و انگلس، ج
 1970مسکو 

 
، 1852در  (Cologne Communists) عبارت کمونيست ھای کلن

برنخستين دوره جنبش مستقل کارگران آلمان پـرده مـی افکنـد. 
امروزه این دوران تقریباً فراموش شده است. دورانی که از سـال 

طول کشيده و جنبش کارگری آلمان بـا گـسترش  1852تا  1836
به خارج از مرزھای این کشور ، تقریباً به ھمه کشورھای متمدن 
شيوع یافته است. اما ھمه ماجرا این نيست. جنبش بين المللی 
کارگری در حال حاضر در حقيقت تداوم مستقيم جنبش کـارگری 
آلمان در آن دوران بوده و نخستين جنبش کارگری بين المللی در 
ھمه دورانھا است که واجد ھمه عناصر عمده ای است که نقش 
ھدایتگر در اتحاد بين المللی کارگران را داشته است. به این معنا 
که اصول تئوریکی اتحادیه کمونيست ھا که در بـيرق مانيفـست 

ذکر شده و امروزه قویترین حلقـه اتـصال ھمـه  1847کمونيست 
جنبش پرولتاری در آمریکا و اروپا بـشمار مـی رود، ریـشه در آن 

 .دوران دارد
تاکنون تنھا یـک منبـع از تـاریخ منـسجم جنبـش از آن دوران در 
دست است. و آن ھمان کتاب به اصط^ح سياه دو جلدی توطئه 

 کمونيست ھا در قرن نوزدھم نوشته ورمـوث و اشـتایبر، ارليـن
(Wermuth and Stieber, Erline)  و  1853است که در سـالھای

انتشار یافت. کتاب مملو از دروغ ھای عامدانه ای است که  1854
از سوی دو تن از پست و بدنام تـرین عوامـل پليـس در قـرن مـا 
سرھم بندی شده است. امروزه این کتاب به عنوان اصلی تریـن 
منبع مورد استناد از طرف ھمـه نویـسندگان غـير کمونيـست در 
نوشته ھای شان در باره آن دوران ، مورد بھره برداری قـرار مـی 

 .گيرد
در اینجا تنھا کاری که می توانم بکنم ارائه طرح کلی بـرای درک 
کامل افشاگری ھایم در خصوص مطالب کتاب فوق است . البتـه 
اتحادیه ھم کارھایی در این باره انجام داده است. اميدوارم روزی 
فرصت کافی برای تنظيم و نشر مطالب غنی جمع آوری شده از 
جانب مارکس و من در این زمينه داشته باشـم و دوران ط^ئـی 

 .جوانی جنبش بين المللی کارگری را به قلم در آورم
 

اکــثر اعــضای پرولتــاری اتحادیــه غيرقــانونی و  1836در ســال  *
مخفی جمھوری خواھان دمکرات که از سوی پناھندگان آلمانـی 
در پاریس بنياد نھاده شده بود انشعاب کردند و اتحادیـه مخفـی 

 à la جدیدی تشکيل دادند. در اتحادیه اولی تنھا عناصر خواب آلود
Jakobus Venedey  باقی ماندند که بزودی پس از اینکه پليس در

رد چند گروه را در آلمان یافـت بـه خـواب عميـق فـرو 1840سال 
رفتند و اکنون حتـا سـایه ای از آنھـا ھـم بـاقی نمانـده اسـت. 
برعکس اتحادیه اولی، اتحادیه جدید التاسيس اما نسبتاً سـریعاً 
گسترش یافت . در واقع این اتحادیـه بخـش آلمـانی کمونيـسم 

بود که در آن  (Babouvism ) کارگری فرانسه و ملھم از بابویسم
دوران در فرانسه شکل یافته و مجموعه ای از افراد ی بود که به 

خواھان عدالت ھم بودند. ھدف آنھا ھمان ” برابری طلبی” خاطر 
اھداف مجامع مخفی پاریسی در آن دوران بود: پاریس درگـير در 
تبليغ و توطئه. اما ھمواره قلب عمل انق^بی محسوب می شـد 
ھرچند که قيام ھای گاه و بيگاه در آلمان بـه ھيـچ وجـه نادیـده 
انگاشته نمـی شـدند. در آن دوران پـاریس ميـدان اصـلی نـبرد 
محسوب می شد و اتحادیه در حقيقـت چـيزی بيـش از شـاخه 
آلمانی مجامع مخفی فرانسه بـه حـساب نمـی آمـد، خصوصـاً  

که از سوی باربز و ب^نکی ھدایـت  Societe des saisons مجامع
می شدند و ارتباط تنگاتنگی بين پاریسی ھا و آلمانی ھا موجود 
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نفــر از آنھــا دســتگير شــدند. در  ٢٠٠تــن از کــارگران کــشته و  ٥
اردیبھشت ھمان سال دانشجویان دانشگاه تھران به پـشتيبانی از 
کارگران شاھی و در اعتراض به کشتار کارگران دست به اعتصاب و 

 .تظاھرات زدند
ــه دنبــال اعتــصاب کــارگران در شــاھی، موجــی از اعتــصابات در  ب
شھرھای رشت، تھران، سـمنان، کاشـان و تبریـز بـه راه افتـاد. از 
اعتصابات این دوره ميتوان به اعتصاب کارگران راه آھن اشاره کرد. در 
این سـال تـشکلھای مخفـی کـارگری بـار دیگـر رھـبری اعتـصابات 

و جـدال  ١٣٢٩کارگران را به عھده گرفتند. در فضای ملتھـب سـال 
ھای جناح ھای حاکميت بر سر مسئله نفت و نحوه اداره جامعـه و 
پایان دادن به بحـران سياسـی حاکميـت در ایـران، کـارگران نـيز بـا 
استفاده از سست شدن ماشين نظامی سرکوب بار دیگر اعتصابات 

 .اعتراضی خود را از سر گرفتند
با تصویب قانون ملـی شـدن نفـت در مجلـس شـانزدھم، شـرکت 
انگليسی نفت نيز برای حفظ منافع خود دست به تھاجم به حقوق و 
امکانات کارگران شرکت نفت زد. از جمله این تعرضـھا بـه معيـشت 

% حقوق و تعطيل کردن فروشگاھھای کـارگران ٣٠کارگران، کاھش 
بود. این فشارھا و شرایط طاقت … شرکت نفت و حذف سرویسھا و 

فرسای نظامی حاکم بر خوزستان باعث گردید که کارگران نفـت در 
در بندر معشور (ماھـشھر) بـا خواسـت  ١٣٢٩روزھای پایانی سال 

اضافه دستمزد، تامين مسکن کارگران و پرداخت بابت بدی آب و ھوا 
اع^م اعتصاب کنند. پس از اعتصاب کـارگران در ماھـشھر، کـارگران 
آغاجاری، نفت سفيد، و "لی نيز اع^م اعتصاب نمودند. کـارگران در 
منطقه "لی و مسجدسليمان و نفـت سـفيد بـا خواسـت افزایـش 

دولـت  ١٣٣٠% حقوق دست به اعتصاب زدند. در فروردین سال ٨٠
حسين ع^ با حمله به کارگران خصوصـا در آغاجـاری و ماھـشھر و 
مسجد سليمان در خوزستان اع^م حکومت نظـامی کـرد. ھمزمـان 

ناو ھواپيمابر خود را  ٢ارتش انگليس نيز تعدادی ناو جنگی از جمله 
 .به خوزستان اعزام کرد

ھمزمان با این اعتصابات کارگران آبادان، گچساران و ھفتگل نـيز بـه 
فروردین در روزنامه ھا خبری مبنی بر توافق  ١٩اعتصاب پيوستند. در 

 ٢٢شرکت نفت با کارگران مسجد سليمان و "لی منتشر شد . در 
فروردین در اثر حمله نيروھای حکومـت نظـامی بـه کـارگران آبـادان 
تعدادی از کارگران اعتصابی کشته و مجروح شدند. به ھمين دليـل 

فروردین کارگران در مقابل اداره کار آبادان دسـت بـه  ٢٥بار دیگر در 
تجمع زدند. به دليل حضور چشمگير کارگران در آبادان و مسلط شدن 
کارگران بر اداره امور شھر و شرکت نفت، نيروھای انگليسی شرکت 
نفت از آبادان خارج شدند. در درگيریھـائی کـه روز پنجـشنبه ميـان 

تـن از کـارگران کـشته و تعـداد  ٥کارگران و نيروھای نظامی رخ داد 
زیادی نـيز مجـروح شـدند. ھمزمـان بـا ایـن اعتراضـات کـارگری در 
خوزستان بخش ھای مختلـف طبقـه کـارگر در سراسـر کـشور بـه 
پشتيبانی از کارگران نفت اع^م اعتـصابھای حمـایتی کردنـد. از آن 
جمله در اصفھان نيز اتحادیه ھای کارگری کارخانه ھای نساجی به 
پشتيبانی از کارگران نفت جنوب اع^م اعتصاب کردند. این اعتـصاب 
حمایتی به زودی در سایر کارخانه ھا نيز به اجرا در آمـد و بـالغ بـر 

کارگر و حتی بخش ھائی از بازار اصفھان را نيز در بر گرفت.  ٣٠٠٠٠
نيروھای نظامی شھر اصفھان کارخانه جات و محل سکونت کارگران 
را با تانـک و زره پوشـھای نظـامی محاصـره کردنـد تـا از گـسترش 

کارگر  ١٠٠٠٠اعتراضات به سایر بخش ھای شھر جلوگيری کنند. اما 
با خروج از کارخانه ھا ضمن راھپيمائی، با کـارگران اعتـصابی نفـت 
جنوب اع^م ھمبستگی کردند. در جریان ایـن راھپيمـائی نيروھـای 
نظامی با کارگران درگير شدند و در اثر این درگيریھـا پورحيـدر کارگـر 
کارخانه رحيم زاده کشته شد. پشتيبانی از کارگران نفت در سراسر 
کشور ابعاد گسترده ای در تمامی گروه ھای اجتماعی پيدا کرد. به 

فروردین در شھر رشت دانش آموزان در پشتيبانی  ٤عنوان مثال در 
از کارگران نفت مدارس را تعطيل و به تظاھرات خيابانی اقدام کردند. 
نيروھای نظامی و ارازل و اوباش حامی شاه با دانش آمـوزان درگيـر 
شده و چندین ساعت این درگيریھا ادامه پيـدا کـرد . درجریـان ایـن 

فـروردین در تھـران حکومـت  ١٨نفر زخمی شـدند. در  ١٥درگيریھا 

نظامی ملغی ميشود اما در خوزسـتان نيروھـای نظـامی ھمچنـان 
اداره امور استان را به عھـده دارنـد. بـرای ارزیـابی فـضای شـھر و 

فروردین با حضور سپھبد شاه بخـتی در  ٢٩نمایش قدرت، ارتش در 
آبادان، اقدام به برگزاری رژه و نمایش نظامی کرد. اما کارگران نفـت 
در اردیبھشت ماه با برگزاری مراسم به یاد ماندنی روز کارگر به این 

 .نمایش پاسخ دادند
در جریان اعتصاب، ھمه بخش ھای شرکت نفت از جمله کارمنـدان 
اداری، کارگران حفاری و لوله گذاری، کـارگران بخـش سـاختمانی و 
کارمندان اداره مرکزی شرکت نفت نيز بـه اعتـصابيون پيوسـتند. بـا 
اعتصاب کارگران سایر مراکز توليدی در خوزستان عم^ بخش جنوبی 
کشور در اعتصاب عمومی به سر ميبرد. تظـاھرات ھـا و اعتـصابات 
حمایتی مختلفی از سوی کارگران در سراسر کشور به پشتيبانی از 

 .کارگران خوزستان برگزار شد
این اعتصاب که با تظاھرات خيابانی کـارگران و خـانواده ھایـشان و 
سایر مردم خوزستان ھمراه بود، عليرغم سرکوب نظاميان ایرانـی و 
انگليسی به مدت یک ماه ادامه یافت. در اثنـای ایـن اعتـصاب و در 

 ٣نفر کـشته شـدند کـه  ٢١جریان درگيری با نظاميان طی یک ماه 
کودک نيز در ميـان ایـن جـان باختگـان بودنـد. در جریـان اعتـصاب و 
درگيریھا در خوزستان دولت ھای آمریکا و انگليـس اتبـاع خـود را از 
منطقه خارج نمودند و شرکت نفت تحـت فـشار کـارگران اعتـصابی 

 .ناچار گردید که توافق نامه ای را با کارگران امضا کند
اگرچه اعتصاب با خواسته افزایش دستمزد صورت گرفته بود امـا بـه 
ســرعت تبــدیل بــه اعتــصابی بــر ســر حقــوق پایــه ای معيــشتی، 
اجتماعی و سياسی کارگران گردید. خواسته ھای کـارگران در ایـن 

ساعت کار روزانه، بيمه  ٨اعتصاب، افزایش دستمزدھا، اجرای قانون 
ھای اجتماعی، تصویب قانون کار مبتنی بر منافع طبقه کارگر، آزادی 
تشکل، آزادی تحزب و اعتصاب، و برابری حقوقی افراد و رفع تبعيض 

 .در برابر دولت بود
اعتصاب یکماھه کارگران نفت در خوزستان در حقيقت گام عملـی و 

بـه شـکل  ١٣٣٠جدی بود که منجر به ملی شـدن نفـت در سـال 
 )19” (عملی گردید.

بر مبنـاِی منـافع سـرمایه داری ”  حزب توده“نا گفته باقی است که 
جنـاح “روسيه جھِت جلوگيری از پيشرفِت برنامه ھای امپریاليستی 

(آمریکا و انگليس) نقـش بـسزایی در سراسـری کـردن ایـن ” غرب
اعتصابات بازی نمود. به اعتراف یکی از اعضاِی این حزب گوش کنيم: 

کارگران با تشدید مبارزات اعتصابی خود، چه در منطقه نفـت خيـز ” 
 1326خوزستان و چه در دیگر نقاط کشور، یورش ھای سـال ھـای 

را به حزب توده ایران و سازمان ھای سندیکایی و اتحادیه ای  1327و
به تدریج خنثی کـرد و حـضور را در صـحنه مبـارزات ایـران بـه رژیـم 
استبداد سلطنتی تحميل نمود. این مبارزه با شکـستن سـکوت بـه 
ھنگام ھجوم نيروھای مسلح به اعتصاب کـارگران کارخانـه شـاھی 

، که در جریان آن کارگران مقاومت بی نظيری از خود نـشان 1329در
دادند، آغاز شد و تا اعتصاب عظيم کارگران صنایع نفت در پایان سال 

، که به تصویب قانون ملـی شـدن نفـت و 1330و اوایل سال  1329
سپردن زمام دولت به دکتر محمد مصدق منجر گردید، ادامـه یافـت. 

بررسی تاریخ مبارزات کارگران در این دوره نشان می دھد که اینـان  
نه تنھا در دوران تکوین و تدارک جنبش ملـی شـدن نفـت، بلکـه در 

کودک کارگران نفـت  3کارگر و  18جریان حوادث اصلی آن با نثارخون 
تنھا در جریان اعتصاب کارگران نفت در خوزستان نقـش اساسـی و 

 .سرنوشت سازی را در پيروزی این جنبش به عھده گرفت
پی بردن به نقش جنبش کارگری  و سازمان ھای سندیکایی آن به 
رھبری حزب توده ایران در تکوین و تدارک مبارزات ملی شدن نفت و 
ميدان دادن به فعاليت علنی شورای متحده و حزب توده ، از شرایط 

 .عمده تامين پيروزی جنبش ملی شدن نفت ایران بود
اما در جریان مبارزات ملی شدن نفت، رھبران جبھه ملی به اھميت 
جنبش کارگری در این مبارزه پی نبردند و به فعاليت علنی سـازمان 
ھای کارگری و حزب سياسی آن ھا، حزب توده ایران امکان ندادنـد. 
عدم درک جنبش کارگری در تامين پيروزی  جنبش ملی شدن نفـت 
از جانب رھبران جبھه ملی نه فقط به تشکل صنفی و سياسی این 
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 چشم انداز کلی ھسته ھا : 

کسب آگاھی بيشتر ، در رابطه با مسائل سياسی ، آگاھی 
طبقاتی ، و با" بردن علم تئوریک که "زمه اوليه مبارزه است قدم 
اول وظيفه ھسته ھا می باشد که از طریق مطالعه گروھی کتاب و 
مقا"ت و ھمچنين بحث و گفتگو ممکن می شود. قدم دوم ھسته 
ھا شناسایی و جذب و بر قراری ارتباط با توده ھا و البته در مرحله 
اول با فعالين محيط کار و زندگی کارگران ، دانشجویان ، دانش 
آموزان ، زنان و معلمان است، و قدم بعدی فعاليت ھسته ھا منتشر 
و توزیع کردن نشریات است، و موازی و ھمزمان با ھمه ی این 
وظایف سازماندھی و آماده کردن توده ھا و آماده کردن و جذب 
رھبران عملی توده ھا جھت ایجاد تشکل ھای کارگری در محل کار و 
محيط زندگی و راه اندازی اعتراضات به رھبری نيروھای فعال درون 
توده ھا از عمده وظایف ھر ھسته است. و ھمچنين، ھم نوع سازی 
ازعاليترین وظایف یک ھسته است که در تمامی فعاليت خود این 
مورد را باید مد نظر داشته باشد. چرا که بدون ھمانند سازی ادامه 
فعاليت سازمان یافته انق^بی ممکن نخواھد شد. ھمچنين چشم 
انداز یک ھسته باید به ھم پيوست ارگانيک ھسته ھا و جاری شدن 
در بستر یک حزب انق^بی طبقه کارگر باشد و تمامی کارھایش را با 
این نگاه و در این جھت سازماندھی نماید. ھسته باید خود را یکی 
از خشت ھای زیر بنایی حزب طبقه کارگر بداند، بنا براین باید تمامی 
اصول و نطفه ھا و ژن ھای مورد نياز یک حزب در یک خشت از ان که 
ھسته است متبلور باشد، ھسته باید دائما" در این رابطه خود را 
چک کند و ھر جایی که احساس کرد کمبودی در جھت حرکت به 
 سمت بستر ساختن حزب دارد خود را در این جھت باز سازی نماثيد. 

 تذکر مھم :

صد در صد "زم است رفقای که اقدام به تشکيل ھسته ھای خود 
می کنند قبل از شروع ھر کاری به مطالعه دقيق این متن و 

شماره از انھا ( توسط  3ھمچنين دفترچه ھای اموزشی که تا حا" 
نشریه تدارک حزب انق^بی ) منتشر شده است و رفقا می توانند از 
سایت این نشریه انھا را دریافت نمایند  و ھمچنين موارد آموزشی 
امنيتی دیگری که در اینترنت یافت می شوند مطالعه نمایند تا خطا و 

 خطر کمتری ایجاد شود. 

آنچه در این نوشته گفته شده است بخشی بسيار کوچکی از 
حاصل نتایج مبارزات کارگران و فعالين انق^بی است ، "زم است 
رفقای دیگر در جھت رشد مبارزات و ایجاد امنيت بيشتر ھر انچه در 
این موارد کسب تجربه کرده اند در اختيار عموم قرار بدھند تا طبقه 

 کارگر و انق^بيون ان بيشتر بتوانند رو به جلو حرکت کنند. 

موارد دیگری نيز در دست تھيه است که به مرور در اختيار رفقای 
 مبارز قرار خواھد گرفت. 

 

 پيش بسوی ایجاد ھسته ھای مخفی انقYبی

 محمد اشرفی  

 1393مھر ماه 

 

 حزبيت طبقه كارگر و چگونگي تحقق آن (بخش دوم)
 پيشروان طبقه کارگر و جنبش خودبخودی

در بخش پيشين توضيح دادیم که از نظـر مـا حزبيـت طبقـه کارگـر 
ضرورتی تاریخی است تا "طبقه کارگر بمثابـه تنھـا طبقـه انق^بـی 
ایکه حامل نظام سياسی، اقتصادی و اجتماعی جایگزین (آلترناتيو) 
سرمایه داری است، در سطح جامعه بشری، در مقام حقيقی خود 
ظھور کند. طبقه کارگر تا زمانيکه چنين طرحی را برای تغيير انق^بی 
جامعه ارائه نکند، اصو"ً در مقام انق^بی خود قرار نگرفتـه اسـت." 
پس واضح است که مھمترین شرط تحقق این حزبيـت برخـورداری 
جامعه از طبقه کارگری است که به این ضرورت پی برده باشـد، از 
آگاھی طبقاتی برخوردار باشد، علم مبارزه طبقاتی را بشناسـد و 
در نتيجه از سازماندھی و رھبری ای برخوردار باشد کـه در رابطـه 
ای متقابل و ارگانيک، مراحل مختلف تکاملی مبارزه طبقاتی اش را 
تا انھدام ماشين حکومت سرمایه داری و استقرار جمھوری شوراھا 
طی کرده و گذار سوسياليستی را آغاز کند. اما ھمچنان گفتيم و از 
طریق تاریخی و توضيح عينيت شرایط طبقاتی کارگران نشان دادیم 

و آنچـه کـه اکنـون ھـست، باید باشد که بين آنچه که طبقه کارگر 
تفاوت زیادی وجود دارد. این فاصله مملو از موانعی است که باید از 

 سر راه برداشته شود. 
بسياری از فعا"ن کارگری بر این عقيده ھستند که مھمـترین مانـع 
انتقـال آگـاھی و ســازماندھی طبقـه کـارگر حــضور جـو خفقـان و 
سرکوبی است که از طریق حکومت سرمایه داری در ایران اعمـال 
می شود. و از این نتيجه می گيرند که تنھا با محدود کردن فعاليت 
ھای کارگری در چھارچوب ھای مـورد تحمـل حکومـت اسـ^می و 
سازماندھی علنی و قانونی طبقه کارگر می توان این مـانع را دور 
زد. اما، در عمل مـی بينيـم کـه حکومـت سـرمایه داری بـسيار از 
ایشان ھوشمند تر است و ھيچگونه رابطه ای بين فعا"ن کـارگری 
با تجربه و توده ھای کارگری را تحمل نمـی کنـد، و اگـر ابزارھـای 
قانونی اش پاسخگوی ایجاد مانع در راه شکلگيری این پيوند نباشد، 
بی محابا، بصورت غير قانونی به در بند کشيدن فعـا"ن کـارگری و 
سرکوب جنبش خودبخودی کارگران اقدام مـی نمایـد. مواجھـه بـا 
چنين واقعيتی، این فعا"ن کارگری را به این نتيجه می رسـاند کـه 
حکومت اس^می چنان مقتدر است که ھيچ راھی جـز تمکيـن بـه 
محدوده قابل تحمل آن نيست. ایشان در ھر مرحله قدمی به قھقرا 
برداشته تا شاید این نقطه تحمل را کشف کنند، امـا ھرگـز بـه آن 
نخواھند رسيد. چـرا کـه بـا ھـر عقـب نـشينی فعـا"ن کـارگری و 
خواسته ھای جنبش خودبخودی، سـرمایه داران و حکومـت شـان 
قدمی به جلو گذاشته و محدوده را تنگ تر می کنند. نتيجه چنيـن 
تسليم طلبی ھا بود که طبقه کارگر را از خواسته شرایط بھتر کار و 
افزایش حقوق متناسـب بـا تـورم بعـد از پایـان جنـگ، بـه تـصویب 
قراردادھای موقت و قانون کارگاه ھای کوچک مجلس ھفتم به بعد 
رساند. معمو"ً با مشاھده و تجربه چنين شرایطی، فعا"ن دلـسوز 
کارگری می بایست به عبث بـودن راه حـل شـان واقـف گـشته و 
نظریه خود را برای مطابقت با واقعيت موجود تغيير دھند، ليکن می 

چنين فعا"نی، با اصرار بينيم که چنين نمی شود. در اینجاست که 
بر نظریه نادرست و ورشکسته، خود، تبـدیل بـه مـانعی در مقابـل 

 رشد آگاھی و مبارزات طبقه کارگر می شوند.
توسل به زور و سرکوب و بند و زندان را به ھيچ عنـوان نبایـد پـای  

اقتدار مطلـق حکومـت سـرمایه داری گذاشـت. دقيقـا، عکـس آن 
صادق است. در تاریخ دو قرن جنبش کارگری، بارھا شاھد بودیم که 
فعا"ن کارگری چگونه با سازماندھی مخفيانـه خـود و کـارگران بـر 

امنيتی و پادگانی کردن جامعه فائق آمدنـد. دروغ   –رویکرد نظامی 
می گوید آن کسی کـه ایجـاد سـازمان ھـا و تـشک^ت کـارگری و 
سوسياليستی در جھان را به نبود سرکوب و  اختناق در کشورھای 
دیگــر نــسبت مــی دھــد. ھمــواره ســازماندھی طبقــه کــارگر در 
کشورھای سرمایه داری زیر شدیدترین جو سرکوب و اختناق صورت 
پذیرفته است. سرکوب و اختناق حکومت ھا فقط در شرایطی کـه 
افکــار و تئــوری ھــای تــسليم طلبانــه در ميــان فعــا"ن کــارگری و 
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سوسياليست حاکم بوده توانسته است از سازماندھی طبقه کارگر 
جلوگيری کند. ھم اکنون، جنبش طبقه کارگر، تا آنجایی که متکی به 
آگــاھی و ســازمان یــافتگی خودبخــودی اش اســت، در حــال "زدن 
سنگی" است که تسليم طلبـان آن را "ع^مـت نـزدن" جلـوه مـی 
دھند. پيروزی ھای اخير جنبش کارگری، ھر چند کوچـک، ھـر چنـد 
مقطعی و تک واحدی، عقـب نـشينی ھيئـت حاکمـه ی تـا دنـدان 
مسلح را افشاء کرده است. این کوته فکران و خودپـسندان تـسليم 
طلب ھستند که برای ارضاء و توجيه وجود خود، چشم بر آن بـسته 

 .اند
قدم اول برای رھبری این جنبش به پيروزی ھای بزرگتر، دائمی تر و 
ھر چه نزدیکـتر بـه پـيروزی نھـایی، خـط کـشی فعـا"ن کـارگری و 
سوسياليست ھای انق^بی با انواع تئـوری ھـای تـسليم طلبانـه و 
ارتجاعی ای استکه از مراکز حزبی و سازمانی بورژوازی "چپ" بيرون 
می تراود و نا اميدی را در دل پاکد"ن و متعھدان به انق^ب پرولتری و 
معتقدان به سرنگونی و انھدام کامل ماشين حکومت سرمایه داری 

کانتون) بـرای آغـاز دوران گـذار   –و استقرار حکومت شوراھا (کمون 
سوسياليستی، دامن می زند. فعا"ن انق^بی طبقه کـارگر بایـد در 
وحله اول، این تسليم طلبی و تـسليم طلبـان و احـزاب و سـازمان 
ھای آنھا را از خود دور کرده و حول فعـاليتی مـشترک، بـرای ایجـاد 
ستاد سياسی طبقه کارگر ایـران (حـزب انق^بـی) گـام نھنـد. ایـن 
فعاليت مشترک، آن بستری است که پيوند پراتيک و تئوری انق^بی 
را مھيا می سازد. در روند طی کردن چنين پروسه ای است که ایده 
ھا در آسمان نمانده و در پراتيک مشخص انق^بی محک می خورند و 
ميزان صحت و سقم شان تعيين می گردد. در چنيـن بـستری دیگـر 
توھمات و خيال پردازی ھا مکانی بـرای بقـاء ابـدی نمـی یابنـد. در 
کنش و واکنش فعـا"ن انق^بـی سوسياليـست بـر بـستر فعاليتـی 
مشترک، نه تنھا ایده ھا محک می خورنـد، بلکـه خودمـان را نـيز از 
آلودگی ھا تصفيه کرده و بالنده می سازیم. با برداشتن ھمان "قدم 
اول" به خود آگاھی ای دست می یابيم که سـال ھـا در انتظـارش 
بودیم. چرا که، فقط یک انق^بی می تواند تا برای حل نقصان رھبری 
طبقه کارگر در چنين شرایط طوفانی و پر ت^طمـی، بـه دریـا بزنـد و 
غول ناکامی یک قرن گذشته را، چشم در چشم، به مبـارزه بطلبـد! 

 آیا شما آماده چنين خودآگاھی ای ھستيد؟
 فعاليت انقYبی یعنی چه؟

ھنگاميکه سخن از فعاليـت انق^بـی مـی شـود، ذھـن بـسياری از 
جوانان ما به سمت کارھای عجيب و غریِب ماجراجویانه مـی رود و 
اینگونه تصور می کنند که قھرمانان سوسياليست وارد مح^ت شده 
و با سخنرانی ھای مھيج خود توده ھای کارگر و مردم زحمتکـش را 
به شورش فرا می خواننـد. ایـن مـردم ھـم کـه تـا بـه حـال چنيـن 
شجاعت و جسارتی را ندیده اند، با دیدن آنان دلشان قرص شده و 
به دنبال شان به ميدان ھا آمده و دست به شورش و قيام می زنند. 
این تصویر با تعریف مصالحه جویـان و تـسليم طلبـان نـيز از فعاليـت 
انق^بی خوانایی دارد. با این تفاوت که، جوانان مـا بواسـطه شـور و 
ھيجان انق^بی به این توھم دچار می شوند، اما، مصالحه جویـان و 
تسليم طلبان برای تخطئه فعاليت انق^بی و ارائه تصویر کاریکاتوری و 
کاذب از آن چنين می کنند. در اینجا باید به جوانان پرشـور و پاکـدل 
خود توضيح دھيم که درست است که ھدف نھایی ما رھبری جنبش 

اما چگونه؟ در کارگری در جھت قيام عليه نظام سرمایه داری است، 
  چه شرایطی و با کدام نيرو؟

انق^ب، واقعه ای است که شرایط مبارزه طبقاتی در روندی طو"نی 
و پيچيده در آن قرار می گيرد و کاری نيست که صرفاً بـا سـخنرانی 
ھای آتشين مبلغان جان بر کف صورت پـذیرد. انقـ^ب در شـرایطی 
بوقوع می پيوندد که کليت طبقه کارگر به این واقعيت پی برده باشد 
که کليـه کارفرمایـان واحـدھای توليـدی مختلـف بمثابـه یـک طبقـه 
مشترک المنافع وجود دارند که بسيار سازمان یافتـه ھـستند و بـه 
ابزاری متحد کننده، با توانایی اعمال قھر و سرکوب، یعنی حکومـت 
سرمایه داری، مـسلح انـد. ھمچنيـن، دریافتـه باشـند کـه تمامـی 
کارگران در کليه واحدھای توليدی، در مقابل سرمایه داران و حکومت 
ایشان نيز طبقه ای مشترک المنافع می باشند کـه نـه تنھـا دارای 

ــی  ــن دارای الگوی ــه، ھمچني ــد اجتماعی،بلک ــصادی تولي ــدرت اقت ق
پيشرفته از حاکميت سياسـی ھـستند و بـرای اجـرایش، توانایـی 

 پاسخ مسلحانه به امتناع مسلحانه سرمایه داری را نيز دارند.
آیا بنظر شما، در حال حاضـر، طبقـه کـارگر ایـران چنيـن آگـاھی و  

 !اعتماد به نفس برخاسته از آن را داراست؟ مسلماً خير
اکثریت قریب به اتفاق توده ھای کارگری یا روستا زادگانی ھـستند 
که به تازگی به شھرھا آمده و در خيل طبقه کـارگر وارد شـده انـد 
(مھاجران جنگ) و یا نسل دوم ایشان مـی باشـند کـه ھنـوز افکـار 
ارتجاعی "ارباب و رعيتی" و "پـدر سـا"رانه" خـود را بـه یـدک مـی 
کشند. غریـزه و ذھنيـت ایـشان، اتفاقـاً، بـا ھمـان "طـائ^ت "قـدر 
قدرتی" حکومت بيشتر سازگاری دارد. تجـارب زیـادی از اعـتراض و 
شکست و پيروزی "زم است تا ایشان به درک طبقاتی رسيده و به 
ضربه پذیر بودن کارفرما و حکومـت سـرمایه داری پـی ببرنـد. البتـه 
طبقه کارگر ایران بواسطه فشارھای جانکاه و خانمـان برانـدازی کـه 
سرمایه داری "ھميشه در بحران" ایران به ایشان تحميل کرده و می 
کند، بصورت فشرده، در حال کسب چنين تجربيـاتی اسـت. اعتـ^ء 
روزمره این اعتراضات نيز نـشان از ھميـن واقعيـت اسـت. ھـر چـه 
سرمایه داران بر فشارھای خود بيافزایند، کارگران نيز برای رفع و دفع 
آن به مبارزه کشيده می شوند. حتی طبق خبرھای جراید حکومتی، 
روزی نيست که ھزاران کارگر اعتصابی در مقابل کارفرمایانشان قرار 
نگيرند. چنين مبارزاتی، ھمچـون دامـان یـک مـادر، پـرورش دھنـده 
نيروھای تازه نفسی از مبارزان است. طبقه کارگر ایران در حال سير 

، ھنگـام بلـوغمسيری از گذرگاه طفوليت به بلوغ است. نيرویی کـه 
 –قادر به سرنگونی حکومت سـرمایه داری در یـک قيـام سياسـی 

اجتماعی خواھد بود. ھيچ نيرویی بغير از نيروی طبقه کارگر قادر به 
در ھم کوبيدن نظام سرمایه داری و پيشبرد انق^ب سوسياليـستی 

  .نيست
آنچه که ما باید درک کنيم، اینستکه حتی پس از سرنگونی حکومت 
سرمایه داری، چنان تحول اجتماعی ایکه بخواھد زیر بنای یک جامعه 

نمایندگان «را متحول سازد، صرفاً از طرق حکومتی متمرکز و بوسيله 
و توده ھای سر به زیر نمی تواند صـورت پـذیرد. بـه ھميـن  »مختار

علت نيز گفته می شود که طبقه کارگر نمی توانـد  سـاختار قـدرت 
موجود را تـصرف کنـد، بلکـه بایـد آن را منھـدم سـاخته و حکومـت 

کانتون ھـا) کـه تمـامی اھـالی در آن تـصميم  -شوراھا (کمون ھا 
ــو"ت  ــه  تح ــرا ک ــستقر ســازد. چ ــده و مجــری ھــستند را م گيرن
سوسياليستی تنھا می تواند و باید از طریق اقدام مستقيم تمامی 

  .اھالی اجرا شود
تا به حال اینگونه بوده که اص^حات در ساختارھای اجتماعی بصورت 
احکام حکومتی به اھالی اع^م شده و با زور چماق و بند و زنجير و 
طناب دار اجرایی می شدند. مثالھای این شيوه سرمایه دارانه را ما 
تنھا از حکومت ھای رسـماً سـرمایه داری نمـی آوریـم، بيـایيم بـه 
مدعيان حکومت ھای سوسياليستی قرن گذشته نگاھی بياندازیـم 
که به خيال خود با الگو گيری از "مام وطن سوسياليستی" (روسيه) 
و "سوسياليسم واقعاً موجود" به کجا رسيدند. کشورھایی چون کره 

  .… (شمالی)، ویتنام، کامبوج،کوبا و
حال اگر طبقه کارگر تا آن زمان به درجه ای از آگاھی نرسيده باشـد 
که بتواند چنيـن انق^بـی را پيـش بـبرد، آنوقـت چـه خواھـد شـد؟ 
ھمانطور که در روسيه اتفاق افتاد! آنوقت است کـه ایجـاد تحـو"ت 
انق^بی در جامعه به دوش نخبگان حزبی به "نمایندگی" طبقه کارگر 
می افتد که به ابتکار خود آن را به پيش ببرنـد. و تـصميمات خـود را 
بصورت احکام حکومتی به مردم اع^م کرده و انتظار اجرایی شدنش 
را داشته باشند.  در چنـان حـالتی تـوده ھـای طبقـه کـارگر چنيـن 
حکومتی را دیگر از آن خود ندانسته و ھر چند ھم که ایـن اقـدامات 
برای پيش برندگانش صحيح جلوه کند و یا با  نيت پاک صورت پذیرد، 

  .با مقاومت طبقه کارگر روبرو خواھد شد
تکرار می کنم، تنھـا زمـانی چنـان دگرگونـی ھـای انق^بـی امکـان 
اجرایی شدن پيدا می کنند و در جامعه پایدار خواھند ماند، که ایـن 
اقدامات بصورت آگاھانه و داوطلبانه از سوی توده ھای طبقـه کارگـر 
صورت پذیرد. گفته ھای داھيانه آموزگاران سوسياليسم صرفاً مصرف 

 

41 

سالھا به شکل مخفی و نيمه علنی سـازمان دھـی شـود. دولـت 
قوام که به نقش و وزن جنبش کارگری و در مجموع طبقـه کـارگر در 

بـا تکيـه بـر  ١٣٢٥مبارزه اجتماعی واقف گردیده بود در اواخر سـال 
امکانات وزارت تازه تاسيس کار، دست به تشکيل اتحادیه ای با نـام 

اتحادیه سندیکاھای کارگری ”زد. این نام که مخفف” اسکا“اختصاری 
بود ، قرار بود رقيبی برای تشکل ھـای کـارگری و ”  وکشاورزی ایران

شورای متحده باشد که با سقوط دولت قوام و رو بـه ضـعف نھـادن 
حزب وی یعنی حزب دمکرات دچار انشعاب گردید . این تشکل یکی 

) 15” (از تشکلھای شـناخته شـده زرد در جنبـش کـارگری اسـت.
فرشيد فریدونی علتِ سرخوردگی و عقب نشينی جنبش کارگری را 

بــديھى اسـت کــه “در آن مقطـع اینگونــه جمعبنـدی کــرده اسـت: 
ترين سنديکاى کارگرى در خاورميانه  بزرگ” ى مرکزى شوراى متحده“

در اوايـل از ”  ى مرکزى شوراى متحده“بودـ بديھى است که اعضاى 
کردندـ اما تحکيم منافع  جان گذشته در مبارزات طبقاتى شرکت مى

 –شوروى در ايران از يک سـو و فقـدان ھـر گونـه تفـاوت فرھنگـى 
کار سبب شد  ھاى سنتى و محافظه ايدئولوژيک با جريان –اجتماعى 

را به عنـوان نھـادى بـراى   آن”  ى مرکزى شوراى متحده“که اعضاى 
ھـاى ضـد  تحقق منافع طبقاتى خـود نشناسـند و در مقابـل جريان

کارگرى از آن حفاظت کنندـ تضعيف جنبش کارگرى حاصل سياسـت 
ى انـشعاب يـا سـرکوب  بود و نـه نتيجـه”  ى مرکزى شوراى متحده“ 

 )16” (آن.
 

 1332تا  1327
انگلــستان و آمریکــا کــه منــافع خــود را بــا  1327تــا  1325از ســال 

قوام و نفـوذ بيـشتر روسـيه در خطـر مـی ”  تنش زدایی“ سياست 
دیدند، سياست حمایت از دربار و بازگرداندن اقتدار به دست شاه را 

 –در پی گرفتند. قوام که به علت امضاء قرارداد نفت شـمال (قـوام 
سادچيکف) با شوروی در مجلس با مخالفت روبرو شده بود، در تاریخ 

مجبور به استعفاء گشت. در این مدت دربار نيز با کمک  1326آذر ماه 
 .د"ر و پوند استرلينگ جا پاِی محکمی در مجلس یافت

از طرف دیگر، به علت فشارھای زیاِد امپریاليست ھا و سرکوب ھا و 
پيروی از سياست ایجاِد جوّ اختناق توسط دربـار، نيروھـاِی پراکنـده 

به ھم فشرده تر می شدند. ھمچنيـن، بخـش ھـاِی دیگـر ” ملّی“ 
اجتماعی، از جمله، جنبش دانشجویی پا به عرصه مبارزه گذاشتند. 
به علت شرایط عينی مبارزه طبقاتی، ایجاِد جو خفقان غـير ممکـن 
بود. چگونه می توان بـه کـارگرانی کـه از جنـگ جھـانی و مبـارزاتِ 
چندین ساله خود به نتيجه ای نرسيده و ھنوز در فقر و نداری بـسر 
می بردند، حکم به خانه نشينی و تسليم داد. در چنيـن شـرایطی 

در ایـن سـال ”بود که کارگران نفت دوباره دست به اعتـصاب زدنـد. 
مجددا شاھد اعتصابات کارگران نفت در خوزستان ھستيم که ع^وه 
بر کارگران ایرانی، کارگران ھندی نـيز در اعـتراض بـه سـطح پائيـن 
دستمزدھا دست به اعتصاب زدند. در این فاصله حزب توده به عنوان 
متشکل ترین حزب سياسی پس از دوره ای از انشعابات و اخت^فات 
مجددا خود را بازسازی نموده بود و در عرصه سياسی جامعه نقش 

کميته “) در اینجا، باز ھم اقداماتِ خودسرانِه اعضاء 17” (ایفا ميکرد.
، بخصوص کيانوری، بھانِه مورد نياز دربار را فراھم ”مرکزی حزب توده

کرد تا موج دیگری از ضرباتِ گستردِه سرکوب را به تمامی نيروھـاِی 
اپوزیسيون دربار و جنبش ھاِی اجتماعی و بویژه مبارزاتِ طبقه کارگر 

، ھنگاميکـه شـاه بـرای مراسـمی بـه 1327بھمن  15وارد کند. در 
گلولـه ای بـه ”  ناصـر فخرائـی“دانشگاه تھران رفته بود، فردی بنام 

سمت او شليک کرد. بعدھا افشاء شد که شـخصِ کيـانوری، عـضو 
در طراحـی آن شـرکت داشـته اسـت. ”  حـزب تـوده“کميته مرکزی 

ب^فاصله حکومـت نظـامی اعـ^م و اجـرا شـد. حـزب تـوده و کليـه 
تشک^تِ کارگری را غير قانونی و منحـل اعـ^م کردنـد. بـسياری از 

پس از اختفاء به شـوروی فـرار کردنـد. تعـدادی ” حزب توده“رھبران 
دیگر از اعضاِی کميته مرکزی بازداشت و زندانی شدند، اما بعدھا به 
اقدام سازمان افسری از زندان قصر فرار کردند. با این حـال، جنبـش 
کارگری، به رغم سرکوب ھای ھمه جانبه، و در شرایط سازماندھی 
مخفی، ھمچنان حضور خود را در جامعه حفظ کـرد و بدینوسـيله از 

 .تسلط شرایط اختناق بر جامعه جلوگيری نمود
، بخـصوص، آخونـد ”ملـی“در عين حال، مدتی بود که جریـان ھـاِی 

کاشانی، در مخالفت عليـه سـيطره انگليـسی ھـا بـر نفـت ایـران 
اعتراضات شان را علنی کرده بودند. به ھمين دليـل ھـم، در زمـاِن 
ھجوم دربار به حقوق مردم در پی تـرور نـاموفق شـاه، بـسياری از 
روزنامه نگاران را بازداشت کرده و کاشانی را به لبنان تبعيد نمودند. 
دربار ھم که از مدت ھا پيش به دنبال تغيـير قـانون اساسـی بـرای 
اعطاء قدرت بيشتر بـه شـاه بـود، زمـان را مغتنـم شـمرده و طـرح 

را برای اجرا در دستور کار دولت ھژیر قرار داد. و ” مجلس مؤسسان“
پس از ناکامی وی، دولت ساعد این موضوع را دنبال کـرد و بـا"خره 
توانست آن را در دستور کار مجلس پانزدھم قرار دھد. اما از آنجایيکه 
این مجلس روزھای پایانی دورِه خود را طـی مـی کـرد، نماینـدگاِن 

ابتکاری پارلمانی به خرج داده و بـا استيـضاح دولـت بـه ” ملی گرا“ 
بھانه سرکوب ھا و بستن جراید و تبعيد کاشانی، آنقـدر موضـوع را 
معطل کردند تا مدت مجلس به آخر رسـيد و موضـوع رسـيدگی بـه 

 .به دوره بعد موکول شد” مجلس مؤسسان“طرح 
بـرای بـه تـصویب ”  کيـف انگليـسی“در انتخاباتِ مجلس شانزدھم، 

که امتياز نفت را تمدید مـی ”  گلشائيان  –گس “رساندن موافقتنامه 
نمود به کار افتاد. با استفاده از آن، دولت توانسته بود در اقصاء نقاِط 
کشور پایگاه ھاِی تطميع و سرکوب جھِت تعيين نتيجه انتخابات دائر 

به رھبری ” ملی گرایان“کند. پس از اع^م نتایج انتخابات، عده ای از 
دکتر محمد مصدق در کاخ مرمر متحصن شده و خواستار لغو نتيجـه 

توانستند ”  ملی گرا“انتخابات و برگزاری مجدد آن شدند. این عناصر 
شاه را متقاعد سازند که در صورت برگزاری انتخابات سالم، ایـشان 

را تـضمين ”  حزب توده“رأی اکثریت را آورده و می توانند عدم توفيق 
کنند. ھمچنين، خواھند توانست بدون دخالت مستقيم دربار جنبش 

جبھه ملـی “کارگری را مھار کرده و از تنش ھا بکاھند. بدین ترتيب، 
) و بــا برگــزاری مجــدد 18تــشکيل گــشت ( 1328در اول آبــان (!)”  

 .)1328بھمن  9انتخابات توانست اکثریت مجلس را بدست آورد (
نيازی نيست که یادآور شویم، مسئلِه نفت و رقابت دو جناح سرمایه 
داری (ابر قدرت آمریکا و روسيه) در سطح جھانی، به علـت غيبـت 
کمونيسم انق^بی و جنبـش مـستقل کـارگری، بـر تمـامِی فـضاِی 
سياسی ایران چيره گشت و مبارزاتِ طبقه کارگر ایران برای احقـاق 
حقوق صنفی و دمکراتيک خود را به نفـع ایـن یـا آن جنـاح سـرمایه 
داری مــصادره نمــود. مرتــضی فــاتح، در توصــيِف خــود از اعتــصاباتِ 
گسترده ای که در آن مقطع اتفاق افتـاد، چگونگـی ارتبـاط مبـارزاتِ 

نفت ”) دولتی کردن“(بخوانيد ” ملی کردن“کارگران نفت را با موضوع 
بيان می کند. اما، قبل از آن "زم است بر این موضوع تکيه کنيم کـه 

” دولـتی“فقط در شرایط استقرار حکومت ھاِی شورایی اسـت کـه 
کردِن صنایع به نفع طبقه کارگر می باشد و از آن مـی تـوان بعنـواِن 

(سوسياليزه شـدن) نـام بـرد. در غـير اینـصورت، ” اجتماعی شدن“ 
” ملـی (دولـتی) کـردن“ھمانطور که تاریخ معاصر ایران نشان داده، 

نفت، استق^ل مالی حکومت ھاِی ایران از ماليات ھای مـردم را بـه 
ایشان اعطاء نمود که این امر، حتی، حداقل ترین ابزار فشار بر دولت 

ملـی (دولـتی) “ھای سرمایه داری را نيز از مردم دریغ کرده است. 
نفت، پس از نيروھای سـرکوبگر حکومـتی، مھمـترین عامـل ”  کردن

بقاِی دیکتاتوری در ایران می باشد و برای طبقـه کـارگر ایـران ھيـچ 
 .از عاملين آن باقی نمی گذارد” تقدیر“و ” شکر گذاری“جاِی 

با اعتصابی اخطـاری  ١٣٢٨کارگران نساجی شاھی در اواخر سال “
از کارفرما تقاضای افزایش دستمزد کردند. کارفرما اع^م نمـود تنھـا 
حقوق بخشی از کارگران را افزایش خواھد داد و حقوق استادکارھا 
را نه تنھا افزایش نميدھد بلکه از حقـوق آنھـا کـاھش خواھـد داد. 
کارگران با این تصميم کارفرما مخالفت کرده و به اعتراضات خود ادامه 

و در پی بـی نتيجـه مانـدن گفتگوھـای  ١٣٢٩دادند. با شروع سال 
نمایندگان کارگران با کارفرما، کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند. 
در این زمان کـارگران نـساجی بھـشھر نـيز بـه حمایـت از کـارگران 
شاھی دست به اعتصاب زدند. به دليل بی نتيجه ماندن ت^ش ھای 
کارفرما برای پایان دادن بـه اعتـصاب نيروھـای نظـامی بـا کـارگران 
اعتصابی درگير شدند. در نتيجه حمله نظاميان به کارگران و درگيریھا 
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گشتند. در این ميان جنگ نيز بصورت رسمی پایان یافته بود و عمدِه 
نيروھای نظامی آمریکا و انگليس از ایران خارج گشتند. در این مدت، 
حکومت روسيه برای ایجاِد فشار بيشتر جھت دستيابی بـه قـرارداد 
امتياز استخراج نفت در شمال ایران، از تخليه نيروھـایش خـودداری 
کـرد و از طــرح تـشکيل احــزابِ دمکـراتِ آذربایجــان (پيـشه وری) و 

” خودمختـاری“کردستان (قاضی محمد)،با ھـدف بـه دسـت آوردِن 
نيز به رغم مخالفـت ھـایش بـا ایـن دو ”  حزب توده“حمایت کرده و 

 .حزب، مجبور به حمایِت سياسی ایشان گشت
طبقه کارگر ایران نيز، ھمچون پرولتاریاِی جھانی، که از این جنگ جز 
بد بختی و فقر و گرسنگی چيزی نصيب اش نگشته بـود، ھمچنـان 

نيز با تغيير منافـع ”  حزب توده“به مبارزاتِ خود وسعت می بخشيد. 
توليـد بـی “حکومت روسيه در ایران، تغيير تاکتيـک داد و سياسـت 

را ترک کـرد و بـه حمایـت از اعتراضـات و اعتـصابات کـارگری ” وقفه
 .پرداخت

اعتصابات کارگران نفت در این دوره با اعتصاب کارگران نفت کرمانشاه 
روزه کـارگران  ٦مجددا آغاز گردید. در ایـن اعتـصاب  ١٣٢٤در خرداد 

ساعت کار روزانـه، افـزایش دسـتمزدھا،  ٨خواسته ھائی مبنی بر 
روز مرخصی سا"نه با حقـوق  ١٥یک روز تعطيل در ھفته، اختصاص 

،به رسميت شناختن تشکلھای کارگری، رفع تبعيض و محدود کردن 
دخالت مدیران و کارگزاران طرف انگليسی در محيـط ھـای کـاری را 

 .اع^م نمودند
شرکت نفت و مدیران انگليسی، که منافع و سياست ھایشان تغيير 
یافته بود، نه تنھا خواسته ھای کارگران را نپذیرفتند بلکه اقـدام بـه 

نفر از کارگران را اخراج کردنـد.  ٤٠٠سرکوب اعتصابيون کرده و تعداد 
اما کارگران ھمچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. تشکلھای مختلف 

، پس از اخراج و سـرکوب کـارگران ”شورای متحده“کارگری از جمله 
کرمانشاه فراخوان پشتيبانی از کارگران را اع^م کرده و در پـی ایـن 
فراخوانھا در سایر مناطق نفتی نيز اعتصابات و درگيریھا آغاز گشت. 

) ھمين اقدامات کافی بود تا دو کابينه دیگـر (صـدر و حکيمـی) 13( 
 .سقوط کنند

این بار قوام السلطنه بود که با سياسـت تـشنج زدایـی بـه صـحنه 
حکومتی بازگشت. قوام ب^فاصله به مسکو رفت و مذاکرات خـود را 
براِی اعطاِی نفت شمال آغاز کرد. در این مذاکرات، او قبول نمود که 
در مقابل خروج ارتـش سـرخ از ایـران و قطـع حمایـت آن کـشور از 

در آذربایجـان و کردسـتان، امتيـاز اسـتخراج ”  تجزیه طلبانه“اقداماتِ 
نفت شمال را به ایشان واگذار کند. او مقامـاتِ روسـی را مطمئـن 
ساخت که با اکثریتی که در مجلس دارا بود، این طرح را به تـصویب 

بود تا بـا ”  حزب توده“مجلس خواھد رساند. اقدام دیگر او، ائت^ف با 
بر آید و ”  فرقه ھای دمکراتِ آذربایجان و کردستان“کمک آنھا از پس 

بتواند جنبش خروشاِن کارگری را افسار زند. به ھميـن منظـور سـه 
 .را وارد کابينه اش کرد” حزب“وزیر از این 

در اینجا، یکبار دیگـر، سياسـت خـارجی سـرمایه داری روسـيه بـه 
نيـز ”  حـزب تـوده“حمایت از دولت قوام تغيير جھت داد و ھمـراه آن 

سياسِت کارگری اش دگرگون شد. جالب اینجاسـت کـه ایـن تغييـر 
آنقدر واضح و نتيجه اش، آنقدر  1325تا  1324جھت در بين سالھاِی 

ھرگز نمی تواند از شرم این خيانت ”  حزب توده“تعيين کننده بود که 
 .گریباِن خود را رھا سازد

تــصویب قــانون کــار و شــرکت  ١٣٢٥و  ١٣٢٤در فاصــله ســالھای “
نمایندگان تشکلھای کارگری در شورای عالی کار بـه محـور اصـلی 
مبارزات کارگری تبدیل شده بود. ایـن رونـد اعتراضـی بـا اعتـصابات 
کارگران نفت در خوزستان به مرحله جدیدی وارد شده بود. اعتصاب 
کارگران نفت در آغاجاری یکـی از نقطـه عطـف ھـای تـاریخی ایـن 

 .مبارزات به شمار ميرود
در خوزستان، ده  ١٣٢٥پس از اعتراضات کارگری در اول ماه مه سال 

ھـزار کـارگر نفـت در آغاجـاری بــا خواسـته ھـای از قبيـل افزایــش 
دستمزدھا، پرداخت حق بدی آب و ھوا، بھبود شرایط کار و بھداشت 
و مسکن، حق اعتـصاب و تجمـع و بـه رسـميت شناسـی تـشکل 

 .کارگران نفت، دست به اعتصاب زدند
شرکت نفت در تقابل با کارگران اعتصابی توسط نيروھای نظـامی و 

آغاجاری را محاصره نمود و حتی در جھت فشار بـه  ،عشایر مسلح
کارگران آب آشـاميدنی را قطـع نمـود. در درگـيری ميـان کـارگران و 
نيروھای نظامی تعدادی از کارگران کشته و تعداد زیادی دسـتگير و 
روانه زندانھا گردیدند. در اعتراض به این اقدام شرکت نفت، کارگران 
سایر مناطق نفتی و ھمچنين سایر مناطق کشور نـيز بـه کـارگران 
اعتصابی آغاجاری پيوستند و با تظاھرات و تجمعات به پشتيبانی از 
کارگران اعتصابی آغاجاری اقدام نمودند. ایـن اعتـصابات گـسترده و 

 .روز به درازا کشيد ١٠درگيری ميان کارگران و نيروھای نظامی 
در اعتصاب سراسری کارگران نفت و سایر مناطق صـد ھـزار کارگـر 
شرکت نمودند. ایـن اعتـصاب در خوزسـتان بـا درگيریھـا و حمـ^ت 
وحشيانه نيروھای مسلح شرکت انگليسی نفت و عـشایر مـسلح 

 ٥٠شده توسط آنان ھمراه بود و این درگيریھا منجر به جان باختگان 
 .کودک گردید ٣نفر از جمله 

تحت فشار جنبش اعتراضی کارگران و ھمچنين ھـراس حکومـت و 
شرکت نفت از انفجار عظيم اجتماعی، دولت ب^فاصله قانون کـار را 
تصویب نمود. در این قانون کار موادی از قبيل تعيين حداقل دستمزد، 

درصد اضافه دستمزد، یکروز تعطيل  ٣٥ساعت کار روزانه،  ٨تصویب 
ھفتگی، دو ھفته مرخصی ساليانه با حقوق و به رسميت شناختن 

 .تعطيلی رسمی کارگران مطرح شده بودند
عليرغم تصویب قانون کار توسط دولت، در بخش ھائی از محيط ھای 
کاری، کارفرمایان از اجرای این قانون سـر بـاز ميزدنـد و ایـن زمينـه 

 .دیگری برای اعتصابات متواتر کارگری در مناطق مختلف بود
جنبش عظيم اعتصابی کارگران نفت در خوزسـتان بخـشی مھـم و 
تاثير گذار از جنبش اعتصابی کارگران در تاریخ معاصر است، حرکتی 
که در صورت داشتن رھبری منسجم کمونيستی ميتوانست تبدیـل 

 .به انق^بی کارگری گردد
در این زمان شورای متحده که حزب توده در ھدایت آن نقش اصـلی 
را داشت به لحاظ تشکي^تی نقش مھمی در اتحادیه ایالتی کارگران 
نفت جنوب داشت. حزب توده که در جریان اعتصابات کارگران نفـت، 
سه وزیر در دولت قوام داشت درجریان این اعتصابات گسترده ت^ش 
نمود تا از طریق ميانجی گری ميان کارگران و دولت ، جایگاه خود در 
دولت قوام را تحکيم کند. به ھمين دليل، حزب توده بخشا از طریـق 
شورای متحده سعی ميکرد تا از رادیکاليزه شدن اعتراضات کـارگری 
جلوگيری نماید. این یکی از د"یلی بود که نيروی اعتراضی کـارگران 
را محدود ميکرد. اما دولت قوام پس از سرکوب اعتصابات کارگری در 
این سال، ب^فاصله اقدام به تسویه حساب با شورای متحده و حزب 
توده نمود. تعداد زیادی از فعالين کارگری را دستگير و وزرای توده ای 

 .را از کابينه کنار نھاد
چنانچه در کنار اعتصاب صد ھزار نفره کارگران نفـت در ایـن سـالھا، 
اعتصابات فراگيری نظير اعتصاب کارگران نساجی در شاھی چالوس 
و بھــشھر (مازنــدران)، اعتــصاب کــارگران نــساجی ھــا در تھــران و 
اصفھان و سمنان، اعتـصاب سراسـری راه آھـن، اعتـصاب کـارگران 

را قرار دھيم به نيروی تعيين کننده اعتصابات کـارگری …  شھرداری و
 )14” (در جامعه پی خواھيم برد.

بدین ترتيب بود که جنبش کـارگری در مقطـع بـسيار حساسـی از 
، در ”حزب توده“دوراِن رشد و شکوفایی خود، به دليل خيانت رھبری 

عيِن قدرتِ بی انـدازه اش، اول بـه سـازش و سـپس بـه سـرکوبِ 
بـسياری از فعـا"ِن کــارگری  1325وحـشيانه مـی رسـد. در ســال 

بازداشت و تشک^ت شان غير قانونی شدند. تعداد بی شـماری از 
کارگران مبارز اخراج گـشتند و از ایـن طریـق جنبـش کـارگری افـِت 
شدیدی را تجربه کرد. اما شرایط عينی اقتـصادی و شـدت و حـّدت 
شرایط مبارزه طبقاتی به گونه ای بود که ارتجاع نتوانست آن را بـه 
خاموشــی بکــشاند. علــيرغم شــرایط پليــسی در درون واحــدھاِی 

با این ھمه در فاصله ”توليدی مبارزاتِ کارگران ھمچنان ادامه داشت. 
اعتصابات متعـدد کـارگری در منـاطق مختلـف  ١٣٢٧تا  ٢٥سالھای 

گزارش شده است. از جمله باید به اعتصابات کارگری در شـھرھای 
مختلف از جمله آبادان، تبریز، تھران و "ھيجان اشاره کرد. سرکوب و 
دستگيری فعالين کارگری و خصوصا شـورای متحـده و سـندیکاھا و 
اتحادیه ھای ایالتی دیگر باعث گردید که تشکلھای کارگری در ایـن 
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جوھر بر روی کاغذ، و یا خواب ھای ط^یی یک نوجـوان ایدآليـست 
نبوده اسـت. اینکـه رھـایی طبقـه کـارگر از زیـر اسـتثمار و سـتم 
بورژوازی و ساختمان جامعه کمونيستی (گذار سوسياليستی) تنھا 
بدست خود کارگران امکان پذیر است، یک واقعيت است و نـه یـک 

 شعار!
ــون  ــه انق^بي ــت ک ــه ای اس ــت آگاھگران ــی، فعالي ــت انق^ب فعالي
سوسياليست از طریق تبليغ و ترویج علم مبارزه طبقـاتی، بـصورت 
برنامه ریزی شده، درازمدت و مستمرانه در ميان کارگران بـه پيـش 
می برند تا این نيروی بالقوه انق^بی را به آگاھی "زم برای رھبری 
مبارزات خود و دیگر اقشار تحت ستم رھنمون کنند.  چنين فعاليتی 
از طــرف فعــا"ن انق^بــی کــاری تــدریجی، مــشقت بــار و مملــو از 
پيچيدگی ھایی استکه تنھا با ھمکاری متحدانـه امکانپـذیر اسـت. 
کارھای بزرگ با بر داشتن قدم ھای کوچک آغاز می گردد. ھيچکس 
نمی تواند تمامی کارھا را به تنھایی بر دوش بکشد و نباید انتظـار 
داشته باشد که دیگران نيز چنيـن کننـد. فعاليـت انق^بـی، محلـی 

 برای ماجراجویان و شور و ھيجان کورکورانه نيست.
 چگونه فعاليت انقYبی را سازماندھی کنيم؟

سـازماندھی بـرای پيـشبرد با توضيحات با" مشخص می شود که 
 . فعاليت انق^بی چند جانبه است

جنبــش خودبخــودی طبقــه کــارگر، اتفاقــاً در چنيــن جــو خفقــان و 
سرکوبی که ھر اعـتراض کوچکـی، کـارگران را در مقابـل حکومـت 
سرمایه داری قرار می دھد، زایشگاه نيروھای کـارگری اسـت کـه 
بصورت روزمره آبدیده می شوند. اما، زایش عناصر آگاھی کـه ایـن 
جنبش برای تبدیل شدنش به یک طبقه انق^بی بدان نيازمند است، 

جنبش خودبخودی طبقه کارگر برای به این سرعت پيش نمی رود. 
. پيشبرد مبارزات خودبخودی اش نيازی به عناصر آگاه ندارد

ارتباط متقابل عناصر سوسياليست و جنبش کـارگری جھـت ایجـاد 
جامعه ای نـوین و عـاری از ھرگونـه تبعيـض طبقـاتی، جنـسيتی، 
مليتی و ... است. پس، در حال حاضر، مھمترین جنبه سازماندھی 
فعاليت انق^بی، متحد ساختن نيروھای آگاه طبقه کارگر در حزبـی 
است که بـه برنامـه انق^بـی طبقـه کـارگر بـرای جـایگزینی نظـام 
سرمایه داری و آغاز گذار سوسياليستی مسلح باشد. چنين حزبی 
بيانگر آلترناتيو سوسياليستی ای است کـه دسـتاوردھای مبـارزات 
طبقاتی کارگران جھان در دو قـرن گذشـته بـه جھانيـان ارائـه داده 
است.  تنھا چنين سازماندھی و اتحادی از فعا"ن انق^بی است که 
می تواند با کار پيگيرانه شبانه روزی، اقشار و اصناف کارگری را بـه 
سـطحی از خودآگــاھی طبقـاتی برســاند کـه پاســخگوی ضــرورت 

 .تاریخی رھبری جامعه را داشته باشند
ساختمان ساختار تشکيYتی چنين حزبـی جنبـه دیگـری از 

صر آگــاه فعاليت انقYبی است.  تشکيل ھسته ھایی که عنا
انق^بــی را در محيــط ھــای کــارگری فعــال ســاخته و بــه مبــارزات 
خودبخودی ایشان پيوند زنند. باید به خاطر داشته باشـيم کـه ھـر 
محتوایی نيازمند به ظرف مخصوص به خود است. مسلماً در چنيـن 
شرایطی از جو خفقان و سرکوب، فعاليت انق^بی نمی تواند بصورت 
علنی و در م^ء عام جریان داشته باشـد. بـرای اینکـه عناصـر آگـاه 
ــرورش و  ــه آمــوزش و پ ــار دراز مــدت و پيگيران ــد ک ــی بتوانن انق^ب
سازماندھی را از طریق ترویج و تبليغ علم مبارزه طبقاتی با عناصـر 
آماده کارگری به جلو ببرند، می بایست بصورت مخفی و غير علنی، 
به دور از چشم پليس سياسی و ھمچنين اعضاء احزاب و سـازمان 
ھای مصالحه جو و تسليم شده به حکومت سـرمایه داری فعاليـت 
کنند. رئوس چگونگی تشکيل و پيشبرد فعاليت ھای ھـسته ھـای 
مخفی در جزوات آموزشی "کميته نشریه تدارک حـزب انق^بـی" و 
نوشته ھای رفقا در شماره ھای این "نشریه" آمده و خواھـد آمـد. 
تنھا بر روی این نکته باید اصرار ورزید که انتخاب رفقا و اعضاء ھسته 
ھا می بایست با تأمل و دقت صورت پذیرد و محل و حـوزه فعاليـت 
اش به دقت انتخاب شود. این ھسته ھا مکانی بـرای ماجراجویـی 
نبوده و رفقا نباید شور و شوق انق^بی را با ھوسرانی ماجراجویـان 

   .اشتباه بگيرند
مسلماً برای کارایی فعاليت ھـای انق^بـی، چنيـن اقـداماتی مـی 

بایست بر روی برنامه ای یکپارچه از سوی ھسته ھا بجلو رود. به 
ھمين منظور "کميته نشریه تدارک حزب انق^بی" مباحث برنامه ای 
را بصورت دوره ای در دستور کار خود قرار داده که این نوشـته نيـز 
بخشی از بحث این دوره، درباره چگونگی تشکيل "حزب انق^بـی" 
می باشد. این ھسته ھا می بایـست مطالـب منـدرج در شـماره 
ھای "نشریه" را خوانده و مورد بحث قـرار داده و نظـرات گونـاگون 
خود را برای "کميته نشریه ..." ارسال کنند تا بـا انتـشارش، کليـه 
رفقا در دیگر ھسته ھا و کميته ھا بتوانند از آنھا استفاده برند. تنھا 
با ایجـاد چنيـن رابطـه خـ^ق و متقـابلی اسـت کـه ھمـسویی و 

 یکپارچگی در فعاليت ھای انق^بی بوجود می آید.
ھمچنين، مخفی بودن ھسته ھا باعـث مـی شـود تـا ایـشان بـا 
یکدیگر تماس مـستقيم نداشـته باشـند. ایـن حالـت بـدین دليـل 
ضروری است که اگـر ھـسته ای بـه ھـر دليلـی از طـرف پليـس 
سياسی شناسایی شد، دیگر ھسته ھـا لـو نرفتـه و بتواننـد بـه 
فعاليت ھای انق^بی خود بصورت مستمر ادامه دھند. امـا، انتقـال 
تجربيات فعاليت ھای انق^بی جھت با" بردن کيفيت سازماندھی و 
کارھای تبليغی و ترویجی از ضروریات است. در اینجا با نقش دیگر 
"کميته نشریه تدارک حزب انق^بی" آشـنا مـی شـویم. از طریـق 
ارسال گزارشات از  فعاليت ھسته ھا، "کميته نـشریه" بـر مبنـی 
محتوای آنھا، اشکال متفاوتی برای به اشتراک گذاشـتن و انتقـال 

 این تجربيات به دیگر ھسته ھا و کميته ھا دارا است.
 

در اینجا سخن کوتاه کرده و نظرات خود  در مورد حوزه ھای مختلف 
و متنوع فعاليت انق^بی، اھداف و کارکرد کوتـاه مـدت و دراز مـدت 

 شان را به شماره ی دیگری موکول می کنم.
 

 بينا داراب زند

 گرايش سوسياليم مشاركتي

 1393اول آبان 
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 (قسمت سوم)حزب دفاع از خود رهاني كارگران

نگاهي به مشخصه هاي اساسي حزبي كه پاسخگويي به 

 را هدف خود دارد“ خود رهاني كارگران” الزامات امر 

"حزب دفاع از خود رھانی کارگران"  بر چه اصول و مبانی - 
 استراتژیکی و تاکتيکی استوار است؟

ھدف و آماج نھایی "حزب دفاع از خود رھانی کارگران" ایجاد 
دمکراسی و سوسياليسم نوع مشارکتی است.  دمکراسی 
مشارکتی با شکلی از حکومت شورایی و با نوعی از دمکراسی 
مبتنی بر قدرت ورزی عمومی توده ھا تداعی می شود.  در 
دمکراسی مشارکتی، قدرت ورزی عمومی توده ھا در قالب 
بکارگيری گسترده اشکال مختلف دمکراسی مستقيم، در نقش 
فراگير و تعيين کننده نھادھای خود مدیریتی و نھادھای شورایی 
توده مردم در ساختار سياسی و در دایره حضور موثر و گسترده 
نھادھای جامعه مدنی در ساماندھی عرصه ھای مختلف حيات 
اجتماعی، تعين می یابد.  در دمکراسی مشارکتی تعھد نظام 
سياسی به تامين شرایط و بستر ھای "زم برای تجربه وسيعترین 
آزادی ھای فردی و اجتماعی و اھتمام آن به مھار قدرت ورزی 
نخبگان و گروه ھای نخبه محور، شرایط "زم برای نقش آفرینی 
آحاد جامعه در سرنوشت خویش را ھموار می نماید و موانع عمده 
در راه عمومی شدن قدرت ورزی سياسی را از پيش پای آحاد 

 وسيع مردم بر می دارد. 
سوسياليسم مشارکتی نيز با شکوفایی جنبش شورایی و جنبش 
خود مدیریتی نيروی کار، با تثبيت نقش تعيين کننده افراد در 
مدیریت و ھدایت عملی امور مربوط به محل کار خود و با نقش 
آفرینی جدی ھمه نھادھای وابسته به نيروی کار و زحمت در 
ساماندھی اقتصاد خرد و ک^ن قابل تشخيص است.  در این نوع از 
سوسياليسم لغو مالکيت خصوصی و الغاء نظام بھره کشی فرد از 
فرد، با الغاء ھمه اشکال از خود بيگانگی نيروی کار و زحمت، با 
تضعيف ھر چه بيشتر نقش بورکراسی در حوزه مدیریت اقتصاد خرد 
و ک^ن، با نقش پررنگ نھادھای جامعه مدنی در مسير یابی و 
ساماندھی عرصه ھای مختلف اقتصادی، با ظھور قوی و موثر 
نھادھای دفاع از منافع مصرف کنندگان در ھمه حوزه ھای مربوط به 
ھدایت و مدیریت اقتصادی و با  تمکين به خواست و اراده عمومی 
توده ھا در تعيين جھت گيری ھای عمومی اقتصادی ( چه از طریق 
بکارگيری ابزارھای دمکراسی مستقيم و چه از طریق به رسميت 
شناختن نقش تعيين کننده نھادھای شورایی و خود مدیریتی 

 عمومی در مدیریت حوزه اقتصاد) ھمراه خواھد بود.  
اصول و مبانی ناظر بر ترسيم استراتژی درازمدت و کوتاه مدت چپ 
رادیکال نوین و "حزب دفاع از خود رھانی کارگران"  و مولفه ھای 
اصلی در تعين بخشی به شاخصه ھا و جھت گيری ھای تاکتيکی 
این حزب نيز به نحو موثر و تعيين کننده ای از ھمين الگو و ساختار 

اقتصادی ( دمکراسی و سوسياليسم مشارکتی ) رنگ  –سياسی 
و بو می گيرد.  ت^ش برای الغاء نظام استثمارگرایانه سرمایه داری 
و درھم شکستن ھر شکلی از دولت بورژوایی بی تردید مولفه 

مرقوم در ترسيم استراتژی سياسی درازمدت این حزب خواھد بود.  
از یک نگاه، این مولفه ھا حلقه پيوند استراتژی سياسی "حزب 
دفاع از خود رھانی کارگران" با استراتژی سياسی درازمدت صف 
گسترده ای از مخالفان سرمایه داری و معتقدین به سوسياليسم، 
بشمار می رود.  به رغم این ھمانندی، اما استراتژی "حزب دفاع از 

خود رھانی کارگران"، متاثر از اھداف و مشخصه ھای اساسی  
اقتصادی ایده آل  خود ویژه حزب، به نحو   –نظام سياسی 

شاخصی از استراتژی سياسی ھمه جریانات سياسی چپ 
 رادیکال سنتی، فاصله می گيرد.    

تا آنجا که به "حزب دفاع از خود رھانی کارگران" مربوط می شود، 
استراتژی سياسی این حزب نه صرفا به الغاء نظام سرمایه داری و 

برانداختن دولت بورژوایی، که در عين حال به شکل گيری نوع 
خاصی از نظام سياسی (نظام شورایی مبتنی بر دمکراسی 
مشارکتی) و نوع ویژه ای از سوسياليسم (سوسياليسم 
مشارکتی)  نظر دارد.  با وجود چنين مبنایی نه صف دشمنان 
طبقه کارگر به ساده گی به طرفداران بردگی سرمایه داری پایان 
می یابد و نه صف دوستان و متحدین استراتژیک آن به سادگی با 
مخالفان نظام سرمایه داری و حتی با مدافعين نظام 
سوسياليستی به ترسيم درمی آید.  در چھارچوب چنين نگاھی 
به مبانی استراتژی سياسی حزب، نه تنھا ھمه مدافعان نظام 
سرمایه داری که ھمه کسانی که بر حفظ شکلی از حکومت 
نخبگان بر توده ھا اصرار دارند، استعداد آنرا دارند که در شرایط 
معين در صف مخالفان منافع استراتژیک کارگران و زحمتکشان قرار 
گيرند.  در این چھارچوب استراتژیک، فقط جریانات بورژوازیی در 
کانون آتش حمله و تھاجم حزب قرار ندارد و توجه حزب صرفن 
معطوف به طرد و خنثی سازی انواع گرایشات خرده بورژایی مدافع 
اشکال تعدیل شده ای از سرمایه داری نيست.  در این چھارچوب، 

و از جمله طرد، افشاء و   –مقابله با ھمه مدافعان حکومت نخبگان 
خنثی سازی نيروی بخشی از مدافعين سوسياليسم که رسمن و 

جزء   –تلویحن از این یا آن شکل حکومت نخبگان حمایت می کنند 
مھمی از استراتژی سياسی حزب خواھد بود.  بر متن چنين درکی 
از استراتژی سياسی حزب، صف دوستان و متحدین استراتژیک و 
ھميشگی کارگران نيز تنھا نيروھایی را شامل می شود که نه تنھا 
الغاء نظام سرمایه داری و درھم شکستن ماشين دولت بورژوایی 
را در صدر اھداف خود دارند، که در عين حال بر الغاء ھمه اشکال 
حکومت مبتنی بر سيادت نخبگان جازم و بر ایجاد دمکراسی نوع 
 مشارکتی و بر پی ریزی سوسياليسم نوع مشارکتی مصمم اند.  
بر مبنای چنين نگاھی به استراتژی سياسی "حزب دفاع از خود 
رھانی کارگران"، بسياری از به اصط^ح چپ ترین نيروھای 
سياسی مخالف سرمایه داری که مرز روشنی با ترجمه ھای 

و یا رسما  -تماميت گرایانه و قيم مابانه از سوسياليسم ندارند 
دیکتاتوری حزب و فرقه خود را تجلی سوسياليسم ناب و ایده آل 

در شرایط معين چه  -حکومتی کارگران و زحمتکشان می پندارند 
بسا بسی بيش از برخی نيروھای ليبرال و سوسيال دمکرات 

منافع استراتژیک کارگران و زحمتکشان را مورد تھدید قرار دھند.  
در این نگاه مقابله با گرایشات دمکراسی ستيز و آزادی ستيز در 
بخشی از چپ افراطی و در شرایط معين ت^ش جدی برای طرد و 
افشاء این نيروھا، بخش مھمی از وظایف حزب مطبوع چپ رادیکال 

 نوین خواھد بود. 
در چھارچوب استراتژی سياسی درازمدت چپ رادیکال نوین، اگرچه 
در ھر حال نوک تيز حمله متوجه این یا آن بخش از نيروھا و 
جریانات بورژوایی خواھد بود، اما در یک نگاه کلی ھمه مدافعين 
حکومت نخبگان ( در ھر ھيئت و در ھر نقاب ) در شرایط معين در 
صف مخالفان منافع استراتژیک کارگران و زحمتکشان قرار گرفته و 
تضعيف و خنثی سازی نيروی سياسی آنان در معاد"ت قدرتی، 
بخش مھم و اجتناب ناپذیری از استراتژی "حزب دفاع از خود رھانی 

در این راستا معيار دوری و نزدیکی کارگران" را شامل خواھد شد.  
این حزب به نيروھای سياسی دیگر نيز، نه صرفا با مشارکت آنھا 
در کمپين بزرگ ضد سرمایه داری و دفاع عمومی از سوسياليم، 
که در عين حال با موضع آنھا در برابر مولفه دمکراسی، با 
تعھدشان به دفاع از حریم گسترده آزادی ھا و بویژه با منش آنھا در 
برخورد به نقش و جایگاه نھادھای شورایی و نھادھای خود 

 -مدیریتی و خود حکومتی توده ای در ساختار آلترناتيو سياسی 
 اقتصادی آینده مشخص می شود.  

 درکی متفاوت از استراتژی سياسی حزب کارگری
جزء مھمی از استراتژی سياسی ھر حزب کارگری بی تردید با 
تعيين صف دوستان و دشمنان کارگران در ھر مرحله از مبارزه، با 
تعيين نيروی سياسی ای که باید در کانون حمله و تھاجم 
سياسی حزب قرار گيرد و با تعيين نيروھای سياسی ای که باید 
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اتحادیه نساجی ھای شمال، تشکي^ت کارگران نفت جنوب، اتحادیه 
به سرعت جای خود را در ميـان تـوده ….کارگران ساختمان راه آھن،

کارگران بـاز نمودنـد و بـه تـشکلھای مـورد اعتمـاد کـارگران تبدیـل 
 )11” (شدند.

” چـپ“در اثـر رشـد اعت^یـی مبـارزات کـارگری، تمـای^ت راسـت و 
سرمایه داری (حزب توده) به وحـشت افتـاده و اقـدام بـه تـشکيل 
اتحادیه ھاِی وابسته به خـود کردنـد. از جملـِه چنيـن اتحادیـه ھـا، 

 1321در اواخر سال ”  شوراِی مرکزِی اتحادیه ھاِی کارگری“ تشکيل 
توسط رضا روستا و آرداشس (اردشير) آوانسيان، از اعضاِی مرکـزِی 
حزب توده بود. ھدف اصلی تشکيل ایـن اتحادیـه مبـارزه عليـه ھـر 

توليد بی “تشکل مستقل کارگری ای بود که می توانست سياسِت 
را مورد تھدیـد قـرار دھـد. بـدیھی اسـت کـه فـوری تـرین و ”  وقفه

و ”  اتحادیـه کـارگران و برزگـران ایـران“مھمترین ھدِف ایشان انھدام 
از ھمـان اوليـن “منفرد ساختن رھبرانی چون یوسف افتخاری بـود. 

ــازمان ــه“دھى  دوران س ــران اتحادي ــران اي ــارگران و برزگ ــن ”  ى ک اي
ـ در صدر اين تعرض  تشکي^ت مستقل با تعرضى ھمه جانبه روبرو بود

ھاى  ھـا از يـک سـو سـنديکا اعضاى حزب توده قرار داشتند، زيرا آن
دانـستند و از  مستقل کارگرى را رقيـبى بـراى تـشکي^ت خـود مى

ى  جبھـه“سوى ديگر جنبش مستقل کارگرى را مانعى براى تحقـق 
توليـدات “و مّخل تحقـق سياسـت ” ى ضد فاشيسم در ايران متحده

پنداشتند. به ھميـن د"يـل رضـا روسـتا و اردشـير  مى”  بدون وقفه
آوانسيان افتخارى را تروتسکيست، جاسوس شـھربانى، خرابکـار و 

ـ فعاليت اعضاء و گسترش اتحاديه منافق خطاب مى ى مستقل  کردند
موجب ھراس نمايندگان حزب توده بود و به اين دليل رضا روستا بـه 

اقــدام کــرد. او بعــد از انتــشار ”  شــوراى مرکــزى کــارگران“تــشکيل 
، ”ى کـارگران کفـاش اتحاديه“ى ظفر در مذاکراتى با منشى  روزنامه

ى مرکــزى  اتحاديـه“زاده، بـه اسـناد، مـدارک و مھـر  حـسن مـسگر
دست يافت و با اين شيوه خود را از يک طرف وارث تاريخى ” کارگران

) و از طرف ديگر اعضاى ٣٩کرد( مبارزات طبقاتى در ايران معرفى مى
حـزب تــوده را بــه زد و خـورد بــا فعــالين جنبــش مــستقل کــارگرى 

ھا  زار بار در "له” ى کارگران و برزگران ايران اتحاديه“گماشت. دفتر  مى
مور تعرض و تصاحب اعضاى حزب تـوده قـرار گرفـت. رضـا روسـتا و 

ى کارگران و برزگـران  اتحاديه“عبدالصمد کامبخش از فعاليت صنفى 
ھاى  به فرماندار نظامى شکايت کردند و ارتش سرخ از ميتينگ” ايران

کردـ طـرح تبعيـد يوسـف افتخـارى از  مستقل کارگرى جلوگيرى مى
آذربايجان بـا اعتـصاب کـارگران چـرم سـازى خنـثى شـد. مـأموران 
شوروى به مدت دو ھفته مـانع خـروج او از ايـران بـراى شـرکت در 

ھاى کارگرى در پـاريس شـدند و از ايـن رو در ايـن  اج^س سنديکا
ى حـزب تـوده، (شـاھزاده) ايـرج اسـکندرى و صـدر  کنگره نماينـده

، رضا روستا به عنـوان نماينـدگان کـارگران ”شوراى مرکزى کارگران“ 
 .ايران به رسميت شناخته شدند

ھاى  بديھى است که سياسـت حـزب تـوده بـراى تـضعيف اتحاديـه
شدــ رضـا روسـتا در  ھـا نمى گونـه فعاليت مستقل محـدود بـه اين

شـوراى “زاده را متقاعـد کـرد کـه بـه  زاده و ابـراھيم مذاکراتى على
ى  ملحق شـوند. پيوسـتن فعـالين شـناخته شـده”  مرکزى کارگران

چى و انصارى بـه  جنبش مستقل کارگرى چون خليل انق^ب، عتيقته
ى کارگران  اتحاديه“ھاى انح^ل  پيش فرض” شوراى مرکزى کارگران“ 

ى مستقل از طرف ديگر  ) اتحاديه40را مھيا کردند. (”  و برزگران ايران
ھاى ضد کارگرى  داران، مأموران انتظامى و جريان مورد تعرض سرمايه

بودـ در آذربايجان فعالين جنبش کـارگرى توسـط اوبـاش بـا حمايـت 
ى ملـى بـا  شدندــ در اصـفھان حـزب اراده پليس ضرب و شـتم مى

داران  ھا، عشاير بختيارى و سرمايه ھمکارى شيوخ اس^مى، بازارى
ى مرکزى کارگران، کشاورزان  اتحاديه“بخش نساجى تشکلى به نام 

را سازمان دادند. اعضاى اين اتحاديه روزمره به سرکوب ” وران و پيشه
ى حفاظت شرکت  پرداختند. در آبادان اداره فعالين جنبش کارگرى مى

سبب تفرقه در جنبش کـارگرى ” ھا سنديکاى عرب“نفت با تشکيل 
شد. اعضاى اين تشکي^ت فعالين جنبـش کـارگرى را شناسـايى و 

 )12” (کردند. سرکوب مى
بدین ترتيب بود که مبارزات به حقِ کارگران ایران برای دستيابی بـه 

خواسته ھـاِی صـنفی شـان، بـا اغـواِی وابـستگاِن سـرمایه داری 
، در انقياِد ایشان قـرار گرفـت. البتـه ”متفقين“جھانی و زور سرنيزِه 

شرایط عينی جامعه و استثمار بی حد و اندازِه کـارگران، لحظـه ای 
این مبارزات را متوقف نکرد. اما، ھر بار، یا به زور و یا با پا در ميانـی 

می ”  توليد بی وقفه“تشک^تِ وابسته، نھایتاً به سازش و آرامش و 
 .گرایيد

 
پس از پایاِن  «حزب توده»شرایط جنبش کارگری و اقداماتِ 

 جنگ جھانی
و بـا تکيـه بـه ”  شـوراِی مرکـزی کـارگران“بـا تـشکيل ”  حزب تـوده“

توانـست ”  متفقيـن”ھمکاری دولت ھاِی وقت و نيروھـاِی سـرکوبگر
” جذبِ “با  1323را منحل کرده و در سال ” اتحادیه کارگران و برزگران“

اتحادیه ھا و رھبراِن آن بزرگترین تشکي^تِ کارگری خاورميانه را با نام 
سال مبارزه پيگير  4تشکيل دھد. اما نتيجِه ” شورای متحدِه مرکزی“

و قھرمانانه کارگران تأثير خود را گذاشت و تواِن مبارزاتِی طبقه کارگر 
در گزارش سفير انگلستان درباره جنبش کارگری “را به اثبات رساند. 

مـا در ایـران ” …  که در حال اوجگيری است چنين گفته شده اسـت
آشکارا در آغـاز عـصر تـازه ای ھـستيم و ظھـور جنبـش اجتماعـی 
جدیدی را می بينيم. مزایایی که کارگران کسب کرده اند، قابل توجه 
است و مسلما ھمچنان کارفرمایان را وادار خواھند کرد که قدرت تازه 

 )13” (کشف شده آنان را احساس کنند.
نيـز ”  متفقيـن“از طرِف دیگر، پس از پایاِن جنگ، اتحاِد مقطعی جناح 

شکسته شد و پيروزاِن این جنگ، با منافع مختلف و رقابتی در مقابل 
یکدیگر صف آرایی کردند. اینک زمان آن رسيده بود که ھر یک سھم 
خود را از غنائم و دستاوردھاِی این جنایت ھولناِک تاریخ بشری ببرد. 
ما وارد جزئياتِ غير مربوط به ایران نمی شویم، چرا که تقسيم اروپا 

معرِف حـضور ھمگـان اسـت. کـشور ”  غربی“و ”  شرقی“به دو تکِه 
آن نـصيب ”  شـرق“آلمان نيز از ایـن تکـه شـدن بـی بھـره نمانـد و 

آن به زیر نفوذ ”  غرب“امپریاليسم نوخاسته روسيه شد. در حاليکه، 
امپریاليسم آمریکا در آمد و این دو قدرت در طول نيم قرن (تـا سـال 

سرمایه جھانی گشتند و متاسفانه بـا غيبـِت ”  ابر قدرتھای) “1990
طو"نِی کمونيسم انق^بی، دست ھای تجاوز گرانِه خود را به اقصاء 
نقاط جھان انداختند و در ھر جا که پا گذاشتند، جز فقر و بدبختی و 
جنــگ و اجــساِد انباشــته شــده کــارگران و دیگــر اقــشار و طبقــاتِ 

 .زحمتکش، چيزی به ارمغان نياوردند
در ایران نيز، ھمين رقابت ھاِی خونين، حتی قبل از پایان جنگ آغـاز 

ناميده می شد، و از تبليغاتِ ” پل پيروزی“گشته بود. ایران که زمانی 
سرمایه جھانی و بـورژوازی بومـی اینطـور برداشـت مـی شـد کـه 

است، ناگھان چھـره واقعـی ”  متفقين“کشوری مستقل و یار و یاور 
یک کشور اشغال شده را به خود گرفت که می بایست منابع آن نيز 
مانند دیگر کشورھاِی اشـغال شـده، بمثابـِه غنيمـت جنگـی مـورِد 

 .تقسيم و سھم خواھی امپریاليستی قرار بگيرد
) بـا 1945مـه  22ش ( 1324با اینکه جنگ جھانی در اواسـط بھـار 

تسليم بی قيد و شرط آلمـان خاتمـه یافـت، امـا از اوائـل تابـستاِن 
” متفقين“) با حملِه 1323خرداد  16 -1944ژوئن  6یکسال قبل از آن (

به خاک فرانسه در نورماندی، پيروزی ایـشان مـسجل گـشته بـود. 
شرکت ھاِی آمریکایی در ھمان سال پيشنھاد گرفتن امتياز اکتشاف 
نفت ایران را تسليم دولت ساعد(نخست وزیـر وقـت) کـرده بودنـد. 
سرمایه داری روسيه ھم ب^فاصله، از طریـق وزیـر امورخارجـه اش، 
کافتارادزه، پيشنھاد امتياز استخراج کليه معادن استان ھای شمالی 

، ”ملی گرا“را به ایران ارائه داد. به ھمين علت، و تحت فشار عناصر 
دولت ساعد اع^م نمود که ھيچ مذاکره ای در مورد اعطاِی امتياز در 
مورد ذخایر منابع طبيعی ایران تـا پایـاِن جنـگ صـورت نخواھـد داد. 
مجلس چھاردھم نيز طرح ممنوعيت مذاکره برای اعطاِی امتياز نفت 
را تصویب نمود. این اقدام دولت ساعد با اعـتراض شـدید روس ھـا 

نيز بنا بـر حمایـت از منـافع سـرمایه داری ”  حزب توده“روبرو شد و 
روس حم^ت تبليغاتی وسيعی را عليه دولت وقت آغاز کـرد. نھایتـاً 
کابينه ساعد مجبور به استعفا گشت. دو کابينه دیگـر ھـم (بيـات و 
حکيمی) تاب تحمل فشارھا را نيـاورده و در مـدت کوتـاھی سـاقط 

 1393شماره سه، سال اول، آبان ماه 
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الدين  باشد، خواه اين حکومـت در تحـت نظـر سـيد ضـياء بدبين مى
 )٣٨”(السلطنه و خواه ھر کس ديگر. باشد و خواه تحت نظر قوام

يوسف افتخارى مبلغ سوسياليسم و حکومت شورايى بود و ترکيب 
دانـست. او امـا تـشکيل حـزب  اين دو را بھترين فرم دمکراسى مى

پنداشت زيرا معتقـد بـود کـه  کمونيست را در اين دوره ضرورى نمى
ى کـارگر اسـت و تـشکيل آن بـه ارتقـاء فرھنگـى  حزب رھبر طبقه

جنبش کارگرى نياز دارد. فقدان فرھنگ تحـزب نـزد کـارگران ايرانـى 
 )7” (دليل مخالفت او با تشکيل حزب کمونيست بود. 

پس می بينيم که در ھر دو صورت، یعنی رھبری جنبش کارگری به 
دست فعا"ن وابسته به حزب توده و یا رھبران غير وابسته، مبارزاِت 
طبقه کارگر در ھمان سطح صنفی و در چارچوب رفرميستی باقـی 
مـی مانــد کـه مانــد. موضـع اکونوميــستی رھبرانـی چــون یوســف 
افتخاری، عليرغم شناخت صحيح شان نسبت به حکومت سـرمایه 
داری روسيه و اعتقادشان به برقراری حکومـت شـوراھا، بـه علـت 
احتراز از درگيری کارگران در مبارزات سياسی، باعث می شد تا راه 

برای سوء استفاده از جنبه سياسی مبـارزات کـارگری ” حزب توده“ 
باز بماند. بخصوص در زمانی که شدت مبارزه طبقاتی به حّدی بـود 
که تمام جامعه را در تمامی جنبه ھای زندگی، بویژه جنبه سياسی 

 .درگير کرده بود
صد سال اعتصاب: مروری بر تاریخچه “مرتضی فاتح، نویسندِه مطلبِ 

دربـارِه مبـارزاتِ کـارگری ایـن دوران، بـه ” اعتصابات کارگری در ایران
، حکایت از آغاز فعاليـت ”اشغالگران”  توليد بی وقفه“علِت سياسِت 

” ھای کارگری و سازماندھی اتحادیه ای می کند. او می نویـسد: 
بخش راست متمایل به غرب و ھمچنين حزب توده به عنوان حزبی 
با گرایش به سمت شوروی، در این سالھا اعتصابات کـارگری را بـه 
نفع جبھه فاشيـستی ميدانـستند و ایـن اعتـصابات را مجـاز نمـی 
دانستد. از آنجا که اکثر کارخانجات و مراکز توليـدی در خـدمت رفـع 
نيازھای دول متفق بود، کارگران از دست زدن به اعتصاب شدیدا منع 

 .ميشدند
در این سالھا تشکلھای مختلفی توسط فعالين کارگری ایجاد گردید 
که نقش مھمی در اعتصابات و اعتراضات اجتماعی کارگران داشتند. 

اشـاره ”  اتحادیه کـارگران و برزگـران“از جمله این تشکلھا ميتوان به 
کرد. این تشکل توسط کسانی مانند یوسف افتخاری و خليل انق^ب 

اعـ^م موجودیـت  ١٣٢١پایه گذاری شد. این اتحادیه دراوائل سـال 
کرد. این اتحادیـه در سـالھای اوليـه تـشکيل بـه سـرعت در ميـان 
کارگران راه آھن شمال و معادن آن منطقه و ھمچنبن در شـھرھای 
آذربایجان مورد توجه قرارگرفت و شعبه ھای مختلفی از این اتحادیه 
در این مناطق توسط فعالين و کارگران ایجاد گردید. ایـن اتحادیـه در 
حقيقت مھمترین تشکل کارگری رقيب تشکلھای کارگری حزب توده 

 )8” (در آن سالھا بود.
و اما در مورد شـرایط اقتـصادِی کـارگران، کارخانجـاتِ تـسليحاتی و 
صــنعت نفــت کــه زیــر دیــدگاِن اشــغالگران مــدیریت مــی گــشتند، 
ب^فاصله، شرایط بھتر کار را برای کارگرانشان مھيا سـاخنتد. البتـه، 

در دوره جنـگ، ”ایشان ھرگز تيغ تھدید به زور را زميـن نگذاشـتند. 
بخش زیـادی از کارخانجـات توليـد مایحتـاج عمومـی و کارخانجـات 
تسليحات عموما به توليـد کا"ھـای مـورد نيـاز ارتـش ھـای متفـق 
اختصاص داشت. به ھمين دليل در برخی از کارخانجات که مستقيما 
به توليد این محصو"ت مـشغول بودنـد مـيزان در گـيری کـارگران بـا 
کارفرمایان کمتر بود و عموما به خواسـته ھـای کـارگران بـه صـورت 
تعدیل شده رسيدگی ميشد. از جمله این موارد نمونه ای است که 
افتخاری در کارخانه تسليحات به آن اشاره ميکند. در کارخانه مھمات 
سازی رفتار سرکارگرھا و روسای بخش با کارگران نامناسب و زمان 
استراحت و غذاخوری آنان بسيار محدود بود اما از آنجا که اعتصاب و 
دست از کار کشيدن کارگران در آن دوره تعبير به حمایت از فاشيسم 
ميشد و عم^ برای فعالين کارگری اتھـامی خطرنـاک بـود، اتحادیـه 
تسليحات به مدیریت کارخانه اع^م نمود در صورت ادامه ایـن رفتـار 
توسط سرکارگرھا، اتحادیه راسا اقدام به تنبيه آنان خواھد کرد در اثر 
این تھدید مجموعا شرایط کارگران در کارخانه بھتر از سابق ميگردد. 
و یا درنمونه ای دیگر در آذربایجان توافقی ميان اتحادیـه کـارگران بـا 

کارفرمایان درخصوص تھيه نان برای کارگران توسـط کارفرمـا صـورت 
 )9” (ميگيرد.

محـسوب ”  استراتژیک“اما، شرایط زندگی کارگرانی که توليداتشان 
نمی گشت، به علت احتکار مـواد غـذایی و دسـتمزدھاِی نـاچيز و 

پـس از خـروج رضـا “بسيار وحشتناک بود. …  ساعاتِ کار طو"نی و 
شاه و درھم ریختگی سياسی و اجتماعی ناشی از اشغال کـشور 
توسط دول متفق و ھمچنين قرار گرفتن کليه توليـدات کـشاورزی و 
صنعتی کشور در جھت رفع نيازھای ارتـشھای متفقيـن، موجـی از 
قحطی و گرسنگی کشور را فرا گرفت که کارگران اولين قربانيان این 
موج بودند. بنا به یک گزارش دولتی ، کارگران در اصفھان بـرای رفـع 
گرسنگی گاھـا از کـاه بـه جـای آرد در نـان اسـتفاده ميکردنـد. در 
آذربایجان نيز که ھمه امکانات در اختيار ارتش سرخ بود، تنھا با فشار 
اتحادیه کارگران و برزگران کارفرمایان مجبور شـدند بـرای کـارگران و 
خانواده ھایشان سھميه نان در نظر بگيرند و در کارخانجات نانواخانه 
تاسيس کنند. به ھر حال اوضـاع معيـشتی و زیـستی کـارگران در 
سراسر ایران تقریبا مانند ھمه کشورھای در حال جنگ و یا اشـغال 

 )10” (شده بود.
اقـدام بـه ”  خرابکـاری“به ھمين دليل، عليرغم خطر متھم شدن به 

 ١٣٢١یکـی از مھمـترین اعتـصابات در سـال “اعتصاب می کردنـد. 
توسط کارگران و فعالين کارگری در نـساجی ھـای اصـفھان شـکل 
گرفت. در مرداد ماه این سال کارگران شھرضا و پشمباف در اعتراض 
به سطح دستمزدھا و گرانی ارزاق دست به اعتصاب زدند. در نتيجه 
این اعتصاب که توسط اتحادیه کارگران نساجی ھـا ھـدایت ميـشد 

در صد به دستمزد کارگران اضافه کننـد.  ٢٥کارفرمایان مجبور شدند 
ھمچنين در جھت تامين نان کارگران روزانـه نـان مجـانی در اختيـار 
کارگران بگذارند و حقوق ایام تعطيل را به کارگران پرداخت نمایند. در 
ابتدای اعتصاب، فرمانداری وقت اصفھان در تقابل با اعتصاب کارگران 
و سرکوب آنان نيروھای نظامی به کارخانه ھـای اعتـصابی گـسيل 
داشت اما کارگران عقب نشينی نکرده و بر خواسته ھای خود مبنی 
بر افزایش دستمزدھا و بھبود شرایط کار و معيشت خـود پافـشاری 
کردند. عليرغم برآورده شدن بخـشی از خواسـته ھـای کـارگران و 
بازگشت به کار تا مدتھا تنش ھا ميان ایشان و کارفرمایان در منطقه 
ادامه داشت تا اینکه نھایتا با حضور نماینده دولتی در مذاکرات ميان 
کارگران و کارفرمایان، ع^وه بر موارد توافق شده در قبـل، کـار فرمـا 
موظف گردید یک ماه دستمزد بـه عنـوان پـاداش سـاليانه و ھزینـه 

 .لباس کار ساليانه را نيز به کارگران پرداخت نماید
اعتصاب کـارگران اصـفھان باعـث شـد مـيزان محبوبيـت تـشکلھای 
کارگری به شکل روزافزونی در ميان کارگران با" رفته و بخش ھـای 
ھر چه بيشتری از کارگران به این تشکلھا بپيوندند. از جمله پيوستن 

کارخانه دیگر در اصفھان به اتحادیه کارگران نساجی بود. اتحادیـه  ٧
کارگران نساجی ھا که اکنون تقریبا ھمه کـارگران ایـن رشـته را در 
برميگرفـت در جھـت تــامين خواسـته ھـای کــارگران بـا پــشتيبانی 

ھزار کارگر از  ١١کارخانه اع^م اعتصاب نمود. این اعتصاب  ٩کارگران 
کارخانه نساجی را در بر ميگرفت. در ابتدا کارفرمایان طبق عـادت  ٩

معمول از نيروھای نظامی در اصفھان برای پایـان دادن بـه اعتـصاب 
تقاضای کمک کردند. به دستور سرلـشکر زاھـدی فرمانـده پادگـان 
اصفھان، رھبران اعتصاب دستگير و کارخانجات توسط ارتش محاصره 
شدند. با مقاومت و گسترش اعتراضات در اصفھان و ھراس حکومت 
مرکزی از اعتصابات سراسری در ھمبـستگی بـا کـارگران اصـفھان، 
ارتش و کارفرمایان مجبور بـه آزاد کـردن فعـا"ن کـارگری و پـذیرش 
خواسته ھای کـارگران شـدند. در جھـت پایـان دادن بـه اعتـصاب، 
کارفرمایان نـه فقـط مجبـور بـه افـزایش دسـتمزدھا گردیدنـد بلکـه 

ساعت کار روزانه، رسيدگی پزشکی ماھيانه کارگران،  ٨ھمچنين با 
کمک ھزینه غذائی، ممنوعيت کار کودکان، اختصاص دو دست لباس 

 .کار ساليانه و پرداخت یک ماه پاداش ساليانه نيز موافقت کردند
در اکثر مراکز کار و زندگی کارگران تشکلھای کارگری  ١٣٢١از سال 

شروع به رشد و نمو کردند. در این ميان تشکلھائی از قبيل اتحادیه 
کارگران سيلو، اتحادیه کـارگران راه آھـن شـمال، اتحادیـه کـارگران 
معادن زیر آب، اتحادیه کارگران دخانيات، اتحادیه کارگران تـسليحات، 
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ھدف طرد، افشاء و خنثی سازی حزب قرار گيرند، تداعی می شود.  
استراتژی سياسی حزب، اما بی تردید به ترسيم صف بندھای 
مربوط به متحدین و دشمنان طبقه و حزب در ھر مرحله از مبارزه و 
چگونگی تعامل و رویارویی با این نيروھای سياسی، قابل تقليل 

در یک نگاه کلی استراتژی سياسی ناظر است بر تخصيص نيست. 
متوازن و بھره مندی بھينه و سودمند از ھمه منابع موجود در شرایط 
پر چالش و پرت حول پيشارو و در راستای تحقق ھر چه بھتر و ھر 

.   تعيين کانون چه سریعتر آماج ھای سياسی ھر مرحله از مبارزه
حمله و تھاجم سياسی حزب، ترسيم چگونگی تعامل و رویارویی 
حزب با بازیگران صحنه سياسی و تعيين نقش خود در عرصه بازی 
مدعيان قدرت دولتی در ھر مرحله از مبارزه نيز، در واقع طرحی 

امکاناتی حزب و  -است برای تخصيص بخشی از منابع انسانی 
مبارزاتی حزب    –طرحی است برای تعيين تمرکز فعاليت سياسی 

در این یا آن حوزه و یا جبھه مبارزاتی. بع^وه، استراتژی سياسی 
حزب، به ساده گی با "نقشه" حزب برای دست یابی به این 
مجموعه یا آن گروه از اھداف معين متناظر نيست. ھر طرح 
استراتژیکی نه تنھا مشتمل است بر گذر از مراحل و دوره ھای 
متفاوت و مختلف، نه تنھا مبتنی است بر واکنش دیناميک و 
ھوشمندانه به شرایط متحول و در حال تغيير، بلکه در عين حال 
حامل روح و عناصر اصلی جھت دھنده به نوع نزدیکی و مسير یابی 
ھای معطوف به دست یابی به اھداف و آماج ھای مختلف نيز 
ھست.   امری که ھر طرح استراتژیکی را به تاکتيک ھا و به ترسيم 
چھارچوبه ھای مبانی تاکتيکی پيوند می ھد. استراتژی نه "نقشه" 
پيشروی از مسير ھای پيش بينی شده، که راه یابی به سوی قله 
از راه ھای بعضن ناشناخته و عبور از رخدادھای بسيار غير قابل 

 پيش بينی است.  
برای احزاب و گروه ھای سياسی کارگری طالب فرمان رانی بر  

اھرمھای قدرت دولتی، البته استراتژی سياسی و تخصيص منابع 
موجود حزب، به ميزان بسيار، با تعيين نقشه جنگ و رویارویی برای 
تسخير قدرت دولتی توسط حزب و با چگونگی تعامل و یا رویارویی با 

و در محور آن  -احزاب و نيروھای سياسی فعال در صحنه سياسی
معنا می یابد.  نگاه این احزاب به  -مقابله با رژیم سياسی حاکم 

کارکرد نھادھای جامعه مدنی بطور کلی و درک آنھا از اھميت و 
کارکرد نھادھا و سازمانھای ویژه کارگران و زحمتکشان نيز، کم و 
بيش به بھره مندی از نيرو و امکانات این نھادھا و سازمانھا در 
دست یابی به آماج ھای حزب در جبھه جنگ قدرتی بين نيروھای 
سياسی فعال در صحنه بازی سياسی، معطوف است.  برای این 
احزاب ھمه چيز کم و بيش در ھماوردی فی مابين احزاب و نيروھای 

 سياسی فعال در صحنه جنگ قدرت دولتی معنا پيدا می کند.  
"حزب دفاع از خود رھانی کارگران"، اما نقش اصلی خود را با 
مدیریت پيروزمند جنگ و ھماوردی فی مابين احزاب و نيروھای 
سياسی فعال در جبھه تسخير قدرت دولتی تعریف نمی کند. این 
حزب تسخير قدرت دولتی توسط حزب را آماج خود ندارد.  برای این 
حزب جبھه اصلی نبرد، جبھه رقابت و ھماوردی احزاب و نيروھای 

سياسی فعال برای فرمانرانی بر اھرمھای قدرت دولتی نيست.  
این حزب دست یابی به آماج ھای خود را در گشایش و پيروزی در 
جبھه سياسی جدیدی سراغ می گيرد.  در نگاه این حزب جبھه 
اصلی نبرد، جبھه بزرگ مخالفان ھمه اشکال حکومت نخبگان عليه 
ھمه طرفداران ھمه اشکال حکومت نخبگان است.  استراتژی 
عمومی این حزب در پاسخگویی به نيازھا و الزامات پيروزی در چنين 

 جبھه نوینی است که جسم و جان می گيرد.  
در این جبھه، استراتژی و اولویت ھای حزب در تخصيص منابع   

در چھارچوب حزب، از خود ویژه گی ھای آشکاری برخوردار است.  
این استراتژی تخصيص منابع موجود و سمت گيری ت^ش و فعاليت 
حزب، پيروزی در ميدان بازی نخبگان و گروه ھا و دستجات نخبه 
محور (و بطور مشخص احزاب و گروه ھا و دستجات سياسی) را 
ھدف خود نخواھد داشت.  در عوض آماج مقدم این استراتژی ت^ش 
برای تغيير ميدان بازی، ت^ش برای عمومی کردن امر سياست 
ورزی، ت^ش برای ایجاد و بسط نھادھای خود مدیریتی و خود 

حکومتی توده ای و در ھمان حال به حاشيه راندن نقش و جایگاه 
نخبگان و سياست ورزان حرفه ای در عرصه سياسی و لگام زدن به 
فعال مایشائی گروه ھا و دستجات نخبه محور در این عرصه خواھد 
بود. در چھارچوب این استراتژی ت^ش و فعاليت حزب اساسن 
معطوف به ایجاد یک ميدان بازی قدرتی نوینی است که صحنه 
گردان و نقش آفرین ھای اصلی آن نه احزاب و گروه ھای سياسی 
 که نھادھای خود مدیریتی و خود حکومتی توده وسيع مردم باشند.

در چھارچوب این استراتژی، البته مقابله با رژیم حاکم (رژیم  
بورژوایی و یا ھر رژیم ارتجاعی دیگر )،  مقابله با جریانات بورژوایی و 
خرده بورژوایی و تعيين چگونگی تعامل و یا رویارویی حزب کارگری با 
نيروھای سياسی فعال در صحنه سياسی به ھيچ وجه بی ارزش 
تلقی نمی شود و مورد غفلت قرار نمی گيرد.  این استراتژی بر 
اتوپيای " تغيير جھان بدون تسخير قدرت دولتی" مبتنی نيست.  در 
این استراتژی بزیر کشيدن بورژوازی از ارکان قدرت دولتی و تسخير 
قدرت دولتی ھنوز جزئی مھم از اھداف جنبش خود رھانی کارگران 

.  با اینھمه ھدف مقدم این استراتژی نه تسخير قدرت دولتی است
توسط حزب، که تغيير ميدان بازی و ایجاد شرایطی است که تسخير 
قدرت دولتی حاصل گسترش، اعت^ء و توانمندی جنبش خود 
مدیریتی و خود حکومتی توده کار و زحمت و نشانه پيروزی این 
جنبش در درھم کوفتن ماشين دولتی بورژوازی و تثبيت نظام 

در چھارچوب این  شورایی و دمکراسی نوع مشارکتی باشد.
استراتژی، سياست حزب در تخصيص انرژی و منابع عمومی آن 
بيش و پيش از ھر چيز، بر مدار رشد و گسترش خود آگاھی 
طبقاتی در صفوف کارگران و زحمتکشان ، ت^ش برای عمومی کردن 
فرھنگ خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای و کمک به شکل 
گيری نھادھا و سازمانھای خود مدیریتی و خود حکومتی توده کار و 

 زحمت سامان خواھد یافت.  
در نگاه چپ رادیکال سنتی امر سرنگونی دولت بورژوایی و تسخير 
قدرت دولتی در ھمه حال و در ھمه شرایط در کانون استراتژی 
سياسی آن قرار دارد و در عمل ھمه اھداف و الویت ھای دیگر، در 
سایه ت^ش برای سرنگونی دولت بورژوایی و تسخير قدرت دولتی 
توسط حزب، به فھم و نگاه می آید.  در این چھارچوب، حتی رشد و 
اعت^ء خودآگاھی طبقاتی کارگران و زحمتکشان نيز بيشتر از دریچه 
پاسخگویی به بخشی از الزامات تحقق امر سرنگونی و تسخير 
قدرت دولتی، مورد توجه قرار می گيرد.  در نگاه چپ رادیکال سنتی، 
نيازھا و الزامات امر سرنگونی بر ھر نياز و اولویتی تقدم می یابد و 
سایه این الزامات به نحو بارزی بر شکل و محتوی و بر چينش و 

 جھت گيری ھای تاکتيکی آن سنگينی می کند.
در احزاب و گروه ھای متعلق به چپ رادیکال سنتی ھمه امکانات و 
فعاليت ھای حزبی کم و بيش فروپاشی ھر چه سریعتر رژیم 
سياسی حاکم ( اعم از رژیم بورژوایی و یا ھر رژیم ارتجاعی دیگر ) 
را ھدف دارد.  در این احزاب چالش سياسی حزب با رژیم سياسی 
عملن به شاخص ترین عامل ھویت سياسی آن فرا می روید.  در 
این احزاب، اراده حزب به  تمرکز ھر چه بيشتر بر کمپين ھای 

تبليغاتی و فعاليت ھایی که به تضعيف ھر چه سریعتر   –سياسی 
رژیم سياسی حاکم راه برد، معطوف است.   نگاه این احزاب به 

انق^بی نيز بيش از ھر چيز   –جنبش ھا و خيزش ھای اعتراضی 
تمایل پر کشش حزب به قدرت یابی و نزدیکی ھر چه بيشتر به 

 اھرمھای قدرت دولتی را منعکس می سازد.
محور قرار دادن نيازھا و الزامات امر سرنگونی رژیم سياسی حاکم 
بر چگونگی نزدیکی و تنطيم رابطه این احزاب با طبقه و نھادھای 
طبقاتی نيز سایه می اندازد و نگاه آنھا به طبقه و نھادھای طبقاتی 
کارگران را به نگاھی ابزاری متمایل می سازد.  احزاب و سازمانھای 
متعلق به چپ رادیکال سنتی نھادھای کارگران و زحمتکشان را 
عقبه و دنبال رو خود می خواھند و استق^ل این نھادھا و سازمانھا 
را بر نمی تابند.  ت^ش آنھا نه بر بورکراسی زدایی از سازمان درونی 
این نھادھا و سازمانھا، نه بر معمول کردن شيوه خود مدیریتی و 
قدرت ورزی عمومی توده اعضاء در تشکي^ت و نظم و نقس درونی 
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آنھا، که اساسن بر برکشيدن اعضاء و ھواداران خود به ارگانھای 
رھبری این نھادھا و سازمانھا و بر تابعيت آنھا از سياست ھای حزب 

 خود متمرکز است. 
چپ رادیکال سنتی شکل گيری نھادھای خود مدیریتی و خود 
حکومتی توده ای را اساسن امری مربوط به دوره انق^بی تلقی می 
کند.  این چپ رسالتی برای ایجاد و بسط ھر شکلی از این نھادھا 
( حتی اشکال ساده و مبتنی بر کار کردھای محدود ) در دوره 

سازمانی   –متعارف را برای خود تعریف نمی کند.  الگوی تشکي^تی 
توده ای، کم و  -این چپ برای تمامی نھادھا و سازمانھای کارگری 

بيش شکلی از روابط مبتنی بر اقتدار نخبگان است.  الگوی  
 -سازمانی چپ رادیکال سنتی برای حزب کارگری نيز   –تشکي^تی 

چيزی نيست جز شکلی از  -حتی در دمکراتيک ترین اشکال آن 
 تشکي^ت و سازمان مبتنی بر اقتدار و رھبری نخبگان حزبی.     

اما سرنگونی دولت  " حزب دفاع از خود رھانی کارگران "،در نگاه  
طبقاتی کارگران و   –بورژوایی در خدمت بلوغ آگاھی سياسی 

زحمتکشان و بمثابه حلقه ای مھم در اعت^ء جنبش خود رھانی آحاد 
طبقه به فھم می آید.  در نگاه این حزب، امر سرنگونی دولت 
بورژوایی ھر چند ضروری، مھم و غير قابل چشم پوشی، اما تنھا 
یکی از مولفه ھای مھم و تعيين کننده در استراتژی سياسی و 
حصول به پيروزی نھایی است.  دغدغه اصلی این حزب نه با امر 
سرنگونی دولت بورژوایی، که اساسن با رشد و بلوغ خود آگاھی 
طبقاتی در صفوف کارگران و زحمتکشان، با ایجاد و بسط نھادھای 

سياسی  طبقاتی کارگران و زحمتکشان، با بسط و   –صنفی 
شکوفایی تجربه خود مدیریتی و خود حکومتی در صفوف آحاد طبقه، 
با بسط کمی و کيفی نھادھای جامعه مدنی، با عمومی شدن 
گفتمان کارگری در سطح جامعه و نھایتن با آمادگی فکری، فرھنگی 
و سازمانی طبقه برای ایجاد نظام مبتنی بر دمکراسی و 
سوسياليسم نوع مشارکتی به تصور می آید.  این حزب سرنگونی 
دولت بورژوایی را شرط بسط پر دامنه نھادھای خود مدیریتی و خود 
حکومتی توده ھا نمی یابد و تعھد خود به ایجاد نظام شورایی و ارائه 
طرح ھای عملی برای شکل دادن و بسط نھادھای خود مدیریتی 
نيروی کار و زحمت ( و حتی اشکالی از نھادھای خود حکومتی توده 
ای) را به ایجاد موقعيت انق^بی و یا دوران پس از سرنگونی حواله 

 نمی دھد.  
ترجمه عملی چنين نگاھی به امر سرنگونی، در پراتيک حزب با 

تبليغاتی و اھتمام بيشتر به  –کاستن از حجم کمپين ھای سياسی 
امر خود آگاھی کارگران و زحمتکشان، با ت^ش بيشتر در راستای 

سياسی کارگران و ایجاد و بسط   –ایجاد و بسط نھادھای صنفی 
نھادھای جامعه مدنی، با تمرکز بر گره گشایی از مشک^ت و مسائل 
روزمره مردم در چھارچوب ایجاد و بسط نھادھایی که بر پاسخگویی 
به نيازھای مبرم مردم و بر ھمياری، تعاون و قدرت ورزی و خود 
مدیریتی توده ای  استوارند، با ت^ش و ابتکار و انعطاف بيشتر برای 
بھره گيری از امکانات فعاليت علنی در سخت ترین و سرکوبگرانه 
ترین شرایط سياسی، با طرد نگاه ابزاری و قدرت خواھانه به جنبش 

انق^بی، با دوری جستن از نگاه ابزاری  –ھا و خيزش ھای اعتراضی 
طبقاتی کارگران و زحمتکشان و اساسن   –به نھادھای سياسی 

ھمه نھادھای مربوط به حوزه جامعه مدنی... و مقدم بر ھر چيز با 
ت^ش برای عمومی کردن گفتمان خود مدیریتی و خود حکومتی و 
تبدیل الگوی خود مدیریتی به الگوی رایج در ھمه نھادھا و 

طبقاتی کارگران و زحمتکشان ( و از جمله در  –سازمانھای سياسی 
 تشکي^ت و سازمان درونی حزب ) به تصویر در خواھد آمد.

 
 اسماعيل سپھر

 گرایش سوسياليسم مشارکتی
 

Ismailsepehr@yahoo.com 
 

 بازهم درمورد حزب سازي!

 (به رفقاي نشريه تدارك حزب انقالبي)
سال است که در جنبش چپ ایران امر حزب سازی  50نزدیک 

طبقه کارگر درمبارزه عليه نظرات رویزیونيستی مدرن جایگاه بزرگی 
را اشغال کرده است. نفوذ ایده ئولوژی و شيوه تفکر خرده 
بورژوائی در درون جنبش چپ مدافع طبقه کارگر و تبليغ ارتجاعی 
امپریاليستی ـ بورژوائی و خرده بورژوائی در ایران درمورد مضرات 
حزب کمونيستی ساختن به ویژه به دليل عمل کرد رھبری حزب 
توده  و نفی تشکي^ت حزبی واحد، دست به دست ھم داده و 
موج بدبينی بزرگی را دراین جنبش دامن زده اند که نتيجه منحوس 
آن تولد پلوراليسم تشکي^تی بود که ازھرنظر ھم به نفع دیدگاه 
فرقه گرایانه خرده بورژوائی بوده و ھم در رابطه با تضعيف حرکت 
سياسی ـ تشکي^تی متحد طبقه کارگر به نفع بورژوازی و دیگر 

 مرتجعان قرار داشت. 
نتيجه ی این وضعيت شوم و شکست دولتھای سوسياليستی به 
دليل فتح دژ سوسياليسم از درون توسط رویزیونيسم مدرن، ضعف 
نيروی مقاومت متفکر و روشن بين در درون جنبش کارگری توسط 
فعا"ن کارگری کمونيست طی این نيم قرن، ميدان را برای نفوذ 
افکار طبقات غيرپرولتری در درون جنبش کارگری فراھم نمود. 
مدعيانی که بدون داشتن پيوند با جنبش کارگری و بدون اعتقاد به 
و یا درک عميقِ از تئوری انق^بی و علمی طبقه کارگر ـ کمونيسم 
علمی ـ و وفاداری نسبت به آن، مشغول صادرکردن انواع 
دیدگاھھای مبارزاتی شدند که مغایر با این دیدگاه علمی طبقه 

 کارگر بود: 
سال اخير بر اساس جمعبندی از  167کمونيسم علمی طی 

مبارزات استثمار شونده گان و ستم دیده گان، دست یابی به 
جھان بينی ماتریاليسم دیالکتيکی و حرکت تاریخی جوامع بشری 
از دوران کمون اوليه تا بوجود آمدن طبقات و نظام سرمایه داری 
تاکنونی جوامع بشری، عمده تا با تکيه به آموزشھای مربوط به 
شرکت درتوليد، پراتيک مبارزه طبقاتی و دستاوردھای علمی را 
جمع بندی نموده و ماتریاليسم تاریخی تدوین شد، رھنمود 
کمونيسم علمی پراتيک فراوانی را پشت سر دارد و فقط از مغز 
مارکس و انگلس نتراویده است. بدین ترتيب چه از نظر جھان بينی 
و چه ایده ئولوژیک ـ سياسی ـ تشکي^تی و سبک کاری گنجينه 

در خدمت رھائی طبقه کارگر و از  دانش اثبات شدهی عظيمی از 
این طریق رھائی کل بشریت از زالوی خون خوار مالکيت خصوصی 
بر ابزار توليد و مبادله را به دست داد. براساس دید ماتریاليستی ـ 

پراتيک خصلت تکامل یابنده داشته و لذا  پراتيک بشریدیالکتيکی 
و بدون پشتوانه  معيار سنجش حقيقت ھر نظریه بوده

پراتيکی ھيچ ادعا و تئوری ای قابل استناد و دفاع نمی باشد مگر 
 آن که صحت خود را در پراتيک نشان داده باشد.

حزب سازی یکی از این جمع بندیھای علمی است که به کرات 
توسط آموزگاران بزرگ طبقه کارگر ـ مارکس، انگلس، لنين، مائو ـ 
مورد تاکيد قرار گرفت و تاریخ مبارزه طبقه کارگر در جھان بارھا 
نشان داد که وجود حزب انق^بی کمونيست وفادار به تئوری 
کمونيسم علمی و تلفيق آن با عمل در پيوندی فشرده با حرکت 
مبارزاتی طبقه کارگر و دیدگاھی انتقادی داشتن به فعاليت 
رفرميستی، تبدیل به رھبر واقعی طبقه کارگر شده و منافعی جز 
منافع طبقه کارگر نداشته و چنين حزبی طبقه کارگر را در توفان 
ھای سھمگين مبارزه طبقاتی با بصيرت و ھشياری تمام ، رھبری 
نموده و نه آقا با" سر طبقه کارگر است و نه معلمی که در حد یاد 
دادن برخی مسائل وظایفش تمام شده و باید بعد از "درس دادن" 
کنار بنشيند. درحالی که حتا یک لحظه نباید حزب طبقه کارگر 
کمونيست از حرکت کارگران جدا مانده و به نوعی نشان دھد که 
بخشی آگاه، پيشرو و مبارز از طبقه کارگر نيست. براین اساس 
طبقه کارگر به پيروزیھای بزرگی در مبارزه طبقاتی عليه 
استثمارگران و ستمگران دست یافت و در ھر جائی که احزاب 
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آلمـان مـی بایـست بـه ”  شکست خـورده“حکومت و سرمایه داری 
سرعت تقویت می شد تا از انق^بِ پرولترِی در حال شکلگيری در آن 
منطقه جلوگيری به عمل آید. در غير اینصورت، با اتحاِد بين المللـی 
حکومت ھاِی شورایی روسيه و آلمان، انق^بِ پرولتاریاِی جھانی غير 
قابل مھار می گـشت. نتيجـه ایـن تـرِک مخاصـماتِ امپریاليـستی، 
سرکوب انق^ب و شوراھاِی کارگری آلمان و تغيير شرایط بين المللی 
و آغاز یک دورِه ضـدانق^بی و ایزولـه شـدن طبقـه کـارگر روسـيه و 
حکومت شورایی بود. در پی آمِد آن نيز، چيرگِی بورژوازی روسيه، در 
شکل بروکراتيک آن، سرکوبِ خشونت آميز طبقه کارگر و متحـِد آن، 
دھقانان، و قتل عام مؤثـر انق^بيـون کمونيـست بـه دسـت ایـشان 
صورت پذیرفت. پس، طبيعی بود که بعد از توفيق سرمایه جھانی در 
این امر، آتشِ مخاصماتِ نيمه تمام ایشان، دوباره برافـروزد و آلمـاِن 
تقویت شده، ادعاِی سابق خود را در رھبرِی سرمایه جھانی و سھم 
خواھِی بيشتر تازه کند. آغاز جنگ جھانی دوّم، در حقيقـت، ادامـِه 

ش) آغاز گشت و در  1318( 1939ھمان جنگ اولی بود که در سال 
 .را شعله ور ساخت” اتحاِد جماھير شوروی“ش)  1320( 1941سال 

ژوئـن  22، در تاریخ ”عملياتِ بارباروسا“بزرگترین نبرد تاریخ بشریت، 
ــا حملــه  1320تيرمــاه  2ميــ^دی ( 1941 ميليــون نفــرِی  20ش) ب

(1945به مرزھای اروپایی شوروی کليد خورد و تـا سـال ”  متحدین“ 
)ادامه یافت. در صورتِ پيروزی آلمان بر این کـشور، بـا در نظـر 1324

گرفتن اینکه، ژاپن نيز چين را به تسخير خود در آورده بود و با حملـه 
ناگھانی اش، دستِ آمریکا را از جزایر اقيانوس آرام قطع ساخته بود، 
جناح ایشان عم^ً به اھداِف نھایی دست یافته و نتيجه جنگ به نفع 

، یعنـی ”متفقيـن“ایشان تمام می شد. پـس، "زم بـود کـه جنـاح 
انگلستان و آمریکا، ھر چه سریع تر به کمک شوروی آمـده و ارتـش 
آلمان را در آن جبھه (جبھه شـرق) زميـن گـير مـی کردنـد. در ایـن 

بيانگـر ”  پـل پـيروزی“بود. امـا، ”  پل پيروزی“استراتژی دفاعی، ایران 
تمامِی نقش ایران در این استراتژی نبود. چرا که، ایـران، ھمـراه بـا 

، ھمچنيـن، ”جبھه شـرق“بازی کردِن نقش مسير کمک رسانی به 
تأمين کنندِه نفت و سوخت و تسليحات و مواد غذایی کـشاورزی و 

نيز بود. بنابراین، آنچنان نقش تعيين کننده ای در …  دامی و اسب و 
نتيجه جنگ می داشت که سرنوشِت آن نمی توانـست در دسـتاِن 

ھمراه بود. در تاریخ سوم شھریور ” متحدین“کسی باقی بماند که با 
رضا “از شمال و جنوب ایران را اشغال کردند و عذِر ” متفقين“، 1320

، پــسر او، ”فروغــی“را خواســتند و بــا پــا در ميــانی ”  خــان پھلــوی
محمدرضا را بـه سـلطنت نـشاندند. بـا برداشـته شـدِن درب دیـگِ 
دیکتاتوری سياِه رضاخانی، خواسته ھاِی سـرکوب شـدِه طبقـات و 
اقشار مختلف رھا گشتند. کابينه فروغی نيز چاره ای جز بـاز کـردِن 
درب زندانھا نداشت. بدین ترتيب فعا"ِن و رھبراِن سياسی، کارگری 
و اجتماعی ایکه توانسته بودند دخمه ھا و سياھچالھاِی این سـال 
ھا را تحمل کنند و زنده بمانند، آزاد شدند و چون ماھی در آب، خود 
را در دروِن جامعه ای جوشان از بحران ھاِی سياسی، اجتمـاعی و 

 .اقتصادی یافتند
حـزب “در این ميان، رھبراِن جنبش کارگری که ھمگی دست پروردِه 

بودند، به سرعت کار خود را آغاز کرده و به تشکل ”  کمونيست ایران
و سازماندھی مبارزات کارگری پرداختند. در موازات بـا ایـن اقـدام ، 

حـزب “نيز تصميم به احيـاء ”  دکتر ارانی“نفر ھسته  53بقایاِی گروه 
گرفتند. اما در رجـوع بـه سـفارت شـوروی از ایـن ” کمونيست ایران

کارمنع گشتند. حکومت سرمایه داری روسيه به ھيچ عنوان خواھاِن 
نبـود. بـراِی ”  حـزب کمونيـست ایـران“احياء سنت مبارزات انق^بـی 

سرمایه جھانی، ایران می بایست در ” متفقين“پيشبرِد اھداف جناح 
آرامش کامل و توليداتِ نفت و تسليحات و کشاورزی و دامـی بـدون 
وقفه و در سقِف حداکثری تداوم می یافت. گفته می شود که با پـا 

در ”  حزبـی“در ميانی رضا روستا، با"خره سفير روسيه بـا تـشکيل 
متشکل از کليـِه طبقـات و ”  جبھه متحد ضد فاشيستی“ چھارچوبِ 

و با خواسته ھـا و شـيوِه عمـل کـام^ً رفرميـستی ”  مترقی“اقشار 
و بـراِی حفـظ  1320) بدین ترتيب در مھـر مـاه 4موافقت می کند. (

ـــــت  ـــــاِی حکوم ـــــشبرِد سياســـــت ھ ـــــافع و پي ـــــادِر “من م
حـزب “در ایـران، ”)  سـرمایه داری چـپ“ (بخوانيـد ”  سوسياليستی

 .تشکيل می شود” توده
در مورد مرامنامِه آن، در با" توضيح دادیم. فرشـيد فریـدونی کـه در 
مورِد نقش حزب توده در جنبش کارگری آن سال ھا تحيقاتِ گسترده 

) از یکی از بيانيه ھای ایـن حـزب نقـل 5ای کرده است در مطلبی (
حزب توده ايران موجـب تـشديد اخت^فـات “قول آورده که می گوید: 

ايـم و بــار ديگــر اعــ^م  ھـا توضـيح داده طبقـاتى نيـست (ــ) مـا بار
نمائيم که حزب توده ھيچگاه نخواسته است اخت^فات طبقاتى را  مى

در اين کشور تـشديد نمايـد (ــ) بکـرات اعـ^م نمـوديم کـه بايـد از 
ھا و صنايع داخلى پشتيبانى نمود و نگذاشت که بازرگانان و  سرمايه
داران ايرانى د""ن دست دوم صاحبان بزرگ صنايع خارجـى  سرمايه

بيش ” فریدونی شرایط آن دوران را اینگونه توصيف می کند. ”. گردند
کارگر ايرانـى بـراى حمـل و نقـل خواروبـار و مھمـات بـه  ٧٠٠٠٠از 

کارمزدى گماشته شده بودند که قب^ً در کشاورزى اشتغال داشتند. 
ارتش انگستان ھزار و ھفتصد کاميون و دویـست اتوبـوس و ارتـش 
سرخ چھارصد کاميون را مصادره کـرده بودنـد و بـراى حمـل و نقـل 

)ــ حمـل و نقـل ٣٤کردند ( مھمات و سربازان به جبھه استفاده مى
بکلى مختل شده بود و شھروندان ايرانى با کمبود مواد غذايى روبرو 

کرد. سياست  بودند.ـ احتکار بازار کمبود مايحتاج زندگى را حادتر مى
متفقين در ايران شامل تجھـيز ارتـش سـرخ بـا مھمـات، مبـارزه بـا 
ھواداران فاشيسم، جلوگيرى از خرابکارى عوامل نازيسم، خنثا کردن 

ھاى اجتماعى به عنوان مانعى براى حمل و نقل مھمات بـه  جنبش
 .شد مى” توليدات بى وقفه“شوروى و تبليغات براى 

” (حزب توده نيز براى تحقق چنين سياستى در ايران سازمان يافت.
” حـزب تـوده“) بنابراین، جاِی تعجب نـدارد کـه در زمـان تأسـيس 6

حساسيتی نسبت به خواسته ھاِی طبقه کارگر نشان داده نشد و 
به این طبقه، تنھا از لحاظ ابزاری برای پيشبرِد اھداِف سياسی خود 

 .نگاه شد
حـزب “اما، فعا"ِن کارگری دیگری نيز بودند که از ھمان آغاز طبيعـت 

را تـشخيص دادنـد و از پيوسـتن بـه آن خـودداری ورزیدنـد و ”  توده
کوشش کردند تا طبقه کارگر را مستقل از منافع جناح ھاِی سرمایه 

برخى از فعالين جنبش کـارگرى بـه ”  داری جھانی سازمان بدھند. 
دانـستند و  دليل تجربيات تاريخى، وابستگى به شوروى را مضر مى

ـ يوسف افتخارى با  به سازمان دھى جنبش مستقل کارگرى پرداختند
چى، نـادر  عتيقـههللا  ا ھمکارى رحيـم ھمـداد، خليـل انقـ^ب، عزيـز

ى کـارگران و برزگـران  اتحاديـه“انصارى، نادر کلھرى و محمود نوايى 
را سازمان دادندـ افتخارى نظرھاى کمينـترن و حـزب تـوده را ”  ايران

ى  ى طبقـه دانست و معتقد بود کـه مبـارزه مغاير با مارکسيسم مى
توانــد بــه تعويــق افتدـــ او بــا شــرکت خانــدان  گــاه نمى کــارگر ھيچ

ھاى کارگرى مخالف بـود زيـرا اعتقـاد داشـت کـه  اسکندرى در نھاد
ھاى قاجار جايگاھى در جنبش ندارندـ مخالفت سر سخت  شاھزاده

او با رضا روستا، اردشير آوانسيان و عبدالـصمد کـامبخش بـه دليـل 
ھا بـا سـفارت  تجربيات دوران زندان از يک طرف و ھمکارى نزديک آن

ھا را متھـم بـه جاسوسـى بـراى شـوروى  شوروى بودـ افتخارى آن
)ـبه ھمين د"يل افتخـارى بـا وجـود مـذاکرات متعـدد بـا ٣٦کرد( مى

گرى سفارت شوروى به آن حزب نگرويد  اعضاى حزب توده و ميانجى
ادامه دادــ در ”  ى کارگران و برزگران ايران اتحاديه“دھى  و به سازمان

ى گيتى به عنوان ارگان رسمى اتحاديه  روزنامه ١٣٢٢اوايل تابستان 
ـ خليل انق^ب سازمان دھى اتحاديه  با امتياز خليل انق^ب منتشر شد

را در تبريز نـيز بـه عھـده داشت.ــ علـى اميـد مـسئول تـشکي^ت 
خوزستان بود و در مازندران و گرگان اتحاديه تحت نظر بابايى سازمان 

ى  اتحاديـه“يافت. يوسـف افتخـارى در مـذاکراتى بـا نماينـدگان  مى
ھـا را بـه  زاده موفـق شـد آن زاده و ابـراھيم چون على” زحمتکشان

جلب کند. به اين ترتيب کارگران ” ى کارگران و برزگران ايران اتحاديه“ 
ى مـستقل در  راه آھن در تبريز و مازندران نـيز بـه عـضويت اتحاديـه

ى مستقل کارگرى را افتخارى در مـاه  ) خصوصيت اتحاديه٣٧آمدند.(
اتحاديه کارگران که به مبناى مبـارزه “کندـ  چنين بيان مى ١٣٢٢مھر 

اقتصادى تأسيس و تشکيل گرديده ع^وه بر ايـن کـه از مداخلـه در 
نمايد نسبت به ھر حکومتى کـه  امور سياسى خاصه خوددارى مى

به منظور تحکيم اصول استثمار و فشار طبقـه کـارگر بـر قـرار شـود 
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 طبقه كارگر در ايران (قسمت دوم)
 

  »چپ«حزب توده ايران، رفرميسم بورژوازيِ 
 

) از بقایای محفـل دکتـر 1941(  1320حزب توده ایران بتاریخ مھرماه 
ارانی، و برخی از فعـا"ن کـارگری آزاد شـده، ھمـراه بـا جمعـی از 

راسـت و ”  متفقيـن“ روشنفکران غير کمونيـست بـه حمایـت جنـاح 
سرمایه داری، بر مبنای الگوی ضد انق^بی کمينـترن تـشکيل ” چپ“ 

بـود کـه ”  جبھه ضد فاشيـستی“در حقيقت ھمان ” حزب“شد. این 
زمامداران بورژوازی روسيه مناسب حال سياست ھای خارجی خود 

مـی ”  کژراھـه“تشخيص داده بودند. احـسان طـبری در اعترافنامـه 
معلوم شد که کمينترن به کـساني کـه مـورد اعتمـادش :”  نویسد: 

خبر داده بود که حـزب جديـد، حـزب ”  رضا روستا”بودند و از آن جمله
کمونيست نخواھد بود . اوّ"ً به علت وجـود قـانون ضـد کمونـسيتي 

شمسي، قانوني بودن فعاليت کمونيستھا را ممنوع و  1310مصوب 
عضويت در اين حزب را به عنوان جرم سياسي اع^م کرده بود و اين 
قانون کماکان اعتبار داشت ، ثانياً به علت وضع اجتماعي ايـران کـه 

کنـد. طبـق ايـن  وجود يک حزب مستقل کمونيست را غـير "زم مي
توصيه، کمونيست ھا و عناصر ملي بايد مشترکاً حزب وسـيعي بـه 

ايکـه  آوردند و برنامه ايجاد اصـ^حات اجتمـاعي را بـه گونه وجود مي
داري ملـي نـشود، مطـرح  موجب رماندن خرده بـورژوازي و سـرمايه

نمايند. بعدھا اين مسئله روشن شد که حزب توده يک حزب علنـي 
است و مانند سابق که حزب اجتماعيون بطور علـني وجـود داشـت 

كند، امّا کمونيست ھا سازمان مخفي و جداگانه  ،فعاليت قانوني مي
دھند و از پشت پرده فعالّيت حزب علني را اداره  خود را تشکيل مي

) البتـه مـا صـحت ادعـای طـبری را بـر مبنـای چنيـن 1”.(مي کننـد
و ”  حـزب“اعترافنامه ای قرار نمی دھيم. بلکه، اسناد تـشکيل ایـن 

 .عملکرد تاریخی آن اثبات این ادعا است
که سه سال بعد در اولين کنگره آن ” حزب توده“در مرامنامه تشکيل 

خواسته در چند ماده فرموله شـده  8نيز بتصویب رسيد، در حقيقت 
. برقـراري رژيـم 2. حفظ استق^ل کشور و تماميت ارضي آن ، 1بود: 

دمکراسي و تأمين حقوق فردي و اجتماعي از قبيل آزادي زبان ، قلم 
. مبـارزه عليـه ھرگونـه رژيـم ديکتـاتوري و 3، عقيده و اجتماعـات، 

. ايجاد اص^حات "زمه در طرز استفاده از زمين و زراعت 4استبدادي، 
. اص^حات اساسي در 5و بھبود بخشيدن به وضع زارعين و دھقانان، 

امور فرھنگي و بھداري و برقراري تعليمات اجباري و مجاني عمومي 
. 6و تأ مين استفاده تودۀ ملت از کيله مراحل فرھنگي و بھداشت ، 

.اص^ح امور 7تعديل مالياتھا با در نظر گرفتن منافع توده ھاي مردم ، 
اقتصادي و بازرگاني و توسعه صنايع و معادن و وسايل حمل و نقل از 

. ضبط 8قبيل ايجاد و نگھداري راھھاي شوسه و تکميل خطوط آھن، 
در ”  جـامی“اموال و دارايي پادشاه سابق به نفع ملت ايـران. گـروه 

بدرستی به دو مطلـب اشـاره ”  گذشته چراغ راه آینده است!“ کتاب 
می کند. اول اینکه در خواسته چھارم این مرامنامه ھيـچ اشـاره ای 

و انتقال مالکيت اراضی به دھقانان نشده بود. در ” انق^ب ارضی“به 
صورتيکه، این خواسته از زمـان انقـ^ب مـشروطه نـه تنھـا یکـی از 
اھداف کمونيستھای ایران، بلکه حتی برخی از جمعيـت ھـای غيـر 
کمونيستی نيز بود. دیگر اینکـه، در ایـن مرامنامـه ھيـچ درخواسـت 

) در صـورتيکه، 2مشخصی در مورد طبقه کارگر مطرح نگشته بود. (
حتی در بحبوحِه دیکتاتوری رضاخانی طبقه کارگر در اعتـصابات خـود 
خواســته ھــایی چــون آزادی فعاليــت ســندیکاھا و صــندوق ھــای 

ساعت کار در روز، تعيين حداقل دسـتمزد روزانـه،  ٨کمکھای مالی، 
مطـرح سـاخته بـود. …  رعایت ایام تعطيل و جشن ھای رسـمی و 

پس، با در نظر گرفتن نکات با"، حداقل از لحـاظ تئوریـک، مـی تـوان 
ــک  ــضور ی ــورد ح ــبری در م ــسان ط ــای اح ــی “ادع ــازمان مخف س

را نيز مردود شمارد. البته، در کنگره ” حزب توده“در نھاد ” کمونيستی
 23تا  21در اثر فشار مبارزات کارگری در بين سالھای ” حزب“اول این 

ش، چند خواسته کارگرِی صرفاً صنفی در برنامه اش گنجيده شد که 

، یعنی پس 1331در ھمان چارچوب بورژوازی باقی ماند. این در سال 
آن در پی سوء قصد نـاموفق عليـه ”  انح^ل“از گذشِت چھار سال از 

شاه و فرار کميته مرکزی آن از زندان و مھـاجرت بـه شـوروی، آنھـم 
صرفاً در سطح یک جزوه، بود که ایـشان عنـوان کردنـد حـزب تـوده، 

” لنينيـسم  –مارکسيـسم “حزبِ طبقه کـارگر بـوده و بـر ایـدئولوژی 
استوار است و وظيفه خود را برانداختن نظام سلطنتى، تغيير قـانون 

ھاى  اساسـى، تقـسيم ب^عـوض امـ^ك زراعـى، تـشویق سـرمایه
اى می دانند.  داخلى براى توسعه صنایع، و استقرار دموكراسى توده

و ”  حزب“) اما، این اع^م موضع با ھيچ تغييری در برنامه ھای این 3( 
ھمواره، تا به امروز، بـر مبنـاِی ” حزب توده“عملکرد آن، ھمراه نبود. 

خِط رفرميسم بورژوایی حرکت کرده است و بر مبنای شواھد تاریخی 
ھرگز در مقام متشکل کنندِه قشر پيشرو پرولتاریا و ”  حزب“نيز ، این 

معرف منافع انق^بی طبقـه کـارگر قـرار نگرفـت و در ھمـاھنگی بـا 
مرامنامه اش، منافع سرمایه دارِی روس را معرفی مـی کـرد. حتـی 
اگر ما نخواھيم تحرکات احزاب دمکرات آذربایجـان و کردسـتان را بـه 

از اعطای امتيـاز نفـت ”  حزب“بگذاریم، حمایت این ”  حزب توده“پای 
شمال به سرمایه داران روسی و تغيير جھت ھاِی ناگھانی بر مبناِی 

غير قابل انکار است. ” اتحاد جماھير شوروی“سياست ھای خارجی 
نویـسندِه ایـن مطلــب، از بـسياری از اعـضاِی ســابق اجرایـی ایــن 

، مثالھای زیادی از دخالت ھای مستقيم حکومت روسـيه در ” حزب“ 
کميته “را شنيده است. از جمله، حمایت از ” حزب توده“امور داخلی 

در مقابل انشعاب خليـل ملکـی، حکـم بـه محـدود نمـودن ”  مرکزی
مبارزه عليه فئودالھـای شـمال ایـران و اخـراج، تبعيـد و حـتی قتـل 

 … اعضایی که حاضر به ترک مبارزه عليه این فئودالھا نبودند. و
ماھيت بورژوایی و وابسته بودن حزب توده به سرمایه داری خارجی 
و بومی بخصوص در سياست ھای کارگری ایـن حـزب نـيز مـشھود 
است که در مرور اعت^ِی مجدد جنبش طبقـه کـارگر در ایـن سـالھا 

 .خواھيم دید
 

 1332تا  1320اعتYی مجدد جنبش طبقه کارگر 
بسياری از تاریخ نویسان معاصر به د"یل مختلف سعی در این دارند 
که اعت^ی مجدد جنبش طبقه کارگر در سالھای پـس از دیکتـاتوری 

نسبت دھند. انگـيزِه ” حزب توده“سياه رضاخانی را به فعاليت ھای 
که عمـدتاً بـه رویزیونيـسم روسـی و ”  چپ“تاریخ نویسان بورژوازی 

حزب توده گرایش داشته انـد واضـح و روشـن اسـت. ایـشان مـی 
طبقـه ”  قھرمـان“  ،را با زور تحریف تـاریخ و دروغ”  حزب توده“ خواھند 

کارگر جلوه داده و آن را به جاِی حزب طبقه کارگر به َحلق مردم فـرو 
کنند. و اما، انگيزه تاریخ نویسان بورژوازی راست از این اقدام، سـوء 

برای ایجاد دید و ” حزب توده“استفاده کردن از خيانت ھا و وابستگی 
احساساتِ منفی نسبت به سنِت تاریخی مبارزات کـارگری اسـت. 

داراِی ” حزب“البته این بدان معنی نيست که در طول این دوران، این 
ھيچ نفوذی در ميان جنبش کارگری نبوده است. در زیر خواھيم دیـد 
که ایشان چگونه از اوج گـيرِی مبـارزات طبقـه کـارگر بـرای پيـشبرِد 
اھداِف پليِد بورژوازی روس استفاده کرده و حتی، طبق نيازھاِی این 

، در سرکوبِ فعا"ن و تشک^تِ مستقل ”ابر قدرتِ در حاِل شکلگيری“
کارگری با بورژوازی وطنی و دولـت ھـای وقـت ھمکـاری داشـتند و 

ھرگز بـه آمـوزش و ”  حزب کمونيست ایران“برخ^ف سنت مبارزاتی 
پرورش و سازماندھِی انق^بی طبقه کارگر بـر اسـاس اسـتراتژی و 

 .طبقاتی کارگران نپرداختند –نقش تاریخی 
 

 1324تا  1320
تاریخ معاصر ایران، ھمچون تاریخ اغلبِ کشورھا و مناطق جھان، پس 
از آغاز دوران امپریاليستی، تحت تأثير روند جھانی شدن سـرمایه و 

 .رقابِت جناح ھای متعدد و مخالف آن قرار داشته است
ھمانطور که در بخش ھاِی گذشته توضـيح دادیـم، رقابـت خـصمانِه 
سال ھاِی آغازین قرن بيستم و جنگ جھـانی اول، بـه علـت برآمـد 
جنبش انق^بی طبقه کارگر در سراسر جھان سرمایه داری که نھایتاً 
به انق^ب اکتبر روسيه و تشکيل حکومت ھای شورایی در برخی از 
کـشورھاِی اروپــایی انجاميــد، بــدون نتيجــه ای قــاطع پایــان یافــت. 
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کمونيست از تئوری علمی و انق^بی طبقه کارگر و پيوند فشرده 
شان با آن طبقه و انتقاد از خود اشتباھاتشان دورماندند، شکستھا 
یکی بعد از دیگری نصيب این جنبشھا شد که مھم ترین آنھا بروز 
رویزیونيسم یعنی تجدید نظرطلبی در کمونيسم علمی بود که 

 ضربات سھمگينی بر دستاوردھای طبقه کارگر وارد ساخته است.
بنابراین حزب کمونيست تنھا نقش معلم طبقه کارگر را نداشته، 
بلکه رھبر ھم ھست، به عنوان دانش آموز از طبقه کارگر ھم می 
آموزد، جدا از طبقه کارگر نبوده و جزئی از آن است و تا زمانی که 
طبقات و یا بقایای طبقات وجود داشته باشند، وجود آن ضرورتی 
است اجتناب ناپذیر در جھان طبقاتی برای مبارزه با نظراتی که ھم 
اکنون اتاقھای فکری امپریاليستی با پخش انواع دروغھا در درک 
حقایق توسط توده ھای کارگر و زحمت کش اخ^ل به وجود می 
آورند، درست مانند بدن انسان که بدون سری سالم ماندنی 

 نيست؛
حزب کمونيست با توجه به کيفيت علمی دیدگاھھای بنيادی اش  
در ھدایت مبارزات طبقاتی در ھر کشور و در جھان یکی است و 
پلوراليسم تشکي^تی اختراعی خرده بورژوائی در درون جنبش 
کارگری است که فاقد معياری پراتيکی بوده و دقيقا پيروی از 
سياست "تفرقه بيانداز و حکومت بکن" بورژوائی و خرده بورژوائی و 

 حتا فئودالی می باشد!؛
مرکزیت ـ دموکراتيک نيز پيش رفته ترین سبک کاری است که از 
جھان بينی علمی طبقه کارگر نشات می گيرد و اگر درست اجرا 
نشود مثل ھر پدیده علمی بد اجرا شده، فاجعه به بار می آورد و 
این ربطی به نادرست بودن ھستی اش نمی باشد و رد این در 
ساختمان حزب عدول از تئوری کمونيسم علمی است و چيزی جز 

 آستان بوسی رویزیونيسم نمی باشد؛ 
انتخابات شورائی شيوه انتخاباتی در سوسياليسم است برای 
انتخاب تا حد ممکن آگاھانه نماینده ای که باید جای انتخابات صوری 
و ظاھری پارلمانی اختراع شده توسط بورژوازی را بگيرد. ولی با 
توجه به اخ^ل نظرات بورژوائی و خرده بورژوائی حتا در دوران 
دیکتاتوری پرولتاریا و طبق تجارب موجود در شوراھای کارگری، به 
ھيچ عنوانی به دليل نفوذ عناصر مخرب طبقاتی نمی توان 
اطمينانی علمی از رای دھی درست شوراھا داشت که دقيقتر از 
رای حزب کمونيست باشد که درآن مبارزه ایده ئولوژیک برای رسيدن 
به نظر درست درمورد ھر پدیده به مراتب جدی تر و دقيقتر صورت 
می گيرد و رسيدن به خط درست بسيار محتمل تر از رای شوراھا 
است . بنابراین کنترل خطوط  ایده ئولوژیک، سياسی، تشکي^تی، 
سبک کاری در درون دیکتاتوری پرولتاریا توسط حزب کمونيست 

 اجتناب ناپذیراست؛
دموکراسی در دوران دیکتاتوری پرولتاریا دموکراسی شورائی است و 
اختراع  دموکراسی مشارکتی التقاط است که حتا به دموکراسی 
که خود یعنی شرکت افراد در تعيين مسائل مربوط به خودشان، 
احترام نگذاشته و با آوردن مشارکت خود دموکراسی را که گوئی 
ضد مشارکت است زیر ع^مت سئوال می برد! و در ھيچ جای جھان 
نمونه ای از این مشارکت ھم وجود نداشته است که پيروزی 
درخشانی نصيب پرولتاریا کرده باشد و پيشنھادی صرفا تخيلی 

 است!؛
ادعاھائی نظير اینکه "به جرات می توان گفت که در یک صد سال 
گذشته و حال حاضر از احزاب و سازمانھا و گروھھائی که به نام 
کمونيست و طبقه کارگر متشکل شده اند، بيانگر منافع طبقاتی 
کارگران و ارائه دھنده گان خط مشی و طرح انق^بی جای گزین 
نظام سرمایه داری در جھان و ایران نمی باشند" (بينا داراب زند ـ 

ـ گرایش سوسياليسم مشارکتی در نوشته: حزبيت 1393شھریور 
طبقه کارگر و چگونگی تحقق آن در نشریه تدارک حزب انق^بی) به 
راستی نه یک تحليل درست عينی، بلکه یک بدبينی به شدت نفی 
گرای برخاسته از ایده ئولوژی خرده بورژوائی می باشد که مبارزات 
ميليونھا کارگر آگاه را تحت ر ھبری احزاب کمونيست صد درصد نفی 
نموده و شایسته یک تحليل ماتریاليستی ـ دیالکتيکی نبوده و ایده 
آليستی و متافيزیکی می باشد. و یا  گفتن این که "ایجادب 

سترھای مناسب برای تجربه وسيعترین اشکال آزادی توسط ھمه 
شھروندان، ووو و با ُخردکردن بيش از پيش دستگاه قدرت سياسی 
و کاھش قدرت و اقتدار دولت مرکزی..." نقطه نظرات عدم درک 
تداوم طبقات و مبارزه طبقاتی در کشور سوسياليستی که ھنوز 
ھمانند جزیره ای در محاصره ی جھان سرمایه داری می باشند ، 
دھن کجی به ضرورت "دیکتاتوری پرولتاریا" طی "دورانی تاریخی" 
برای تحقق انق^ب جھانی و گذار به مرحله ی با"ی کمونيسم است 
که توسط آموزگاران بزرگ پرولتاریا تاکيد شده و  افرادی نظير 
اسماعيل سپھر در نشریه "تدارک حزب انق^بی" ناشيانه دست به 

 نفی تئوری انق^بی طبقه کارگر ـ آگاھانه یا ناآگاھانه ـ زده اند؛
 و ....

با این گونه نظرات بدون پشتوانه ی پراتيکی و نا دید گرفتن تداوم 
مبارزه طبقاتی در سوسياليسم که بدون تکيه به تئوری کمونيسم 
علمی برای ساختمان حزب کمونيست مطرح می شوند، باید گفت 
که : "این ره که تو می روی به ترکستان است!" و سر راه گذاشتن 
افراد صادقی که برای ایجاد حزب، صميمانه، متعھدانه ، و با احترام 
به تجارب عظيم طبقه کارگر کمونيست در بيش از یک و نيم قرن 
گذشته، صورت نگرفته و چاله جدید ی برای تدوین رویزیونيسم دوران 
امپریاليسم فراملی ھا در سرراه طبقه کارگر درحال ساخته شدن 

 است.
رفقای گرامی شما که دست اندر کار ایجاد کميته سازمانده و کميته 
نشریه ھستيد، کميته نشریه که نظرات رفقای مختلف را در خدمت 
به امر ایجاد حزب منتشر می کند امری قابل قبول ھست و دستتان 
درد نکند. ولی کميته سازمانده که قبل از شروع سازماندھی باید 
وحدت نظری درمورد "اصول، نکات اساسی برنامه و تاکتيک" ـ لنين 
در "یک گام به پيش، دو گام به پس"ـ به وجود آید، آیا صرفا با وحدت 
برسر ایجاد حزب می توان دست به سازماندھی زد درحالی که 
وحدت ایده ئولوژیک ـ سياسی بين گروھھا، سازمانھا و یا احزاب 
مایل به این حرکت به مثابه اصل کار ھنوز به وجود نيامده است و 
اگر ھر گروھی به ميل خود در ایران سازماندھی کند، جز ایجاد 
پراکنده گی نظری که ھم اکنون نيز شاھد آن در جنبش کارگری در 

 ایران ھستيم ، نتيجه دیگری به بار نخواھدآورد؟
بنابراین از شما رفقای عزیز تقاضا داریم که تا حد ممکن به طور 
فشرده نظرات خودتان را درمورد جھان بينی، تئوری، برنامه، سبک 
کار و مبارزه عملی روز به صورتی فشرده ارائه دھيد تا نقاط مشترک 
و نقاط مورد اخت^ف مان روشن شده و با بحث پيرامون اخت^فات 
نظری با توجه به نکات اصولی و غيراصولی، جھت رسيدن به وحدت 
اقداماتی صورت گيرد. براین مبنا ما به طور فشرده نظرمان را در زیر 

 ارائه می دھيم:
 ـ جھان بينی ما ماتریاليسم دیالکتيک است؛1
ـ ماتریاليسم تاریخی تشریح حرکت جوامع بشری از کمون اوليه تا 2

 به امروز می باشد؛
ـ کمونيسم علمی تئوری ما است که توسط مارکس و انگلس 3

تدوین شده و توسط لنين و مائو  2و  1ازجمله متکی بر دو اصل 
تکامل داده شده و بازھم قابليت رشد و تکامل دارد . به این اعتبار  
ایسم گذاری را نادرست می دانيم چون که در یک مکتب نظری 
علمی رشد یابنده ھر دستاورد جدید علمی را نمی توان تحت 
عنوان مکتب جدید و مختلف نظری با ایسم گذاری مشخص نمود. 
دیدگاه کمونيسم علمی دائما درحال رشد و غنی شدن در پراتيک 

 ھای بشری به شرط جمعبندی دقيق آنھا می باشد؛ 
تبدیل به جامعه  1340ـ جامعه ما پس از ر فرمھای ارضی دھه ی 4

ای سرمایه داری شد و طبقه کارگر ایران بزرگ ترین طبقه انق^بی 
جامعه ما را تشکيل می دھد و انق^ب سوسياليستی و برقراری 
دیکتاتوری پرولتاریا و حکومت شورائی و ادامه انق^ب تحت دیکتاتوری 
پرولتاریا ـ انق^ب فرھنگی ـ از وظایف اساسی حزب کمونيست و 

 طبقه کارگر می باشد.
ـ تحقق این دورنما از متشکل شدن طبقه کارگر در سطوح مختلف 5

اقتصادی، اجتماعی و به خصوص ایده ئولوژیک ـ سياسی که ایجاد 
حزب کمونيست به مثابه مبرم ترین وظيفه سازمانيابی آن است 
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 می گذرد که در دستور کار معتقدان به کمونيسم علمی قراردارد؛
ـ کمک به سازمانيابی کليه ی توده ھای زحمت کش در سطوح 6

 مختلف سياسی و غير سياسی از وظایف مھم روزمره ما می باشد؛
ـ مبارزه ایده ئولوژیک با نفوذ افکار خرده بورژوازی در درون جنبش 7

چپ و حتا جنبش کارگری، با توجه به اینکه خرده بورژوازی بعد از 
طبقه کارگر بزرگ ترین قشر اجتماعی ایران را تشکيل می دھد امری 
ضروری در تحقق انق^ب کارگری و ازجمله ساختمان حزب در ایران 

 می باشد؛
ـ با توجه به نظرات مذھبی که در پرورش ایده آليستی کودکان و 8

نوجوانان و جوانان نقش مخربی دارند، جدائی کامل دین از دولت و از 
آموزش و پرورش ، ملی کردن موقوفات از وظایف ب^واسطه ی دولت 
سوسياليستی خواھد بود و پاک سازی جامعه از کليه ی مناسبات 

 جمعی مذھبی ضمن احترام به آزادی اعتقادات فردی انسانھا؛
ـ  احترام به انق^بات پرولتری و دستاوردھای آنھا تا به حال در جھان 9

صورت گرفته اند،  ضمن انتقاد از کمبودھا ی این انق^بات، مبارزه با 
نفی گرائی مطلق دستاوردھای مبارزاتی طبقه کارگر که نشانی 
است آشکار از عدم درک ما از اوضاع تحقق انق^ب تنھا دریک کشورـ 
آن ھم کشورھای عقب مانده ـ ، از نقش توده ھای کارگر و زحمت 
کش و کمونيستھا در تحقق و پيشبرد امر انق^ب پرولتری. و پذیرش 
شکست این انق^بات ناشی از عدم تحقق انق^ب جھانی، خرابکاری 
خرده بورژوازی و بقایای بورژوازی در کشورھای سوسياليستی، با 
تقویت آنان توسط بورژوازی جھانی تحت َعلَم رویزیونيسم کھن، 
مدرن، سه جھانی و انواع دیدگاھھای رفرميستی، آنارشيستی، 

 دگماتيستی، دنباله روی و غيره جدید.
با داشتن چنين وحدت نظری ما می توانيم برای تدوین برنامه و تدارک 

 کنگره موسس حزب کمونيست ایران گام برداریم.
[ باید که جمله جان شوی تا "یق جانان شوی  ـــ  گر سوی مستان 

 می روی مستانه شو مستانه شو
تاکی دو شاخه چون رخی تا کی چو بيدق کم تکی ـ  تاکی چو  

 فرزین کژ روی فرزانه شو فرزانه شو
ای ناطقه بر بام و در تاکی روی درخانه بر ــ  نطق زبان را ترک کن  

 بی چانه شو بی چانه شو]
 2014سپتامبر 30ک.ابراھيم ـ 

 114نشریه رنجبر شماره 

 بررسي سرمقالة نشرية تدارك حزب انقالبي
چند ماھی است رفقایی از چند گرایش مختلـف جریـانی بـه وجـود 

 ٨است. آنان پس از ارائۀ »حزب انق^بی«آورده اند که ھدفش ایجاد 
 »تدارک حزب انق^بی«بولتن داخلی، موجودیت خود را با ارائۀ نشریۀ 

به طور علنی اع^م کرده اند. ما این بولتن ھا و دو شـمارۀ نخـست 
را مطالعـه کـردیم و بـه ایـن نتيجـه  »تدارک حزب انق^بـی«نشریۀ 

رسيدیم که "زم است به این جریان ِ در حـال شـکل گـيری برخـورد 
کنيم؛ اما نه فع^ً به نظرات شخصی این رفقا و یا نظرات گرایش ھای 

حـزب «آنان. زیرا چنين برخوردی، بررسی اصل مسأله یعـنی ایجـاد 
را تحت تأثير قرار می دھد و حتی می تواند آن را در ميانـۀ »انق^بی

راه گم کند. بنابراین ما بررسی خود را از ميان ھمۀ مطالـب نـشریۀ 
، به سرمقالۀ شمارۀ یک آن محـدود کـردیم. »تدارک حزب انق^بی«

این سرمقاله از ميان ھمۀ نوشته ھای دیگر این نشریه نظر جمعـی 
ھمۀ گرایش ھای آن است و برخ^ف سایر مقـا"ت امـضای خاصـی 
ندارد. در این بررسی ع^وه بر اینکه اصل مسأله گم نخواھد شد به 

 نظر عمومی این جریان پرداخته می شود. 
 مدخلی برای ورود به بحث

بحران  – ١بحران جنبش کارگری ایران به دو بحران تقسيم می شود: 
تشکل تـوده ای طبقـۀ کـارگر، بـه معـنی موانـع قـوی بـرای ایجـاد 
سندیکاھا یا به عبارت دیگر اتحادیه ھای کارگری. این موانع خود بـه 

موانع عينی که اھم آنھا سرکوب  –دو بخش تقسيم می شوند: الف 
موانع ذھـنی. موانـع ذھـنی را   –رژیم جمھوری اس^می است و ب 

باید در افکار و طرز فکر فعا"ن کارگری در ایجاد تشکل ھای تـوده 
ای طبقۀ کارگر جستجو کرد. یکی از این موانع ذھنی، اعتقاد بـه 
فعاليت صرفاً علنی تشکل ھای توده ای طبقۀ کارگر و تأکيد بر آن 

بحران تشکل سياسی طبقـۀ کـارگر:  – ٢در ھر شرایطی است. 
که مانند بحران تشکل تـوده ای طبقـۀ کـارگر در مقابـل دو مانـع 
اساسی عينی و ذھنی قرار دارد. اھم موانع عيـنی بـرای ایجـاد 
تشکل سياسـی طبقـۀ کـارگر یـا بـه عبـارت دیگـر ایجـاد حـزب 
سياسی این طبقه، سرکوب به مراتب شدیدتر حکومت ایـران در 
تقابل با ایجاد روند تشکل یابی سياسی طبقـۀ کـارگر حـتی بـه 
مقياس ھای کوچک است. اما موانع ذھنی تشکل یابی سياسی 
طبقۀ کارگر در ایران دارای اھميت ویژه است، زیرا نه تنھا خود به 
طور مستقيم از تأثير بحران سياسی جنبش کارگری در جھان رنج 
می برد، بلکه به طور مستقيم رنج تشکل یـابی تـوده ای طبقـۀ 
کارگر را تشدید می کند. موانع ذھنی در بحران سياسی جنبـش 
کارگری ایران را باید در افکار و طرز فکر فعا"ن، گروه ھـا و احـزاب 
سياسی ای که خود را مشغول اھداف سياسی طبقۀ کارگر می 

 دانند جستجو کرد.
به اعتقاد ما، دو انحراف اساسـی جنبـش کـارگری جھـان یعنـی 
رفرميسم و گرایش به آنارشيسم (البته با تسلط اولی در سـطح 
جھان) بر جنبش کارگری ایران بویژه بر جنبش سياسی آن مسلط 
است. با آنکه گرایش مارکسيـستی در جنبـش سياسـی طبقـۀ 
کارگر ایران وجود دارد، ولی به لحاظ طرفداران خود بسيار کوچک و 

 ضعيف است.
بحران و انحراف در ایجاد تشکل ھای توده ای طبقۀ کارگر تا آنجـا 
که به موانع ذھنی این فعاليت ھا مربوط است خود متأثر از بحران 
و انحراف در ایجاد تشکل سياسی طبقۀ کارگر است. بـه عنـوان 
مثال گرایش به علنی بودن مطلق تـشکل ھـای تـوده ای طبقـۀ 
کارگر و علنی کاری مرتبط با آن در ھر شرایطی، ناشـی از تأثيـر 

 رفرميسم در جنبش سياسی طبقۀ کارگر ایران است. 
چـه »  تدارک حـزب انقYبـی«سرمقالۀ نشریۀ شمارۀ یک 

 می گوید؟
ما ھـر کـدام طـی سـال ھـای «مقدمۀ این سرمقاله می گوید: 

طو"نی مانند بسياری از انق^بيون ایران و جھان ...، در بحث ھای 
پراکنده، گاھی فشرده و بی برنامه شرکت کرده ایم و کم و بيش 

ماه گذشته تصميم  ٦به نتایجی نيز دست یافته ایم، تا اینکه طی 
گرفتيم به صورت منظم و سازمان یافته تر موضوع سـاخته شـدن 
حزب انق^بی را که از نظر ما عدم وجودش عمـده تـرین مـشکل 

 »طبقۀ کارگر است، مد نظر قرار دھيم.
این »تدارک حزب انق^بی«نخستين پرسش از تدارک گران نشریۀ 

در بحث ھای « »طی سال ھای طو"نی«است که آن نتایجی که 
به آنھا رسيده اند، چـه ھـستند؟ جمـع  »پراکنده، گاھی فشرده

کدامند و در کجا منعکس شده اند؟ تا آنجا کـه  »نتایج«بندی این 
مربوط می شود از جمع  »قدم اول«به شماره ھای بولتن داخلی 

بندی این نتایج اثری نيست. دوم اینکـه آن تحـول کيفـی ای کـه 
مـاه  ٦طـی «، »طی سـال ھـای طو"نـی«سبب شد تا پس از 

بـه صـورت منظـم و سـازمان یافتـه تـر «تصميم بگيرند  »گذشته
قرار دھند، چه  »موضوع ساخته شدن حزب انق^بی را ... مد نظر

بوده است و در کجا منعکس شده است؟ (در اینجا باید اضافه کرد 
که استفاده از صـفت تفـضيلی بـرای سـازمان یافتـه مـسئو"نه 
نيست. زیرا استفاده از این صفت به خواننـده القـا مـی کنـد کـه 
بحث ھای آنان، که متعلق به گرایش ھای مختلف اند، در گذشته 

، سازمان یافتـه بـوده اسـت در »طی سال ھای طو"نی«یعنی 
فھميده  »بحث ھای پراکنده و بی برنامه«حالی که این مفھوم از 

 نمی شود.)
 »تدارک حزب انق^بی«در مقدمۀ سرمقاله می خوانيم که جریان 

دو کميتۀ موازی به نام ھـای کميتـۀ سـازمانده و کميتـۀ نـشریه 
کارھـــای «تـــشکيل داده اســـت. وظيفـــۀ کميتـــۀ ســـازمانده 

در کميتۀ نشریه شروع به نشر و بـه «است و می گوید: »عملی
بحث گذاشتن موضوعاتی می کنيم که نتيجـۀ پایـانی آنھـا مـی 
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رادیکال تری دارند حرکت جدیدی را شروع می کنند اما بمحض 
شروع حرکت مجدداً رھبریت جریان در دست گروه سازشکار قرار 
می گيرد . ساز و کار دموکراسی و تصميم جمعی در بين کارگران 
وجود ندارد . دیدگاه آنان عمدتاً منحصر به کسب مطالبات معيشتی 
و گروه خود است و در مورد علت ریشه ای و پایه ای وضع خود ، 
حاکميت نظام سرمایه داری موجود ، سياست ھای حاکميت ، 
رابطه وضعيت خود با آزادی ھای مدنی و اجتماعی ، آزادی بيان و 
رسانه و تشکل و حزب فاقد اط^ع و بينش ھستند . در مورد 
ضرورت  ایجاد تشکل و حزب ، ساز و کار درونی آن و تصميم گيری 
جمعی و ارتباط با دیگر کارگران بحثی مطرح نيست و بطریق اولی 
ارتباط با دیگر جنبش ھای اجتماعی ، از جمله جنبش زنان ، مليت 
ھا ، دانشجویان و جنبش ھای طبقاتی معلمان و پرستاران در 

 چشم انداز آنان قرار ندارد . 

علت پراکندگی و محدودیت افق کارگران بدان جھت است که  
کارگران برای حل مشکل خود برنامه ھای متفاوت و فردی داشته و 
از حل اجتماعی مسئله فاصله دارند . برخی اظھار می کنند اگر 
کارشان درست نشود اقدام به خرید یک خودرو و مسافر کشی در 
شھر تھران و یا برخی شھرھای بزرگ خواھند کرد . دیگری بفکر 
گرفتن یک محل کسب و کار در آنست و سومی به خرید چرخ 

 دستی  و فروش ميوه  می اندیشد . 

با توجه به موارد فوق ضرورت آموزش ھای عميق  و ریشه ای 
طبقاتی ، اجتماعی و مدنی برای کارگران بسيار ضروری است که 
به آنان نشان دھد کسب موفقيت ھای آنی  لحظه ای ھر چند 
ارزشمند است اما بدون پيمودن مسير اتحاد طبقاتی با دیگر 
کارگران و زحمتکشان ، بدون کسب حقوق انسانی و اجتماعی ، 
بدون آزادی ھای سياسی و مدنی ، بدون تصميم گيری جمعی و با 
مبانی دموکراسی ، موفقيت ھا با بن بست مواجه شده و در 
صورت فقدان تشکل طبقاتی سراسری ، دوباره در سر جای اوليه 

 مجدداً قرار خواھند گرفت .

وقتی تجمع معترضين بر عليه جنایت اسيد پاشی تشکيل شد و در 
مقابل نرده ھایی قرار گرفت که با صف کارگران معترض کمتر از دو 
متر فاصله داشت . رھبران کارگران مخابرات روستایی از کارگران 
خواستند که از محل تجمع اعتراضی عليه اسيد پاشی دور شده و 
به انتھای ميدان بروند تا حداکثر فاصله را با تجمع اعتراضی عليه 
اسيد پاشی را داشته باشند . آنان اظھار می داشتند که نزدیک 
بودن کارگران با تجمع اعتراضی عليه اسيد پاشی به ضرر کارگران 

 خواھد شد زیرا ما دنبال قرارداد و بيمه خود ھستيم . 

ھم اکنون فعا"ن کارگری ارتباط منسجم و با برنامه ای با جنبش 
ھای اعتراضی نداشته  و اگر ارتباط نا منظم و گاه تصادفی وجود 
دارد عموما روی معيشت ، دستمزد و دریافت امتياز و معيشت 
تمرکز می کنند که در تحو"ت اقتصادی ک^ن سرمایه داری بجھت 
فقدان صف مستقل و تشکي^ت سراسری کارگران ، امتيازات کسب 
شده را باز پس گرفته می شود  . آگاھی می بایست شامل کليه 
عرصه ھای طبقاتی ، حقوق انسانی ، اجتماعی ، ایجاد تشکل 
ھای سراسری و مستقل ، دموکراسی ، آزادی ھای فردی و حق 
پوشش ، فرھنگی ، آزادی بيان و عقيده و گفتار و تبليغ ، رفع 
تبعيض ھای جنسيتی ، ملی و قومی و غيرو را شامل شود . اینکه 
به کارگر تنھا بگویيم چرا او کار می کند و دیگری می خورد ، 
راھگشای تغيير توازن طبقاتی نخواھد بود . با توجه به فرھنگ 
موجود کارگر ھم در دل خود می گوید خوب خدا به او بيشتر داده و 

 من فقط حقوق عاجل خود را می خواھم . 

کارگران پيشرو و فعا"ن کارگری در داخل و خارج نتوانسته اند به 
طرح  یک چشم انداز اجتماعی برای کارگران و دیگر جنبش ھای 
اجتماعی اقدام کنند ھر کدام تنھا بخش بسيار کوچک و جزئی از 
موضوع را مطرح و گاه بطور انحرافی به تبليغ می پردازند وقتی 

کسب دستاوردھای جزئی تا این حد مشکل و تنش زاست و چنين 
از جمله حداقل آزادی زنان با اسيد پاشی  –ھزینه ھایی دارد 

جنایتکارانه مواجه و کسب حقوق مکفی برای یک زندگی چھار نفره 
به یک معضل دست نيافتنی تبدیل می شود ، و وقتی که حداقل 

چه رسد به تشکل سراسری که  –تشکل ھای مستقل وجود ندارد 
گاه در بين فعالين مطرح می شود اما اراده جدی برای ایجاد آن 

طرح شعارھای تاریخی   -وجود نداشته  و از کنار آن عبور می کنند 
که پيش نيازھای آن گذار از مراحل اقتصادی و اجتماعی با افق 
ھای بلند مدت و گاه دور است ، بيشتر به یک شوخی تبدیل ، و 
منجر به ھيچ تشکل و جنبشی در بين کارگران نمی شود . عده ای 
برای پيشبرد آزادی و حق زنان ، با عریان سازی زنان می خواھند 
آزادی را محقق کنند .  باید گفت که در فضایی غير عملی و 
اجتماعی بوده و در یک فضای فردی و خيالی سير می کنند ، که 
ربطی با واقعيات اجتماعی موجود در ایران ندارد . و دقيقا به ھمين 
لحاظ است که ھزاران ھزار صفحه نگاشته می شود و در عرصه 
اینترنت و رسانه ھا مطرح می شود اما به لحاظ جدا بودن از شرایط 

 اجتماعی و زندگی زنده و روند موجود فاقد اثر بخشی ھستند . 

در تجمع اعتراضی بر عليه اقدام جنایتکارانه اسيد پاشی نيز ھمانند 
کارگران طيف فکری و نظری شرکت کنندگان متفاوت بود اما دامنه 
پراکندگی آن نسبت به کارگران کمتر بود . در این تجمع نيز 
شعارھای انحرافی ، ضعيف و بی خاصيت  وجود داشت و برنامه 
منسجمی برای پيشبرد و تداوم این مبارزات مطرح نگردید . یک مرد 

امروز زن در خطر  «جوان شعاری را حمل می کرد مبنی بر اینکه 
او خطر را انسانی و بر عليه خودش نمی دید ھر چند »است 

جنایت زنان را نشانه گرفته اما ھدفش کليت جامعه از جمله آزادی 
ھای اجتماعی و حتی مطالبات طبقاتی است. شاید او متوجه نبود 
که اسيد پاشی جزئی از نظام سرکوب در تمامی عرصه ھای 

اجتماعی است .و ھيچ بخشی از بخش ھای دیگر جدا  –اقتصادی 
نيست و ھمه حلقه ای از یک زنجير سراسری را تشکيل می 
دھد  . صف تظاھر کنندگان ھيچ ت^شی برای ادغام شدن با صف 
کارگران انجام نداد و تا حدی خود را جدا و متفاوت با کارگران می 
دید . در مجموع پراکندگی و بی برنامگی و بی افقی نيز در بين این 
بخش وجود دارد . جای فعالين کارگری بخصوص زنان در این 
اعتراضات خالی بود ، در حاليکه فعالين می بایست در ھر جنبش 

 اعتراضی حضوری فعال و اثر گذار داشته باشند. 

برای اثر گذاری در جنبش ھای موجود و پيوستگی جنبش ھا برای 
سراسری شدن با کل مطالبات و اھداف در کليه عرصه ھای 
اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و مدنی پيوند برقرار کرد . فعالين 
کارگری با حذف دیوارھا و فواصل و ایجاد ارتباط ھای چند گانه و 
افزایش سطح توانایی فعالين ، با ایجاد تشکل سراسری و طرح یک 
افق و چشم انداز کامل می توانند به پيشبرد مبارزات و حقوق 

 اجتماعی و اقتصادی اقدام کنند . 

بدون گذار از مراحل مشخص و معين مبارزات تشکي^تی ، عملی و 
نظری و ایجاد تشکل سراسری ، و تحقق اھداف ھر مرحله از 
برنامه ، انتظار آنکه در یک صحبدم به یک جامعه انسانی دست 

 یابيم تنھا یک رؤیا است و محقق نخواھد شد.

 محمود صفدری  

   30/7/93  
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 آسيب شناسي دو مبارزه كارگري و حقوق بشري

 مهر مقابل مجلس  30( عليه جنايت)  

ھستی اجتماعی انسان ، یک واقعيت و وجود یکپارچه است و 
نمی توان در دراز مدت بطور ناموزون به بخشی از حقوق انسانی 
دست یافت در حاليکه بخش دیگر آن تعطيل باشد . مبارزه 

اجتماعی جدائی ناپذیر  –اقتصادی، از مبارزه سياسی و فرھنگی 
است. امروزه در ایران شرایط بغایت ضد انسانی و وحشيانه ای در 
کليه عرصه ھای حقوق اقتصادی و تأمين معيشت "زم و مکفی 
برای رفاه خانوارھا ، حقوق بشری ، حقوق فردی و اجتماعی، 
آزادی بيان و اجتماعات و حق ایجاد تشکل ھای مستقل صنفی و 
سياسی حاکم شده است. اعتراضات گسترده ای برای کسب 
حقوق اوليه در ھر حوزه حقوقی بطور روزانه در جریان است اما 
ھيچکدام به نتایج ملموس و قابل اتکایی دست نيافته است. کسب 
دستاوردھا در ھر کدام از بخش ھا ملزم به ایجاد تشکل ھای 
مستقل ، نگرش و دیدگاھھای نظری یکپارچه در مورد کسب حقوق 
بطور یکپارچه در عرصه دموکراسی ، حقوق بشر، آزادی ھای فردی 
و اجتماعی و تأمين نيازھای یک زندگی با رفاه و حمایت ھای 
اجتماعی می باشد و متأسفانه جنبش ھای موجود در این راستا 
دستاوردی نداشته اند . نگرش فعا"ن و پيشروان کارگری و طبقه 
کارگران صرفا معطوف به حقوق اقتصادی و حفظ ھمين حقوق یک 
چھارم خط فقر و دریافت حقوق معوقه و مسائل معيشتی می 
باشد . جنبش ھای معطوف به آزادی ھای فردی و اجتماعی ، 
دموکراسی ، حقوق بشر و حق بيان و اندیشه نيز حوزه خود را از 
حوزه ھای اقتصادی مجزا می بينند و به این علل بنيادین جنبش 
ھای خودبخودی ، عمق نيافته و قادر نيستند به سازمان ھا و 
تشکي^ت "زم و اتحاد سراسری برای حفظ دستاوردھا و حرکت رو 

 بجلو دست یابند .  

 تجمع اول : 

صبح در  9کارگران روستایی مخابرات از ساعت  93مھر  30صبح روز 
مقابل مجلس شورای اس^می یک تجمع اعتراضی بر پا نمودند . 
این کارگران که به بيرحمانه ترین وجھی استثمار می شوند ، حتی 
از داشتن قرارداد استخدامی با شرکت مخابرات محروم ھستند ، 

ھزار تومان به آنھا  500و  400شرکت مخابرات حقوق ھایی در حد 
داده و از بيمه نمودن آنھا خودداری می نماید . این وضعيت بخصوص 

برای کارگران ایجاد و تا امروز ادامه دارد . کارگران با  1385از سال 
برگزاری تجمع اعتراضی ، مجلس را مجبور نمودند که یک "یحه 

 85برای استخدام و بيمه آنھا مصوب ، و در "یحه بودجه سال ھای  
به بعد بگنجاند . اما شرکت مخابرات از اجرای آن سر باز زده و وضع 
تحميلی موجود را تداوم می دھد . کارگران مخابرات روستایی به 
جھات فوق و عقب افتادن حقوق ناچيز خود ھر سال چندین بار در 
مقابل مجلس تجمع برگزار می کنند . در آخرین تجمع برگزاری 

 کارگران اع^م کردند : 

س^م و عرض و ادب و احترام با توجه به اینكه شركت مخابرات 
ایران ، ھم مجلس شورای اس^می و ھم قانون را به تمسخر 

ھزار كارگر را از حقوق قانونی خود منع نموده و چند  10گرفته!!!!  و 
ماھه كه حقوق داده نشده و قرارداد مستقيم را برای ھمه در كل 
استانھا انجام نداده !!!!خواھشمند است كه ھمه كارگزاران روز 

روز سه شنبه  29/07/93دوشنبه حركت به سمت تھران در مورخ 
صبح جلوی مجلس تجمع خواھيم نمود تا از نمایندگان  9ساعت 

ملت بخواھيم كه قانون تصویب شده و تعھد مخابرات به مجلس را 
 از مخابرات بخواھد.

خواھشاً تمامی ھمكاران در سراسر كشور اع^م حضور كنيد ما از 

شورای ھماھنگی ھم خيلی متشكریم و دیگر ھيچكس جلودار این 
تجمع نمی باشد !!!!!!!! حتی اگر بگویند رسمی خواھيد شد و 

 تجمع لغو نخواھد شد ، به ھيچ وجه!!!! 

در وضعيت کنونی که سطح حقوق دریافتی کارگران در سراسر 
کشور در حد یک چھارم خط فقر است و کارگران با یک تراژدی 
فاجعه بار مواجه ھستند ، کارگران مخابرات روستایی از دریافت 
ھمين سطح محروم  و فاصله عميقی با حداقل حقوق مصوب 
وزارت کار  دارند . برای کارگران مخابرات روستایی ، کسب سطح 
حقوق امروزین کارگران دستاوردی بسيار بزرگ و باور نکردنی 

 محسوب ميشود .  

بنا به قوانين اگر مقامات دولتی و یا بخش ھای خصوصی مصوبات 
قانونی را عمل نکنند ، مجلس می بایست مراتب را به قوه قضائيه 
برای رسيدگی ارسال کند و این کار انجام شده و قاضی دادسرا نيز 

 به کارگران وعده رسيدگی جدی و فوری داده است . 

نمایندگان کارگران با محجوب و سبحانی فر نمایندگان مجلس 
مذاکره و آنھا نيز وعده پيگيری داده اند . قرار شده کارگران روز 
پنجشنبه و جمعه را مراجعت و سپس از روز یکشنبه مجددا دست 

 به تجمع بزنند . 

 تجمع دوم : 

صبح طبق قرار قبلی عده ای از مردم معترض  11از حدود ساعت 
تھران به اسيد پاشی شروع به تجمع در مقابل مجلس کردند . 
نيروی انتظامی که از حضور افراد مطلع بود نه تنھا ھيچ ممانعتی 
ننمود بلکه از آنھا خواست که تا پشت ميله ھا جلو بيایند و در طول 
تظاھرات نيز از شعار دادن و بلند کردن پ^کارد و درخواست از 
پيوستن مردمی که عبور می کردند مخالفتی ننمود . علت اصلی 
تحمل حاکميت آن بود که مخالفت و سرکوب تظاھرات ، ھزینه 
بسيار زیادی در این وضعيت به روی دستش می گذاشت تظاھر 
کنندگان که شعارھایی عليه اسيد پاشی و مجلس می دادند . 
پس از حدود دو ساعت بھنگام بازگشت قصد عبور جمعی از خيابان 
بھارستان را داشتند  اما توسط پليس ممانعت و جمعيت متفرق 
 شدند  . 

 

 نگاھی به درون دو جنبش اعتراضی 

حرکت اعتراضی کارگران مخابرات انحصاراً برای انعقاد قرارداد و بيمه 
شدن خود و کسب بخشی از حقوق ناچيزی که مشمول دیگر 
کارگران می شود ھستند . این کارگران مثل بقيه گروھھای 
اجتماعی از طيف ھای وسيعی تشکيل می باشد اما عمده آنھا 
جزو گروه ھای محافظه کار بوده و بشدت از طرح مطالبات خارج از 
موارد مطرح شده احتراز می کنند . نمایندگان آنان که برای مذاکره 
با نمایندگان مجلس و دیگر ارگان ھا مراجعه می کنند ، از نظر 
دیدگاه و فرھنگی به نگاھھای حکومتی و در انطباق با بسيج و 
برخی مقامات ریز و درشت ھستند . آنھا بطور مرتب از کارگران می 
خواھند که خارج از دو مطالبه قرارداد و بيمه از ھيچ جيز دیگری 
صحبت نکنند و بازی را بھم نزنند .برخی از کارگران که آگاھی ھای 
عميق تری را که در روند کار و زندگی کسب کرده اند ، نمی توانند 
خواسته ھای خود را طرح و بيان کرده و آنھا را فرموله و با کارگران 
ھمکار خود به اشتراک گذارند ، تا به یک نگرش واحد مطالبات خود 

 را به پيش برده و محقق کنند . 

روابط درونی کارگران برای تصميم گيری از ھيچ گونه نظامی 
برخوردار نيست و روالی برای  نظامند کردن مطالبات خود و 
چگونگی پيگيری و نحوه مبارزه و اقدامات آتی ندارند . بعبارت دیگر 
روال تصميم گيری آنھا بر اساس محوریت یک و یا دو فرد و بصورت 
غریزی و یا ھمان نوعی و"یت است . وقتی روش ھای عادی و 
مذاکره و رایزنی به نتيجه نمی رسد ، یک یا چند کارگر که دیدگاه 
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تواند منجر به ایجاد حزب انق^بی شـود. و البتـه اینھـا را منـوط بـه 
 »حضور گستردۀ انق^بيون، فعالين و تشکل ھای داخلی می دانيم.

از مسایل طرح شده در این سرمقاله و سـایر مطالـب ایـن نـشریه 
، حزب انق^بی »حزب انق^بی«چنين فھميده می شود که منظور از 

طبقۀ کارگر یا به اختصار حزب کمونيست است. پس در دیدگاه ایـن 
جریان روند ساختن حزب کمونيست بدین ترتيب یا بدین شکل است 

مـی  »به کارھـای عملـی«که این جریان با دو کميتۀ خود که یکی 
پـردازد و دومـی کـه برحـسب مطالــب بيـان شـده در مقدمـۀ ایــن 

فراھم مـی »بستری«سرمقاله اھميتش بيشتر از اولی است، زیرا 
کند که نتيجۀ پایانی آن می تواند ایجـاد حـزب انق^بـی باشـد، بـه 
ساختن  حزب انق^بی طبقۀ کارگر نایل می شود. به طور خ^صه در 
دیدگاه این جریان روند ساختن یا تشکيل حزب انق^بی طبقۀ کارگـر 
از طریق پيشبرد بحث ھایی در این جریان صورت می گيرد که نتيجۀ 
پایانی آن وحدت نظری این جریان باشـد بـه اضـافۀ انجـام کارھـای 

در »حضور گستردۀ انق^بيون، فعالين و تشکل ھای داخلی«عملی و 
معنی این نظرات این است که  .»تدارک حزب انق^بی«مياِن جریان ِ 

عده ای از رھبران با راه انداختن نـشریه و سـایت و پيـشبرد بحـث 
ھایی که منجر به وحدت نظری آنان می گـردد و جلـب شـماری از 
افراد در خارج و داخل ایران و با حضور عدۀ قابل م^حظه یـا مطلـوب 
که به این جریان می پيوندند حزب انق^بی طبقۀ کارگر را بـه وجـود 
می آورند. به نظر ما این دیدگاه در اساس فرقی با دیدگاه ھای رایج 
دربارۀ تشکيل حزب انق^بی طبقۀ کارگر ندارد و در عمل ھمان چيزی 
خواھد شد که بر طبق آن برخی گروه ھای سياسـی چـپ موجـود 
خود را حزب طبقۀ کارگر یا حزب کمونيست می نامند. تنھـا بـا ایـن 

فضای باز و آزاد در اختيار کسانی می گذارد »کميتۀ نشریه«فرق که 
نقـدا در یـک نقطـۀ نظـر بـا ھـم «و خواھان ھمکاری آنھاست کـه 

اشتراک دارند و آن عبارت است از: پيروزی جنبش انق^بـی آتـی در 
گرو رشد آگـاھی طبقـاتی و حـضور رھـبری انق^بـی در رأس ایـن 

این کار مثبتی است ولی برخی جریان ھای چپ دیگر نيز  .»جنبش
نشریات یا سایت خود را برای ارائۀ نظرات دیگران باز گذاشـته انـد. 
باید دید که آیا این اقدام کافی است و آیا واقعا موانـع ذھـنی ایجـاد 
حزب را از ميان بر می دارد؟ آیا امکـان آزاد تبـادل نظـرات در شـکل 

 »نطفۀ حزب انق^بی«نشریه یا کنفرانس و غيره برای وحدت و ایجاد 
کافی است و یا برای ایجاد حزب انق^بی به چيزھای دیگری ھم نياز 

 است؟
در مقابل این دیدگاه یا نگرش به ایجاد حزب انق^بـی طبقـۀ کـارگر، 
درک ما براساس تجربه و تحليل جنبش تاریخی انق^بی طبقۀ کارگر 
در جھان چنين است: صرف نظـر از ویژگـی ھـای ایـن امـر در یـک 
کشور، برای ایجاد حزب انق^بی طبقۀ کارگر یا با عبارت موجز حـزب 
کمونيست، سه روند مرتبط با ھم یا حتی می توان گفت توأمـان بـا 

 ھم ضروری است.
ن بنــدی  نخست  ن به وجود آمدن اســتخوا روندی که نتيجۀ آ

این حزب است. این استخوان بندی به وجود نخواھد آمد مگـر آنکـه 
یاخته ھای آن به وجود آمده باشند. این یاخته ھا ھمان چيزی است 

 »ھسته ھای کارگری کمونيستی«که در ادبيات کمونيستی به آنھا 
می گویند. برای تشکيل حزب انق^بـی طبقـۀ کـارگر وجـود ھـسته 
ھای کارگری کمونيستی حداقل در ميان کارگران صـنایع بـزرگ یـک 

 کشور ضرورت تام دارد و یکی از شروط اساسی آن است.
کارگران دائماً در واکنش بـه اَعمـال و رفتـار سـرمایه داران و دولـت 
سرمایه داری و قوانين ضد کارگری کـه بـر معيـشت و کـل زندگـی 
اجتماعی این طبقه تأثير مخرب می گذارند به شکل پنھان یا آشکار 
مبارزه می کنند. شکل آشکار این مبارزات در شرایط کنونی، به طور 
معمول، به صورت مبارزات اعتراضی، تظاھرات و مبـارزات اعتـصابی 
جلوه گر می شـوند. در ایـن مبـارزات برخـی از کـارگران بـه سـبب 
پيگيرتر بودن در مبارزه، به سبب شجاعت شان در پيش قدم بـودن، 
به سبب توان تحليلی و جمع بندی خواست ھای کارگران در مبارزه 
موجود آنان در این یا آن شاخه یا واحد اقتصادی و به سبب فداکاری 
ھای خود به رھبران مبارزات توده ای طبقۀ کارگر و یا به زبان مارکس 
به سرُگل ھای پرولتاریا تبدیل می شوند. این سرُگل ھـای کـارگری 

معمو"ً یا حتی می توان گفت عموماً مورد اعتماد و وثوق توده ھای 
طبقۀ کارگرند و به قول معروف نبض تودۀ طبقۀ کـارگر بـا نبـض ایـن 

 سرُگل ھا می طپد.
ضرورت کارآئی انق^بی و اسـتفادۀ درسـت از زمـان و امکانـات، بـه 
کمونيست ھا حکم می کند که در رابطه با مبارزۀ طبقاتی کـارگران 
نيز براساس کارآئی انق^بی و استفادۀ درسـت از زمـان و امکانـات 
عمل کنند. بدین ترتيب فعاليت کمونيست ھا در بين طبقۀ کارگر بـا 
آموزش دادن سوسياليسم علمی و کمونيسم ھمچون علم شرایط 
رھایی پرولتاریا، در ميان عقب مانده ترین کارگران شروع نمی شود. 
آنان باید در درجۀ نخست پيشرفته ترین، ھوشمندترین و مبارزتریـن 
کارگران را برای مسلح شدن به تفکـر کمونيـستی آمـاده کننـد و از 
ــاط وســيع  ــارز ارتب ــن کــارگران پيــشرفته، ھوشــمند و مب طریــق ای
کمونيست ھا را با تودۀ طبقۀ کارگر به طور عميق و مـستمر برقـرار 
کنند. این نيز راھی جز این ندارد که رھبران مبارزات توده ای طبقـۀ 
کارگر یا ھمان سرُگل ھای پرولـتری، نخـستين گـردان ھـای طبقـۀ 
کارگر برای آمـوختن و نـيز آمـوزش دادن مارکسيـسم و کمونيـسم 
باشند. آنان در جریان آموزش کمونيسم به عنوان علم شرایط رھایی 
طبقۀ کارگر ھمراه بـا کمونيـست ھـای از پيـش موجـود و کـارگران 
مستعد دیگر که شوق مبارزۀ انق^بی و آمادگی و استعداد آموختـن 
کمونيسم دارند، ھسته ھای کارگری کمونيستی را بـه وجـود مـی 
آورند. با ایجاد این ھسته ھا، یاخته ھا و استخوان بندی حزب طبقۀ 
کارگر در روند مبارزۀ طبقاتی و آموزش کمونيسم به وجود می آیند و 

 شکل می گيرند.
رگر که  روند ضروری دوم طبقۀ کا برای تشکيل حزب انق^بی 

سياسـی   –توأم با روند نخست است، روند پيشبرد مبـارزۀ نظـری 
(تئوریک) در جنبش کارگری در کل و بویژه در جنبش سياسی طبقۀ 
کــارگر اســت. نتيجــۀ ایــن رونــد زمــانی کــه سوسياليــسم علمــی 
(مارکسيسم) به تئوری غالب و مسلط مبـارزۀ طبقـاتی در جنبـش 
کارگری و بویـژه در جنبـش سياسـی طبقـۀ کـارگر تبـدیل شـود و 
رفرميسم و گرایش ھای آنارشيستی و اشـکال متنـوع اینھـا را بـه 
عقب براند زمينۀ ذھنی پيدایی حزب انق^بی طبقۀ کارگر فراھم می 

 شود.
رد و می  روند سوم ش گفته تأثير می گذا روند پي که ھم بر دو 

تواند این روندھا را شتاب بخشد و ھم بـا رشـد ایـن دو رونـد خـود 
شتاب می گيرد، رونـد رشـد عيـنی مبـارزۀ طبقـاتی بویـژه مبـارزۀ 
سياسی طبقۀ کارگر اسـت. روشـن اسـت کـه بایـد بيـن شـرکت 
سياسی طبقۀ کارگر در مبـارزات اجتمـاعی و طبقـاتی بـا شـرکت 

طبقۀ کـارگر در ایـن مبـارزات فـرق گذاشـت. زیـرا شـرکت  مستقل
مستقل طبقۀ کارگر در این مبارزات مبتـنی بـر تئـوری، سياسـت و 
سازمان مستقل این طبقه است. شرکت سياسی طبقۀ کـارگر در 
مبارزات اجتماعی، در مبارزات طبقاتی و در انق^ب، در طـی تـاریخ، 
ضرورتا ناشی از وجود حـزب انق^بـی او، حـزب کمونيـست، نبـوده 

 ١٨۴٨است. نمونۀ آن شرکت سياسی طبقۀ کارگر در انق^ب ھای 
بـوده اسـت. بـی شـک پـيروزی  ١٨٧١اروپا و انق^ب کمون پـاریس 

انق^ب پرولتری در ھيچ کجای جھان بدون تئوری انق^بی طبقۀ کارگر 
که تودۀ طبقۀ کارگر را از طریق سرُگل ھای پرولتری فرا بگيرد، بدون 
سياست و سازمان مستقل این طبقه ممکن نيـست. امکـان ایجـاد 
حزب انق^بی طبقۀ کارگر در شرایطی که بين طبقۀ کارگر و به تبـع 
آن کل توده ھای مردم با حکومت گسست و مبارزه عميـق تـر مـی 

 شود به مراتب بيشتر از پيش است.  
ھمان گونه که گفتيم این سه روند، مرتبط بـا ھـم، توأمـان بـا ھـم، 
متآثر از ھم و شتاب بخشندۀ یکدیگرند. وجود این سـه رونـد شـرط 
مطلق و نسبی ایجاد حزب انق^بی طبقۀ کارگر است. ھرچند مـی 
توان و باید رابطۀ این سه روند را با ھم به طور نسبی در نظر گرفت، 

 اما نمی توان ھيچ کدام از آنھا را نادیده گرفت یا از سر آنھا پرید.
جریانھا و گروه ھایی که فکر می کنند صرفاً با تجمع و وحدت نظری 
با ھم (که اغلب پس از مدتی به انشعاب منجر می شود) و احتما"ً 
با ارائۀ یک برنامه (که البته وجود آن برای وحـدت و پيـشبرد مبـارزه 
ضروری است) می توانند به ایجاد حزب انق^بی طبقۀ کارگر برسند، 
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اغلب دچار توھم ھای متافيزیکی در این باره اند. تا زمانی کـه ایـن 
سه روند ضروری عينی برای ایجاد حزب تحقق نيابند حتی اگر ھمۀ 
افراد چپ و نيز تشکل ھای موجود چپ با ھـم متحـد شـوند حـزب 
کمونيست را نمی توان تحقق یافته دانست؛ ھر چند که نبود حـزب 
 کمونيست با وجود تشکل ھای کمونيستی در جامعه منافات ندارد.

تـدارک حـزب «با چنين دیدی است که سرمقالۀ نشریۀ شمارۀ یک 
آخرین تصميمات بر این شد که نـشریه بحـث «می گوید:  »انق^بی

ھای تئوریک را که در نھایت "زم است منجر به تھيۀ برنامه یا برنامه 
ھایی برای ساختن حزب انق^بی شود، منتشر نمایيم و نام نشریه 

 »را " نشریۀ (تدارک حزب انق^بی)" بگذاریم.
 »تدارک حزب انق^بـی«یکی از موارد جانبی اما بسيار مھم جریان 

قبول این است که بحث ھای تئوریک در ميان آنان ممکن است منجر 
برای ساختن حزب انق^بی شود. مفھوم این »برنامه ھایی«به تھيۀ 

حرف پذیرش تعدد برنامه برای ساختن حـزب انق^بـی طبقـۀ کارگـر 
است. ما که آموخته ایم برنامـه پـرچم و راھنمـای مبـارزۀ طبقاتـی 
است، چگونه می توانيم این برخورد به برنامه را برای حزب انق^بی 
طبقۀ کارگر درک و دریافتی ليبرالی ندانيم؟ با دانستن اینکه برنامـه 
ای که این حزب باید بر آن استوار باشد محصول درک سرمایه داری، 
مبارزۀ طبقاتی، سوسياليسم، اسـتراتژی مبـارزۀ طبقـاتی، مرحلـۀ 
انق^ب در یک کشور و خطوط اساسی تاکتيکی در مبـارزات آتـی و 
غيره است و در تمام این زمينه ھا بر مبانی تحليلی استوار اسـت، 
چگونه می توان به تعدد برنامه اعتقاد داشـت؟ درسـت اسـت کـه 
حقيقت امری نسبی است و این نسبی بودن در مورد موضوعی بـا 
اھميت برنامه برجسته تر می شود، اما این به مفھوم تعدد برنامـه 
نيست، بلکه به ایـن مفھـوم اسـت کـه در جریـان طو"نـی مبـارزۀ 
طبقاتی ممکن است روشن شود برخـی از خطـوط غـير اساسـی 
برنامه کھنه شده یا خطوط دیگری باید به آن اضافه شـود. آری ایـن 
است مفھوم نسبی بودن حقيقت یک برنامه حزبی. نيازی به شرح 
کشاف این نيست که قبول تعدد برنامۀ حزبی، یا بی درنگ انق^بی 
بودن این حزب را مورد تھاجم قرار می دھد و یـا نطفـۀ انـشعاب در 
حزب را به تعداد برنامه ھا با خود یدک می کشد. تعدد برنامۀ حزبی 
تنھا به معنی تعدد احزاب است که تنھا یکی از آنھا می تواند حـزب 
انق^بی پرولتاریا باشد. البته این امکان ھم وجود دارد که ھيچ کدام 
واقعاً حزب انق^بی پرولتاریا نباشند. اما امکان اینکه حزب کمونيست 
یا ھر حزب سياسی جدی دیگری چند برنامـه داشـته باشـد وجـود 

 ندارد و پراتيک سياسی نيز چنين چيزی را نشان نداده است.
عنوان سرمقاله مورد بررسی ما و نيز زیـر عنـوان آن چنيـن اسـت: 

اندکی  تأمـل در  .»برای حل بحران رھبری ایجاد حزب ضرورت دارد«
این عنوان نشان می دھد که این عنوان از یک سو چـيزی بيـش از 
یک دور تسلسل نيست و از سوی دیگر از مـضمونی خطـا حکایـت 
می کند. از این بگذریم که این رھبران، رھبران خود گماشتۀ جنبش 

 »بحران رھـبری«کارگری اند. بر طبق این سرمقاله، این رھبران در 
قرار دارند و برای آنکه از بحران رھبری خارج شوند باید حزب انق^بی 

جنبـش کـارگری »  رھـبران«ایجاد کنند. با فرض اینکه این رفقا واقعاً 
ناشـی از »  بحران رھـبری«اند؟ »  بحران«ھستند باید دید چرا دچار 

سلطه یا دست کم نفوذ نيرومنـد گـرایش ھـای انحرافـی بـه ویـژه 
است. این  »رھبران«رفرميسم و گرایش به آنارشيسم در ميان این 

انحرافات و آسيبی که آنھا بر وجدان سياسی توده ھـا در سراسـر 
جھان ایجاد کرده اند و سـرکوب شـدید حکومـتی در ایـران، موجـب 

، و نـيز سـازمان ھـا و »رھبران«جدایی بين طبقۀ کارگر ایران و این 
احزاب چپ ایرانی شده است. سرکوب شدید حکومتی در ایـران را 
می توان تا حد زیادی با ترکيب درست فعاليت مخفی و علنی و نيز 
با ترکيب فعاليت غير قانونی و قانونی دفع کرد، مشروط بر آنکه بتوان 
تا حد قابل قبولی بر انحرافات اساسی جنبش سياسی طبقۀ کارگر 

معلول است نه علت. این چيزی اسـت  »بحران رھبری«فایق شد. 
که سرمقاله به آن نمی پردازد. این عنـوان خطاسـت، زیـرا مـسأله 
درست برعکس است. یعنی زمانی که انسان ھا بر مشک^ت خود و 
راه حل آنھا آگاه می شوند، می توانند بر بحران ھای خود غلبه کنند 
و نه با غلبه بر بحران ھای خود بر مشک^ت و راه ھای حل آنھا آگاه 

 می شوند! 

برای حـل بحـران رھـبری ایجـاد حـزب ضـرورت «قسمت زیرعنوانِ  
برای پایان دادن بـه سـرگردانی ھـا و  «چنين آغاز می شود: »دارد

افتراق ھای تاکنون موجود، در ميان پيـشروان کمونيـست و جنبـش 
کارگری، با"خره باید از نقطه ای آغـاز کـرد. ایـن نقطـه، ھرچـه کـه 
باشد، نقاط تعيين شده در گذشته نيست. به این دليل روشـن کـه 

  »ھمۀ آنھا به بن بست رسيده اند.
با خواندن ادامۀ مطلب مـی بينيـم ھـدف بحـث در اینجـا بـا زبانـی 
دیپلماتيک مجادله با جریانھـایی نظـير کميتـۀ ھمـاھنگی و کميتـۀ 
پيگيری است. ما به بحث در این ھدف وارد نمی شویم و مشکلی با 

در »تدارک حزب انق^بی«آن نداریم ولی به نظر ما دیدگاه خود جریان 
این مورد معيوب است. درست است که ھر کاری نقطۀ آغازی دارد، 

نيـست.  »با"خره باید از نقطـه ای آغـاز کـرد«اما این توجيه کنندۀ 
با"خره باید از نقطـه «مھندسی را در نظر بگيرید که بخواھد با دید 

پلی یا ساختمانی بسازد یا کارخانه ای بنا کند. اگر او  »ای آغاز کرد
بجای ایجاد پی ِ پل، ساختمان یا کارخانه با"خره از نقطـه ای آغـاز 
کند نتيجۀ کار قطعاً شکست او خواھد بود. ولی اگر او پيش از عمل 
بر درستی طرح و نقشۀ خود براساس علم، اطمينان داشته باشد، 
ضریب شکست کار از صد در صد بسيار کاھش خواھـد یافـت و بـه 
ھمان نسبت بر شانس موفقيت او افزوده خواھد شد. در روزگـاری 

حزب «تأسيس شد و سپس در آغاز تأسيس »حزب کمونيست «که 
ُمبلغان این احزاب برای جلب افراد به عضویت در  »کمونيست کارگری

با"خره کاری باید «این احزاب، به طور شفاھی، به افراد می گفتند: 
اگر مخاطب به دام این اسـتد"ل مـی افتـاد روشـن بـود کـه  .»کرد

نظرش برای عضویت در این احزاب نرم می شد. اما بودنـد کـسانی 
که خودِ  این استد"ل را رد می کردند و می گفتند به ما بگویيد کـار 
درست چيست، ما مـی خـواھيم بـه آن کـار درسـت فکـر کنيـم و 
سنجيده عمل نمایيم. تجربۀ بيش از دو دھه نشان داد حق بـا ایـن 

نقـاط «آخری ھا بوده است. درست است که اگر نقطۀ آغـاز جدیـد 
باشد تجربۀ شکست تکرار خواھد شد ولی »تعيين شده در گذشته

نویـسندگان ایـن »ھرچـه باشـد.«نقطۀ آغاز جدید نـيز نمـی توانـد 
ھرچـه «سرمقالۀ تأسيس گر متوجـه ایـن نيـستند کـه در مفھـوم 

موجـود »نقـاط تعييـن شـده در گذشـته«می تواند برخی از  »باشد
حـزب «باشند و نقش ایفا کنند، ھمان گونـه کـه در مـورد سـاختن 

در دیدگاه خـود ایـن  »نقاط تعيين شده در گذشته«ھمان  »انق^بی
نقاط تعيين شده « »به بن بست رسيدن ِ«جریان حضور فعال دارند. 

تنھا بيانگر نادرستی نقاط تعيين شده در گذشته انـد و  »در گذشته
 نه بيانگر درستی نقطۀ آغاز جدید. 

پاسـخ «این پاراگراف در این سرمقاله با جملۀ زیر پایـان مـی یابـد: 
نھایی به تعيين تکليف رفرم یا انق^ب، از چگونگـی شـکل دادن بـه 

در  »ظرف رھبری انق^بی و یا بی اعتنایی به آن مشخص می شود.
نمـی شـویم. زیـرا ایـن بحثـی »رفرم یا انقـ^ب«اینجا ما وارد بحث 

بسيار گسترده و پيچيده است و خود این جریان آن را بـه گونـه ای 
خلق الساعه برای تأثير گذاردن بر تأمين ھدفش آورده است. ما بـه 

و حزب طبقۀ کارگر »رفرم یا انق^ب«طور کامل قبول داریم که مسألۀ 
به ھم مربوط اند. آنچه در اینجا خودنمایی می کند این است که این 

می داند. به نظر  »ظرف رھبری انق^بی«را  »حزب انق^بی«جریان، 
برای حـزب انق^بـی طبقـۀ کارگـر  »ظرف«ما کاربرد مفھوم ایستای 

بدترین مفھوم یا تعریف است. کاربرد مفھوم ظرف برای حزب انق^بی 
طبقۀ کارگر به این دليل ایستاست که در نظـر نمـی گـيرد کـه ایـن 
حزب مخلوق و محصول سه روند پيش گفته است و خود نيز پس از 
به وجود آمدن مانند موجودی زنده در حال تکامل است. مـا در بيـان 

حـزب «، ھمـان »ظـرف رھـبری انق^بـی«اینکه منظور این جریان از 
حل بحران «است، محقيم. زیرا این جریان می خواھد برای » انق^بی
، حزب ایجاد کند یـا بـه عبـارت دیگـر بـا قـرار دادن رھـبران » رھبری

بحـران  »حـزب انق^بـی«انق^بی مبت^ به بحران در ظرفـی بـه نـام 
رھبری را حل کند. با گذاردن مکـانيکی رھـبرانِ  در بحـران، در یـک 
ظرف و القای اینکه این ظرف حـزب انق^بـی اسـت راه حـل بحـران 

 جنبش کارگری به دست نمی آید. 
ظـرف «به مثابـۀ  »حزب انق^بی«در اینجا "زم است در مقابل ایدۀ 

مفھوم فشردۀ خود را از حزب انق^بی طبقۀ کارگر یا »رھبری انق^بی
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توده ھا از شما فرار نکنند، شما ھمراه توده ھای که حاکميت 
کارگری را رد می کنيد، و با این افکار و اندیشه رفرميستی چه 

   که خارج از مدار سرمایه داری باشد؟کاری می توانيد انجام بدھيد، 

در درون این نظریه رفرميست ھا که می ترسند توده ھا از آنھا فرار 
کنند، پایه ھای اصلی توجيه گری این نظریه ھمان نظریه قبلی 
است، که می گوید : آگاھی طبقاتی از درون مبارزه خود به خودی 
و خودش بيرون می آید، پس اگر آگاھی نسبت به دیکتاتوری 
انق^بی پرولتاریا از درون مبارزه روزمره و خود به خودی طبقه کارگر 
بيرون نيامده پس جزو آگاھی طبقاتی نيست، این گونه است که 
خودجوش ھا ، نيمه خودجوش ھا و صرف نظر کنندگان از 
دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا و آرایشگران حزب و حکومت کارگری با 
کلمات و اشکال مورد قبول سرمایه داری با درجات مختلف در طيف 

 رفرميستھا قرار می گيرند. 

اینجا "زم است نھایت پایه اصلی این انحرافات را بيان کنيم، 
تمامی جریاناتی که با لنينيسم به نوعی مخالفت می کنند، بدون 
اینکه خودشان بخواھند با درجات مختلف رفرم  خود را در طيف 
رفرميست ھا قرار می دھند، چون در مخالفت با رساندن آگاھی 
طبقاتی به کارگران مجبور می شوند، درجاتی از خود به خودی 
بودن را بپذیرند، که بدنبال آن ھر روز بيشتر و با شکل ھای 
گوناگون به انحراف می روند، از این منظر است که می گویيم، 

لنينيسم بخصوض مخالفت با لنينيسم   –مخالفت با مارکسيسم 
مساوی با شروع انحرافات است، که چنين رھروانی به ناچار قبول 
می کنند، آگاھی از مبارزه خود به خودی ایجاد شده و رشد می 
کند ، از دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا صرف نظر می کنند، و در مسير 
مخالفت با لنينيسم مجبور می شوند، ھر کدام  جھت متفاوت 
نشان دادن خواسته خود ساختار ھای غير انق^بی به حزب تحميل 
نمایند، که ھر کدام به نوبه خود حزب را با درجه ای تبدیل به 
مترسک می کنند، مث^" برخی ساختار حزب را ليبرالی می کنند، 
برخی برای ساختن حزب انق^بی طبقه کارگر منتظر ظھور ناجی 
ميشوند، برخی به زیبا سازی و تزیين ظاھری حزب می پردازند، و 
از این طریق در مخالفت با لنينيسم حزب را از داخل تھی و بی 
محتوا می کنند و ... در واقع با وجود چنين اندیشه ھایی است، 
 که علی رغم نياز مبرم و ضرورت تاریخی، حزب ساخته نمی شود.

ھمانطوری که در با" گفتيم حکومت به ھر شکلی که باشد، 
متعلق به ھر طبقه ای که باشد، صد در صد دیکتاتوری است، چون 
حکومت سازماندھی می شود، برای اعمال قوانينی خاصی که 
منافع عده ای (طبقه ای) را در مقابل عده ی یا عليه عده ی 
(طبقه ای) دیگری حفظ یا تحميل کند، اگر غير از این باشد، ھيچ 

 نيازی به سازمان حکومتی (دولت) نخواھد بود. 

ھم چنين با وجود طبقاتی بودن جوامع خواه نا خواه یکی از آن 
طبقات حکومت را در دست خواھد داشت، ھر طبقه که حکومت را 
در دست داشته باشد، ت^ش خواھد کرد، خواسته ھای خود را با 
استفاده از قدرت سازمانی (دولتی) که در  اختيار دارد، تبدیل به 
قوانين بر عليه طبقه دیگر کرده، پيش ببرد، نتيجه این تحميل بر 

 قراری دیکتاتوری متعلق به طبقه حاکم است. 

بنابراین در جامعه طبقاتی ھر حکومتی، طبقاتی است، در نتيجه 
ھر حکومت طبقاتی دیکتاتوری است ، در این رابطه لنين می 

"ممکن است، حکومت سرمایه داری اشکال مختلف داشته گوید : 
باشد، اما ھر شکلی که باشد در نھایت دیکتاتوری سرمایه 
داری است، و ھمچنين حکومت کارگری ممکن است، 
اشکال مختلف داشته باشد، ولی ھر شکلی که داشته 

 باشد، در نھایت دیکتاتوری پرولتاریا است."

فرق ميان نيرو ھای ھوادار طبقه کارگر با سرمایه داری در این 
است، که نيرو ھای انق^بی و کارگری ھر گز به توده ھا دروغ نمی 
گویند، و بر این مبنا اع^م می کنند، که تنھا راه نجات بشریت از 
دست سرمایه داری بر قراری دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا است، در 
مقابل نيروھای سرمایه داری که ھرگز حرف درستی نمی گوید، 
دیکتاتوری سرمایه داری را دمکراسی جا زده تبليغ می کند، و این 
موضوع نيز نشان می دھد، کسانی که به دليل بد جلوه شدن 
دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا در نزد توده ھا از بيان آن خود داری می 
کنند، یا صرف نظر می کنند، و سرمایه داری را مستقيم یا غير 
مستقيم دمکراسی بيان می دارند، در واقع به توده ھا دروغ می 
گویند، در نتيجه علی رغم نام و ادعایشان نمی توانند انق^بی و 
مدافع کارگری باشند، بلکه در صف نيروھای حامی نظام سرمایه 
داری قرار ميگيرند که شاید خودشان ھم نسبت به حاصل 

 عملشان آگاھی نداشته باشند.

مورد بعدی اثبات دیکتاتوری بودن ھمه ی حکومتھا مربوط به 
موضوع حق ویژه است، در جامعه طبقاتی، طبقه حاکم حق ویژه 
ای برای خود قائل است، یعنی می خواھد حقی بيشتر از برابری 

کسب کند، حق ویژه نطفه اوليه دیکتاتوری است، حق ویژه ھرچه  
که باشد و برای سود ھر گروھی و طبقه که باشد، نطفه ای اوليه 
نابرابری و دیکتاتوری است. بياید به توده ھا بگویيم که ھر 
حکومتی در جامعه طبقاتی دیکتاتوری است، و بھترین ، دمکراتيک 
ترین و مردمی ترین و آزادترین حکومت طبقاتی، دیکتاتوری انق^بی 
پرولتاریا است، وقتی حق ویژه به اکثریت تعلق بگيرد می تواند، 
دمکراسی به سود اکثریت ممکن شود، این را باید با د"یل عينی 
و استد"ل ھای علمی به توده ھای کارگری و مردم ثابت کنيم، در 

 آن صورت قدم بزرگی در راه انق^ب بر داشتيم.

 پيش بسوی بر قراری دیکتاتوری انقYبی پرولتاریا

 محمد اشرفي
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دمکراسی بيشتر می تواند استفاده کند، و چون افراد ثروتمند 
یعنی سرمایه داران اقليت را تشکيل می دھند بنا براین در 
دیکتاتوری سرمایه داری فقط اقليت سرمایه دار می توانند از آزادی 
و دمکراسی بيشترین سود را ببرند، این یکی از د"یلی است که 
می گویيم دیکتاتوری سرمایه داری دیکتاتوری اقليت عليه اکثریت 

 است.) 

حمله و تبليغات ضد کارگری آنقدر گسترده و دروغ پردازانه پيش 
برده شده است که بسياری از نيرو ھای کارگری ، خود کارگران ، 
احزاب و سازمانھای مدعی به زائده و بلند گوی تبليغاتی سرمایه 
داری عليه حکومت کارگری تبدیل شده اند، و از این جھت اصل 
دیکتاتوری پرولتاریا را رد می کنند، و یا از بيان آن خجالت می 
کشند، البته رد کردن دیکتاتوری پرولتاریا توسط مدعيان کارگری تنھا 
از روی نا آگاھی یا صداقت نيست، بلکه تحت تاثير تبليغات سرمایه 
داری و نا آگاھی نسبت به نبرد طبقاتی و بعضا" مربوط به پایگاه 
اجتماعی نيروھاست، نداشتن اعتقاد به مبارزه و نبرد طبقاتی و 
اینکه ھيچ چيزی در جامعه طبقاتی نمی تواند غير طبقاتی باشد، 
باعث می گردد درک نکنيم که ھر حکومتی ذاتا" طبقاتی است، و 
ھر حکومت طبقاتی صد در صد دیکتاتوری است، بنا براین در جامعه 
سرمایه داری، حکومت سرمایه داری است و در نتيجه دیکتاتوری 
سرمایه دار ميباشد، وقتی بپذیریم ھر حکومت طبقاتی، دیکتاتوری 
است، بنا براین می پذیریم که تمامی حکومت ھای سرمایه داری 

 دیکتاتوری ھستند، 

پس چرا از بيان و بر قراری حکومت کارگری صرف نظر 
 کنيم؟ 

در واقع اثبات کردن اینکه حکومت ھای سرمایه داری دیکتاتوری 
ھستند، راه را برای قبول و اقناع شدن توده ھا نسبت به پذیرش 
دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا باز می کند. بنا براین یکی از وظایف 
مھم امروزی ما این است که ثابت کنيم ،و کارگران را آگاه کنيم، که 

 تمامی حکومت ھای سرمایه داری دیکتاتوری ھستند.

وقتی بپذیریم تا زمانی که جامعه بشری طبقاتی است، ھيچ 
حکومت غير طبقاتی یعنی غير دیکتاتوری نمی تواند، وجود داشته 
باشد، و ما مجبور ھستيم، تا بر قراری جامعه کمونيستی 
دیکتاتوری را بپذیریم، پس بھتر است، آن دیکتاتوری را بپذیریم که 
حامی منافع کل بشریت است، و وظيفه اش سرکوب اقليت 
سرمایه داری است ،که می خواھد به حقوق و زندگی کل انسانھا 
دست درازی کند، حکومتی که مدافع منافع کل بشریت است، 
دیکتاتوری انق^بی پرولتاریاست، بنابراین بيان چنين خواسته 
انسانی و شرافتمندانه ھيچ خجالتی نباید داشته باشد، مگر اینکه 

 از تحليل واقعيت جامعه طبقاتی عاجز باشيم.

برخی از فعالين چپ و تشکي^ت ھا که از قبول یا اع^م دیکتاتوری 
انق^بی پرولتاریا در برنامه ھا یا بحث ھا، خود داری می کنند، اع^م 
کرده اند، که ما می دانيم! دیکتاتوری پرولتاریا درست بوده و نقطه 
مقابل دیکتاتوری سرمایه داری است، و توجه داریم! که دیکتاتوری 
سرمایه داری برای تحميل منافع اقليت به اکثریت است، و چون 
می خواھد وضعيت موجود را حفظ کند، دیکتاتوری ضد انسانی ، 
ارتجاعی و ضد کارگری است، و به عکس دیکتاتوری انق^بی 
پرولتاریا یا ھمان حکومت کارگری در واقع تحميل منافع کل بشریت 
به اقليت طبقه سرمایه داری است، که در این  صورت چون مدافع 
منافع اکثریت و در نھایت مدافع منافع کل بشریت است، در واقع 
دیکتاتوری اکثریت یعنی دمکراسی برای اکثریت محسوب می 
گردد، اما چون سرمایه داری یعنی دیکتاتوری سرمایه داری با 
تبليغات توانسته است، حکومت خودش را دمکراسی تبليغ کند و به 
توده ھا بقبو"ند و در مقابل حکومت کارگری را دیکتاتوری و ضد 
دمکراسی تبليغ کرده و قبو"نده است، و از این زاویه دیکتاتوری در 

نگاه مردم بد جلوه می کند، در نتيجه از بيان دیکتاتوری انق^بی 
 پرولتاریا خودداری می کنيم!

 جواب به این افراد بسيار ساده است :  

این که سرمایه داری حکومت خود را که ضد انسانی ،ضد انق^بی 
(ارتجاعی) و ضد اکثریت انسانھا است توانسته زیبا جلوه دھد، در 
واقع منافع طبقاتی خود را تبليغ کرده است، و اینکه حکومت 
کارگری را بر عکس واقعيت توانسته بد جلوه دھد، باز ھم در واقع 
وظيفه اش را انجام داده است، در مقابل نيروھای انق^بی در تبليغ 
و آگاه کردن توده ھا شکست خوردند، و برای جبران شکست به 
جای اینکه فعاليت آگاھی رسانی را بيشتر کنند، تحت تاثير تبليغات 
سرمایه داری تابع خواسته ھای سرمایه داری شدند، و به خواسته 
سرمایه داری گردن نھاده از تبليغ و آگاه کردن توده ھا نسبت به 
دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا یا دیگر آگاھی ھای طبقاتی  صرف نظر 

 کرده اند، این در واقع در آمدن به خدمت سرمایه داری است .

دوم اینکه ثابت ميشود، در واقع آگاھی طبقاتی نمی تواند از درون 
مبارزات خود به خودی کارگران رشد کرده و بيرون بياید، اگر می 
توانست، در آن صورت نباید کارگران تبليغات سرمایه داری نسبت به 
حکومت کارگری را می پذیرفتند، و یا از حکومت کارگری صرف نظر 

 می کردند. 

اگر بپذیرم بدليل اینکه سرمایه داری توانسته با تبليغات و فریب 
توده ھا دیکتاتور خود را عين آزادی و دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا را 
عين دیکتاتوری جلوه گر کند، و ما به این دليل از حکومت کارگری 
(دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا) صرف نظر می کنيم، باید به مرور زمان 
از ھمه خواسته ھای کارگری بگذریم، چون سرمایه داری توانسته 
کمونيسم و سوسياليسم را نيز بد جلوه گر کند، و یا خواھد کرد 
مث^" انق^ب را خشونت جلوه گری کرده است، قيام را تروریسم 

 جلوه می دھد، و دھھا موضوع دیگر،

سوال این است آیا ھر چيزی را که سرمایه داری بتواند، بد  
 جلوه دھد ما باید از آن صرف نظر کنيم؟ 

 پس وظيفه آگاھی رساندن ما چه می شود؟ 

یا وظيفه آماده کردن طبقه کارگر برای انقYب چه می 
 شود؟

ھمين یک نقطه نشان دھنده انق^بی یا رفرميستی بودن نيرو ھای 
چپ را نشان می دھد، با این معيار می توانيم، تشکي^ت ھای 
موجود را محک زده و انق^بی یا رفرميستی بودن آنھا را مشخص 
نمایيم،  نيروھای که ھر روز تحت تاثير تبليغات سرمایه داری 
بخشی از تئوری انق^بی کارگری را کنار گذاشته از آن صرف نظر 
می کنند، ھر روز بيشتر به زائده سرمایه داری تبدیل می شوند، 
این زائده ھای سرمایه داری در طيف رفرميست با درجات مختلفی 
نسبت به دور شدن از کارگری و نزدیک شدن به سرمایه داری قرار 
می گيرند، در رابطه با واگذار کردن مرحله به مرحله ميدان مبارزه به 
سرمایه داری اولين قدم پذیرفتن این است که، آگاھی از درون 
طبقه کارگر خود جوش یا به قول نيمه رفرميست ھا کمی خود 
جوش و کمی باقی مانده از تجربيات گذشته بدست می آید، قدم 
دوم رفرميست شدن رد دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا به بھانه اینکه 
دشمن توانسته در ذھن توده ھا دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا را بد 
جلوه دھد، به این دليل برای اینکه توده ھا از ما فرار نکنند! از 
دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا یا از بيان آن صرف نظر می کنيم ، جواب 
روشن و شفاف مارکس به این رفرميست ھا این است " کارگر یا 
انق^بی است یا ھيچ چيز نيست" اگر انق^بی نباشد فرار ھم نکند 
وجودش تاثيری نخواھد، داشت، باید به این رفرميست ھا گفت اگر 
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 »طرح برنامۀ کمونيست ھای ایران (آذرخـش)«حزب کمونيست از 
نقل کنيم. این طرح برنامه در تعریف فشردۀ حـزب کمونيـست مـی 

حزب کمونيست، حزب سياسی طبقۀ کـارگر، نمـاد تـشکل «گوید: 
کارگران ھمچون یک طبقه و راھنمای آنان در ھمـۀ مراحـل و ھمـۀ 

نقـش حـزب «و یـا زیـر عنـوان  »شکل ھای مبارزۀ طبقاتی اسـت.
حزب کمونيـست جـزء «می گوید:  »کمونيست در انق^ب اجتماعی

آگاه، پيشرو و تشکل عالی پرولتاریاست که از تلفيق سوسياليسم 
  »علمی با جنبش خود به خودی طبقۀ کارگر به وجود می آید.

حـــزب متـــشکل از کـــارگران «ایـــن ســـرمقاله ھنگـــامی کـــه از 
سخن می گوید بـه مفھـوم فـوق از حـزب »  سوسياليست انق^بی

کمونيست نزدیک می شود. امـا ھميـن جـا ھـم حـزب متـشکل از 
ظــرف متــشکل شــدن ھمــۀ «کــارگران سوسياليــست انق^بــی را 

 می داند. » نيروھای انق^بی
 :»بحران رھبری«به نظر ما برای رفع 

 یکی از وسایلایجاد نشریه برای تدارک حزب انق^بی به عنوان 
مبارزۀ تئوریک می تواند گامی مثبت باشد به شرط اینکـه 
طرحی منسجم و حتی زمان بندی شده برای مھم تریـن 
مسایل نظری که حل آنھا و وحدت نظر بر روی آنھـا بـرای 

 رسيدن به برنامه "زم است، ارائه دھد.
برخی از مھم ترین مسایل نظری که باید به آنھا پرداخت تـا در 
رابطه با آنھا اجماع درست به دست آید، چنين اند: درک از 
ســرمایه داری، مھــم تــرین ویژگــی ھــای ســرمایه داری 
ــر، درک از سوسياليــسم، درک از فرمــان روائــی  معاص
پرولتاریا و دولت کارگری، مفھوم انق^ب اجتماعی و انق^ب 

اجتماعی و ساختار طبقاتـی   –سياسی، تحليل اقتصادی 
جامعۀ ایران (ویژگـی ھـای سـرمایه داری ایـران، طبقـات 
اجتماعی در ایـران و صـف بنـدی عيـنی آنھـا)، سرشـت 

اجتماعی  -انق^ب آتی ایران (محتوای سياسی و اقتصادی
انق^ب آتـی ایـران)، مفھـوم تـداوم انقـ^ب، عرصـه ھـای 
مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، سازمان ھای طبقۀ کارگر 
مانند حزب، سندیکا، شورا، کميتۀ کارخانـه و محـل کـار و 
غيره، شناختن نقش و عملکرد این سازمان ھا در مبـارزۀ 
طبقاتی پرولتاریا و مناسبات و روابط خود آنھا با یکـدیگر در 
روند این مبارزه، مبارزۀ دموکراتيک و مبارزۀ سوسياليستی 
طبقۀ کارگر و رابطۀ آنھا با یکـدیگر، مـسألۀ زنـان و پيونـد 
جنبش کارگری با جنبـش زنـان، مـسألۀ ملـی در ایـران و 
چگونگی حل آن، خواست ھای فوری اقتصادی، سياسی 

 و فرھنگی کارگران ....
در »نشریۀ تدارک حزب انق^بی«ضرورت طرح نظرات مؤسسان 

 موارد فوق.
  
 

 بھروز فرھيخته
 ١٣٩٣مھر  ٢٥

 35نشريه خيزش شماره 

 وظايف حزب طبقه كارگر چيست ؟

 بيان وظایف بطور کلی ، -الف  
 وظایف حزب طبقه کارگر در یک پاراگراف عبارت است از : 

انجام تمامی کارھای در جھت بستر سازی ، برنامه ریزی و 
سازماندھی مبارزات کارگران در جھت سراسری شدن ، آگاھی 
رسانی و تربيت انق^بی  که می توانند طبقه کارگر را در رسيدن به 
مطالبات ریز و درشت خود آماده  کند، یعنی آماده کردن طبقه کارگر 
برای انق^ب و تسخير قدرت و حفظ حاکميت طبقه کارگر پس از 
پيروزی تا بر قراری جامعه کمونيستی مجموع وظایف حزب طبقه 

 کارگر است. 
اما این وظایف وابسته به زمان و شرایط ھستند، یعنی نيازھای 
طبقه کارگر در زمانھا و شرایط مختلف متفاوت است، ھم چنين در 
ھر زمانی و شرایط خاص مطالبات کارگری که می توان کسب کرد 
فرق دارد، ھدایت و رھبری طبقه کارگر برای کسب مطالبات یک 
بخشی از وظایف حزب است، کارھایی که طبقه کارگر برای 
رسيدن به مطالبات خود "زم دارد با مطالباتش فرق دارد، یعنی 
مطالبات ھدف مبارزه ھستند، اما کارھای که برای رسيدن به 
ھدف "زم است، به برنامه ریزی ھای فراتر از مبارزه برای ھدف نياز 

 دارد.
کارگران درست زمانی که نياز به کسب یک مطالبه دارند، مبارزه 
برای آن مطالبه را شروع می کنند، (حزب وظيفه آموزش و تربيت را 
اینجا بکار ميبرد، که کارگران را عادت می دھد، آینده نگر باشند، 
برای کسب مطالبات در آینده و تسخير قدرت به سمت ھمبستگی 
طبقاتی و مبارزه سراسری حرکت کنند،) اگر حزب نيز مانند خود 
کارگران و تشکل ھای توده ی کارگران درست زمانی که کسب یک 
مطالبه در دستور روز قرار می گيرد، اقدام به برنامه ریزی برای 
کسب آن کند، یک حزب انق^بی نيست، بلکه رفرميستی و دنباله 
رو است، فرقی با تشک^ت توده ی کارگران نخواھد داشت، مانند 
خود طبقه وابسته به جریان خود به خودی است، در این صورت 
ھرگز نمی تواند وظایف انق^بی را انجام بدھد، بلکه حزب باید 
مطالبات مورد نياز طبقه را قبل از اینکه زمان نياز برسد، تشخيص 
بدھد و برای ممکن شدن کسب آن بسترسازی و آماده سازی و 

 سازماندھی نماید، در این صورت حزب انق^بی است. 
یک حزب با داشتن تنھا برنامه انق^بی و تئوری و اصول انق^بی و 
داشتن ادعای انق^بی و با تند و انق^بی نوشتن یا گفتن نمی 
توانند انق^بی باشد، بلکه برای انق^بی ( بودن) شدن ضمن 
داشتن  موارد فوق باید عملی مطابق با آنھا را داشته و عملش در 
درون و ھم جھت با مطالبات و نياز ھای اوليه و نھایی طبقه کارگر 
باشد، تا انق^بی محسوب شود ھنوز ھم نمی توان ان را حزب 
کام^" انق^بی قلمداد کرد، بلکه "زم است، مطابق با سطح اصول، 
برنامه و عملکردش بخصوص مطابق با اھدافش ساختار سازمانی 
داشته باشد،( در رابطه با ساختار سازمانی یک حزب انق^بی که 

لنينيستی  باشد در قسمت ھای   –به نظرم باید مارکسيست 
 بعدی بحث خواھيم کرد.)

بنابراین می توان یک قسمت از وظایف حزب  طبقه کارگر را 
سازماندھی مبارزه جاری برای کسب مطالبه مطرح شده دانست، 
اما قسمت اصلی و مھم وظيفه حزب آماده کردن کارگران و 
بسترسازی برای مبارزه و کسب مطالبات متناسب با شرایط عينی 
و ذھنی طبقه قبل از مطرح شدن و در دستور روز قرار گرفتن 
مطالبات کارگری است، در ھمين حال عمده ترین وظيفه حزب 
رشد و ارتقاء سطح مطالبات طبقه کارگر تا ایجاد جامع کمونيستی 
 و سازماندھی و عملکردن برای رسيدن به تمامی مطالبات است.

یعنی حزب طبقه کارگر ضمن اینکه در مقابل حم^ت سرمایه داری 
کارگران را به صف کرده سازماندھی مقاومتی می کند، در ھمان 
حال کارگران را برای حمله جھت کسب مطالبات قرار گرفته در 
دستور روز سازماندھی  و برنامه ریزی می کند، و درست ھمزمان 

تربيت کادرھا و تربيت انق^بی  –و بطور مداوم از طریق ارایه آگاھی 
کارگران و ھمچنين ارایه تحليل مشخص از شرایط مشخص و 
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سازماندھی بستر و زمينه ھای سراسری شدن مبارزات طبقه 
کارگر باعث رشد مطالبات در سطوح با"تر و ارتقاء توقع عمومی 
کارگران و زمينه سازی برای مطرح شدن مطالباتی که ھنوز توسط 

 خود کارگران به صورت خود به خودی مطرح نشده اند.
 بيان وظایف جزء به جزء، -ب 

با توجه به بيان کلی وظایف  در باX می توان وظایف حزب را 
 برای درک بھتر جز به جز به صورت زیر توضيح داد :

برنامه ریزی و سازماندھی برای ھر کاری که طبقه  –برنامه ریزی  -1
کارگر برای مطالبات خود "زم دارد و سازماندھی نيروھای پيش رو 
کارگری و انق^بی برای پيش برد سازماندھی و رھبری کارگران و 
تشکلھای کارگری در جھت مقاومت در مقابل حم^ت سرمایه داری 

 و متوقف و وادار کردن دشمن به عقب نشينی "زم است.
سازماندھی و برنامه ریزی و رھبری کارگران برای حمله جھت  -2

کسب مطالبات مطرح شده و در دستور روز قرار گرفته خود به خودی 
 کارگران است .

سومين وظيفه حزب طبقه کارگر این است که برای طرح و در  -3
دستور روز قرار گرفتن مطالبات مورد نياز طبقه کارگر که ھنوز توسط 
خود کارگران طرح نشده اند، باید حزب از طریق ترویج ، تبليغ و 
سازمانگری ارایه آگاھی کرده و برای مطرح شدن آنھا بستر سازی 

 نماید .
حزب باید بتواند ميان اصول تئوریک و علمی سوسياليسم و  -4

کمونيسم با حرکتھا و مبارزات روزمره و مطالبات پایه ی طبقه کارگر 
و ارتقاء آن تا حد آمادگی طبقه برای تسخير قدرت انطباق و 

 ھارمونی ایجاد نماید .
حزب وظيفه دارد، خود را چنان سازماندھی نماید، که ھمزمان  -5

دارای توانایی فعاليت در ميان پيشروترین کارگران و عقب مانده ترین 
کارگران باشد، چنان در تاکتيکھا انعطاف پذیر و در ھمان زمان در 
اصول محکم باشد، که در ھر دو صورت الگوی عملی و معنوی 

 انق^بيون و توده ی کارگران باشد.
تربيت کادر و تربيت کل طبقه وظيفه حزب است، تا از طریق -6

کادرھای تربيت شده توانایی با"تر بردن ھر روزه آگاھی طبقاتی در 
ميان توده ھا را داشته باشد، از تربيت توده باید سطح آگاھی 
اجتماعی را چنان با" ببرد، که ھژمونی طبقاتی کارگران به عنوان 
فرھنگ جایگزین و آلترناتيو فرھنگی در مقابل فرھنگ و عادات 

 بورژوای مطرح گردد . 
تبليغ و ترویج و سازمانگری در تمامی ابعاد جامعه و طبقه بر پایه  -7

عملکرد ارتقاء یابنده طبقه کارگر از وظایف دائمی و پایه ی حزب 
 است .

حزب ھمانقدر که توانایی در ارایه ی آموزش برای توده ھا دارد،  -8
باید ھمانقدر نيز توانایی کسب و آموختن از ابتکارات توده ھا و 

 –کادرھای خود را داشته باشد، یعنی یک روند دو طرفه آموزش 
 تربيت را پيش ببرد .

نشر و ارتقای آگاھی طبقاتی تا حدی که کارگران اغنا شوند،  -9
دمکراسی کسب تمامی   –آزادی   –تنھا راه برقرای انواع برابری 

مطالبات و نجات کل بشریت و... تنھا و تنھا با برقراری دیکتاتوری 
انق^بی کارگران ممکن است، طبقه کارگر چنان توسط حزب خود 
تربيت یافته باشد، که ضمن اعتقاد به موارد گفته شده آمادگی 
عملی کردن آن یعنی دست زدن به قيام ، انق^ب و تسخير قدرت را 
داشته باشد، در ھمين حين حزب نيز توان رھبری عملی برای چنين 

 کار ھای را داشته باشد .
حزب طبقه کارگر وظيفه دارد، از یک فرد کارگر و مبارز گرفته تا  -10

یک تشکل و یا کل طبقه را برای کوچک ترین مطالبه تا نھایی ترین 
 مطالبه سازماندھی و رھبری نماید .

حزب باید ضمن اینکه برای استفاده از خيزشھای خود جوش  -11
آماده باشد، باید در ھمان حال برای ایجاد خيزش ھا و مبارزات 

 سازمان یافته برنامه ریزی و سازماندھی عملی نماید.
با توجه به اینکه مبارزه ميان طبقه کارگر و سرمایه داری ھرگز  -12

تعطيلی بردار نيست، و طبقه سرمایه داری به تمامی ابزارھای 
مدرن مجھز است، حزب باید چنان خود را بروز نماید و خود را تقویت 

کند که بتواند بھتر و بيشتر از دشمن از ابزارھای مدرن استفاده کند، 
چون در این نبرد ھر طرفی که خود را بھتر و پيچيده تر سازماندھی 
کند پيروز ميدان خواھد بود، بنابراین حزب طبقه کارگر برای رھبری 
 پيروزمندانه طبقه موظف است، به تمامی علوم روز دنيا مجھز شود .

حزب باید به صورت علمی و اصولی از مسائل روز و مطالبات و  -13
مبارزات جاری دو طبقه تحليل مشخص از شرایط مشخص داشته 
باشد، یعنی ضمن داشتن شناخت از تمامی زوایای طبقه کارگر از 
ھر جھت ، شناخت کافی و کاملی از دشمن نيز داشته باشد ، و آن 

 را به بھترین صورت به طبقه منتقل کند.
با توجه به اینکه سرمایه داری ھشيارتر از قرن و دھه ھای قبل  -14

شده است، و اطاقھای فکری و سازمانھای جھانی و ملی و 
سيستمھای تجزیه و تحليل بسياری قدرتمندی برای یک دست 

تا حدودی به  1917کردن نيروھای خود دارد، برخ^ف اینکه در زمان 
دليل جنگ جھانی اول ضعيف شده بود و توان تشخيص به موقع و 

غافلگير شد . اما اکنون  1917سرکوب به موقع را نداشت، در انق^ب 
با توجه به گفته ھای با" بسيار ھوشيار شده است، نه تنھا با توان 
بسيار با" پس از انق^ب حمله ھمه جانبه خواھد کرد، بلکه در دوره 
انق^ب و حتی در دوره ای که شرایط انق^بی در حال  تکوین و نضج 
گرفتن است، دست به حم^ت شدیدی خواھد زد، این را حرکتھای 
اخير در کشورھایی مانند تونس ، مصر ، سوریه ، یونان ، اسپانيا ، 
کشورھای آمریکای "تين و اکراین و یمن ثابت کرده است، که 
سرمایه داری وقتی بوی احتمال انق^ب یا حتی اندکی تغيير به 
مشامش می رسد، چنان وحشی می شود و  وحشتناک حمله 
می کند، که مردم در اولين خيزشھای خود ھاج و واج مانده از کرده 
خود پشيمان  و منکوب و مرعوب می شوند، با توجه به چنين موارد 
عينی تاریخی حزب باید بداند، به محض اینکه شرایط انق^ب شروع 
شود، از طرف کل سرمایه داری مورد ھجوم واقع خواھد شد، بنا 
براین وظيفه دارد، خود و طبقه کارگر را برای چنان روزی و برای چنان 
نبردی آماده و سازمادھی نماید. حزب وظيفه دارد حتی قبل از 
احتمال چنين حم^تی و برای دوره حم^ت پس از انق^ب خود و 

طبقه را آماده نماید، این وظيفه از ھر وظيفه دیگری مھمتر است،  
 چون سرنوشت آینده جھان به این موضوع بستگی تام دارد. 

چنين وظيفه ی را حزب با سازماندھی ھمزمان  در دو حوزه 
 باید پيش ببرد :

در حوزه داخلی و ملی باید چنان سازماندھی داشته باشد، در  -1
صورتيکه مورد ھر نوع حمله واقع شدن ھسته ھا و کميته ھای آن 
بتوانند، توده ھا را برای مقابله  و حمله سازماندھی نمایند، در 
ھمين حال حوزه جھانی را باید سازماندھی و ھمراه خود کنند، تا در 
سطح جھانی طبقه جھانی کارگر زمين را زیر پای سرمایه داری داغ 
کند، تا امکان حمله به یک نطفه انق^بی را نداشته باشد،  این 
وظيفه نمی تواند، به فردا موکول شود، شاید دیگر وظایف را کمی تا 
حدی بيشتر به فردا موکول کرد، اما وظيفه در رابطه با آمادگی برای 
مقابله با حم^ت سرمایه داری جھانی وظيفه ی است، که حتی 
قبل از تشکيل حزب توسط ھر فرد و ھر بخشی از طبقه کارگر باید 
برنامه ریزی و سازماندھی شود که پس از تشکيل حزب این کارھا 
به حزب انتقال یابد . ،( بر قراری ارتباط با بخش ھای از انق^بيون 
کشورھای دیگر توسط بخشھای از انق^بيون و نيروھای کارگری 
ایران می تواند، ھر روز گسترش یابد که بعد از تشکيل حزب ان 
ارتباطات از کانال آنھا به حزب انتقال یافته و سازماندھی یک دستی 

 بخود خواھد گرفت.)
شاید بتوان وظایف دیگر ی نيز برای حزب تعریف کرد، اما راس اصلی 
وظایف ھمانھای است که بيان شدند، ولی بدون شک شرایط ھر 
روز می تواند، تغيير کرده شکل و نوع وظایف دچار تغييرشوند، اما 
اصو" در ھمين حوزه ھا نوسان خواھد داشت، بدون شک دقيقترین 

وظایف حزب را پس از تشکيل، با ت^ش سازمانيافته و جمعی اعضا  
آن از طریق پيوندھای ارگانيک خود با طبقه و با کادرھا و تشکل ھای 
کارگری و ھمچنين در ارتباط و پيوند با انق^بيون دیگر کشورھا  تعریف 

 خواھند کرد .
به نظر می رسد برای شروع این تعاریف از وظایف کافی است، و 
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سنا در دنيا تمام وظيفه اش این است که در سطح با"ی قدرت 
مردم را کنترل و سد کند، شرط سناتور شدن این است که باید 
ثروت زیاد یا حق ویژه ای داشته باشد، یعنی ثروتمندان با عضویت 
در مجالس سنا سد بزرگی در مقابل مردم و بخصوص کارگران ایجاد 
می کنند، و وجود مجلس سنا در ھر کشوری یکی از موارد نشان 
دھنده است که حکومت آن کشور ضد کارگری و دیکتاتوری سرمایه 
داری است، بدون اینکه مردم بتوانند در انتخاب شدن سناتور ھا 
دخالت  کارسازی داشته باشند، سناتور ھا در دیگر کشور ھای 
جھان  مانند خبرگان در ایران می توانند تاثير ھر نھاد انتخابی مردم 
را خثی کرده و از بين ببرند، از جمله امریکا چنين است و مجلس 
سنای آمریکا صد در صد مشابه مجلس خبرگان ایران است، نتيجه 

 اینکه حکومت ھر دو کشور دیکتاتوری و ضد کارگری است.

مورد دیگری که تشابه دیکتاتوری سرمایه داری در کشور ھای 
مختلف را اثبات می کند، مورد دادگاھی نکردن روحانيون است 
مث^" در ایران دادگاه ھای معمولی حق محاکمه روحانی متخلف را 
ندارد، بلکه باید در دادگاه ویژه روحانيت رسيدگی شود و مشابه این 
در آمریکا این است که کشيشان را طبق قانون نمی توانند محاکمه 

در صد  60نمایند و به طور عينی طبق آمار ھای دولتی آمریکا 
کشيشان به کودکان تجاوز جنسی می کنند ولی ھيچ کشيشی 
محاکمه نمی شود، این نيز یکی از تشابھات حق ویژه در دو نوع 

 حکومت سرمایه داری است.

سپس به نھاد دیگری در ایران می رسيم که شورای نگھبان نام 
دارد، عملکرد این نھاد در جمھوری اس^می با دقت بيشتر ثابت 
می کند که جمھوری اس^می یک حکومت طبقاتی و متعلق به 
سرمایه داران است و دیکتاتوری سرمایه داری و ضد کارگری است، 
این را می توان از عملکرد شورای نگھبان طی سال ھای گذشته 
نتيجه گرفت شورای نگھبان مانند ھر نھاد سرمایه داری دیگر ھر 
قانون و یا "یحه ای که ضد کارگری بوده تایيد کرده است و ھر 
"یحه ای که می توانست کمی به سود کارگران باشد، رد کرده 
است، بنا براین می توان یک نھاد دیگر دشمن کارگران را شورای 
نگھبان نام برد که مردم در انتخاب آنھا ھيچ حقی ندارند، نوع شبيه 
شورای نگھبان ایران را در آمریکا می توان مجلس الکترال را نام برد 
که حتی مشخص نيست آنھا را چه کسانی انتصاب می کنند، در 
دیگر کشور ھا نيز مجالس سنا و دیگر نھاد ھای انتصابی بسيار 
است، ھمچنين از این نھاد ھای ضد مردمی از جمله دادگاه ھای 
قانون اساسی به وفور دیده می شوند، صد البته وجود آنھا برای 
مھار کردن مبارزات مردم عليه سرمایه داری است، از این جھت نيز 
می توان گفت با وجود نھاد ھای این چنينی ھر گز انتخاب کردن یا 
انتخابی بودن بقيه نھاد ھا سودی برای مردم نخواھد داشت، در 
ایران طبق قانون یا به صورت غير قانونی برخی از مذاھب نمی 
توانند علنی وجود داشته باشند مانند بھایيت و... ھمچنين در ایران 
کسی نمی تواند اع^م کند که کمونيست یا سوسياليست است و 
درست در آمریکا نيز قانونی است که کمونيست ھا حق ورود به 
آمریکا را ندارند، خوب دقت کنيد، چقدر این قوانين به ھم شباھت 
دارند؟ در حالی که به دو کشور بسيار متفاوت تعلق دارند، از این 
موارد در ھر دو کشور و دیگر کشور ھا بوفور می توان یافت که اثبات 

 کننده دیکتاتوری بودن حکومت ھای سرمایه داری است . 

البته فيلتر اصلی و بسيار بزرگتر تبليغات سرمایه داری است، که از 
طریق رادیو ، تلویزیون ، مطبوعات و ... دائما" در حال فریب مردم و 
تبدیل انسانھا به فتيشيسم و شی وارگی ھستند و دیکتاتوری را 
به عنوان دمکراسی در جامعه به مردم تحميل کرده و مردم را خواب 
می کنند، تا مردم نتوانند حقيقت را درک کنند. (بيان یک موضوع 
دیگر در اینجا بسيار ضرورت دارد که بسيار از دوستان اعتقاد دارند 
موارد زیادی در امریکا و اروپا نسبت به حقوق مردم از طرف دولت 
رعایت می شوند، ولی در ایران رعایت نمی شوند، این درست 

است، اما در حال حاضر حکومت ھای آمریکا و اروپا مانند حکومت 
ایران از طرف مردم تحت فشار نيستند، بنا براین دولت ھای امریکا و 
اروپا نيازی به خشونت در حد دولت ایران برای حفظ خودشان 
ندارند، ھر گاه دولت ھای آمریکا و اروپا به حد دولت ایران از طرف 
مردم در حد سرنگونی تحت فشار قرار بگيرند، به ھمان حد یا حتی 
بيشتر ھار و خشونت آميز خواھند شد، و نمونه ھای آن در اروپا 
آمریکا و ترکيه به وفور دیده شده است، ماجرای فرگوسن در آمریکا، 
شورش حاشيه نشينان در فرانسه و انگليس ، قيام مردم در یونان 
و قيام مردم در ترکيه یا در اکراین با تمام اینکه ھيچ کدام از آنھا 
قصد سرنگونی دولت ھای شان را مانند مردم ایران که صد در صد 
قصد سرنگونی جمھوری اس^می را دارند ، نداشتند، اما از طرف 
دولت ھای شان به شدت حتی در حد ایران سرکوب و در خيابانھا 
کشته شدند، این نشان می دھد، که ھر وقت حکومت سرمایه 
داری به خطر بافتد، با تمام وجود درست مانند حکومت جمھوری 
اس^می ایران ھار می شود، و فرق نمی کند، که در کدام کشور 

 باشد.)

ھر کارگری قبل ھر چيز با شنيدن ھر تبليغی باید به این فکر کند، 
در جامعه ای که مردم به طبقات تقسيم می شوند و یک عده ای 
طبقه سرمایه دار را تشکيل می دھند و عده ای نيز طبقه کارگر را 
تشکيل می دھند، ھر حکومتی سر کار باشد طبقاتی است، و 
پيش بردن منافع طبقه حاکم را دنبال می کند، در این صورت است، 
که دیگر فریب رادیو ، تلویزیون و دیگر وسایل تبليغی را نخواھند 
خورد، و درک خواھند کرد، که وقتی شورای نگھبان قوانينی که به 
نفع سرمایه داران است تصویب می کند، و مواردی که به سود 
کارگران است رد می کند، یعنی شورای نگھبان ابزار حکومت 
سرمایه داران است، حکومتی ھم که شورای نگھبان می تواند، در 
ان چنين کارھای را بکند، حکومت سرمایه داری است و وقتی 
حکومتی منافع سرمایه داری عليه کارگران را تصویب و اجرا می 
کند یعنی آن حکومت دیکتاتوری سرمایه داری است، دیکتاتوری 
سرمایه داری یعنی حکومت ضد کارگری و برای مبارزه با حکومت 
سرمایه داری و کسب مطالبات کارگری تنھا از یک طریق ممکن 
است، نابودی حکومت سرمایه داری و بر قراری دیکتاتوری انق^بی 

 کارگری این چکيده اصلی مبارزه طبقاتی در اولين قدم ھا است.

 قسمت دوم بررسی نظری دیکتاتوری ھای طبقاتی!!!

این قسمت نيز بحث در حد طرح مسئله است ، یکی از نقاط مورد 
حمله سرمایه داری عليه طبقه کارگر حمله به اصل پایه ی حکومت 
کارگری (دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا) است، سرمایه داری در حمله 
به این اصل توانسته است، با تبليغات واقعيت را وارونه جلوه بدھد، 
بطوریکه دیکتاتوری سرمایه داری را که دیکتاتوری اقليت (استثمار 
گر و ضد انق^بی)  عليه اکثریت (آزادیخواه و انق^بی) است را 
دمکراسی ناب نشان بدھد، و دیکتاتوری کارگری که دیکتاتوری 
اکثریت عليه اقليت است را دیکتاتوری ناب نشان بدھد، سرمایه 
داری با چنين تبليغاتی توانسته است بخش بزرگی از کارگران و 
تشکي^ت ھای مدعی مدافع کارگری را مرعوب کند، که کارگران و 
تشکي^ت ھای مدعی کارگری از تسخير قدرت و بر قراری حکومت 
کارگری منصرف شوند، یا حداقل گيج و منگ شده اند و نمی دانند 
چه استراتژی برای مبارزه خود تعيين نمایند، (با توجه به اینکه 
دمکراسی و دیکتاتوری ناب یا خالص یا غير طبقاتی وجود عينی 
ندارند، دمکراسی نيز مانند دیکتاتوری طبقاتی است و در واقع 
دمکراسی و آزادی  واقعی یعنی دمکراسی متعلق به اکثریت فقط 
در دیکتاتوری انق^بی پرولتاریا ممکن می شود، در حالی که در 
حکومت ھای سرمایه داری ميزان سرمایه و قدرت اقتصادی افراد 
تعيين می کند که چه کسی می تواند از آزادی و دمکراسی موجود 
تا حد متناسب با ميزان ثروت تصاحب کرده خود در جامعه استفاده 
کند، یعنی ھر کسی پول بيشتری داشته باشد آزادتر است و از 
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 ديكتاتوري سرمايه داري يا 

 ديكتاتوري انقالبي كارگري ؟

بدون شک در اولين لحظه و بدون اندیشيدن ھمه دوست دارند 
جواب بدھند ھيچ کدام!!! ما خواھان حکومت دمکراتيک یا جامعه ی 
دارای دمکراسی ھستيم ، این خواسته بسيار عالی و خوب است، 
اما ممکن نيست، ما مجبوریم از بين دو نوع دیکتاتوری یکی را که 
به بيشترین حد دمکراسی نزدیکتر است، قبول کنيم، یعنی این 

 می تواند انتخاب علمی و عاق^نه باشد. 

در بحث پایين ثابت خواھم کرد که چرا حکومت دمکراسی خالص یا 
ناب (به شکل آرمانی) تا زمانی که جامعه طبقاتی است ، ممکن 

 نيست. 

برای ورود به بحث بھتر است چند سوال و یا توضيح کوتاه ارایه 
شوند، خود خوانندگان نيز می توانند از این دست سوا"ت ھر چه 
بيشتر طرح کنند و به دنبال جواب آنھا باشند تا موضوع ھر چه 

 بيشتر شکافته شود، مث^" می توانيم طرح کنيم :

 حکومت طبقاتی، ھمان دیکتاتوری است!!!

 ھمه ی حکومت ھا دیکتاتوری ھستند !!!

 ماھيت ھر دیکتاتوری به طبقه آن بستگی دارد !!!

 کدام دیکتاتوری انقYبی و کدام ضد انقYبی است؟

ماھيت دیکتاتوری سرمایه داری ضد انقYبی و دیکتاتوری 
 اقليت استثمارگر عليه اکثریت آزادیخواه است.

ماھيت دیکتاتوری انقYبی پرولتاریا، انقYبی و دیکتاتوری 
 اکثریت آزادیخواه عليه اقليت استثمار گر است.

 حق ویژه متعلق به کدام طبقه باید باشد؟ 

برای اثبات اینکه ھمه ی دولت ھا دیکتاتوری ھستند اول به بيان 
چند دليل واقعاً موجود در سيستم ھای حکومتی جاری به عنوان 
سند عينی می پردازم که خوانندگان می توانند پس از خواندن آنھا 
خودشان در ميان دولت ھای موجود ایران و یا دیگر کشور تحقيق 
کنند و صدھا نمونه دیگری را پيدا کنند، ت^ش می کنم با ارایه دو 
سه نمونه و توضيحات بيشتر در پایين معياری برای پيدا کردن فاکتور 
ھای دیکتاتوری بودن ھمه ی حکومت ھا بدست بدھم، ھمه این 
بحث برای این است، که پی ببریم، ھر حکومت طبقاتی دیکتاتوری 
است، و دیکتاتوری کارگری بطور تمام و کمال بھترین و با"ترین 

 دمکراسی را خواھد داشت. 

 "زم است انق^بيون بخصوص کارگران بيشتر توجه کنند : 

در حکومت ھای ضد کارگری( حکومت ھای سرمایه داری) علی  
رغم وجود ظاھر نمایشی و فریب کارانه دمکراتيک ھر کدام از بخش 
ھای آنھا فيلتر ھای درجه بندی شده ضد کارگری ھستند که ھر 
کدام در سطوحی بر عليه منافع کارگران و توده ھای مردم سدی 
ایجاد می کنند، این یعنی دیکتاتوری سرمایه داری عليه طبقه کارگر 

 است، 

در این رابطه می توان مثال ھای زد : در ظاھر فریبنده حکومت ھای 
"نمایندگان و حاکمان به صورت سرمایه داری اول تبليغ می کنند که 

مستقيم و یا غير مستقيم توسط مردم انتخاب می شوند، 
بنا براین حکومت ھر چطور که باشد، با رای مردم روی کار 

(با توجه به اینکه اگر  آمده است، در نتيجه دمکراتيک است."
انتخابات کام^" سالم باشد باز ھم با معيار ميزان ثروت تعيين 
تکليف شده است بنا براین مدافع منافع اقليت است،) در واقع تاثير 
آزادانه رای مردم و دمکراتيک بودن فقط یک دروغ است، در حالی که 
بخش ھای انتخابی خود تحت تاثير موارد گوناگون غير دمکراتيک 
ھستند، بخشھای بسياری در حکومت ھای سرمایه داری وجود 
دارند که نه تنھا خودشان انتخابی نيستند، بلکه وظيفه آنھا مھار و 
کنترل مردم و نھاد ھای مث^" انتخابی توسط مردم است، تا به 
فرض محال اگر امکان اعمال نظر مردم از طریق نھاد ھای انتخابی 
پيش آمد، نھاد ھای انتصابی مانع اعمال نظر شوند. در مورد تمامی 
کشور ھای سرمایه داری می توان مثال ھای بسيار واضح و شفاف 
بيان کرد تا ثابت شود، حکومت ھای سرمایه داری نه تنھا 
دمکراسی ندارند، بلکه حتی بھترین شان (مانند کشورھای اروپایی 

 و امریکا) نيز دیکتاتوری است. 

مث^ در جمھوری اس^می اگر واقعاً به قانون خودشان پای بند 
باشند، در انتخاب رھبر مردم دخالت ندارند، (ھر چند خبرگان را 
مردم رای می دھند، اما قبل از شرکت در انتخابات ھمه آنھا 
گزینش شده اند و حتی افرادی که برای رھبری کاندید می شوند، 
بصورت پنھانی و  گزینشی انجام می شود، از طرف دیگر مردم و 
نھاد ھای مردمی مانند احزاب حتی احزاب ضد مردمی نيز در کاندید 
شدن رھبر دخالت نمی توانند داشته باشند، این موضوع گزینش در 
مورد کاندید ھا در تمامی کشور ھا به شکل ھای متفاوت وجود 
دارد.) پس از گزینش دیگر رای مردم بی معنی است، که این مورد 
گزینش به صورت قانونی یا غير قانونی و آشکار یا پنھان در تمامی 
کشور ھا و حکومت ھا صد در صد وجود دارد، که این نمونه، یعنی 
گزینش خود ثابت می کند که رای مردم تاثير چندانی در انتخابات و 
دخالت در دمکراسی ندارد، بلکه یک نمایش فریب دھنده است، 
ھمچنين می توانيد تمامی انتخابات ریاست جمھوری ھای که 
مث^" طی دھسال اخير در کشورھای مختلف شده است را 
بررسی کنيد، خواھيد دید که در تمامی آنھا تقلب صورت گرفته 
است، واقعيت این است که انواع تقلب یا یک نوعی از آنھا یعنی 
گزینش ھميشه وجود داشته است، اما اخيرا" بيشتر آنھا رو می 

 شوند.)

در دنباله بحث در انتصاب رھبر (سناتور ھای) مجلس خبرگان می 
توانند دخالت کنند که آنھا نيز به دليل اینکه ھمه باید روحانی 
باشند، یعنی حق ویژه ای برای شان قائل شده اند، بنا براین یک 
کاست طبقاتی ھستند و روحانيت ھميشه طرفدار قدرتمندان و 
ثروتمندان بودند، در نتيجه ھر گز به خواسته کارگران توجه نخواھند 
کرد، خبرگان یکی از دشمنان طبقه کارگر ھستند، و از طرفی حق 
کاندید شدن برای مجلس خبرگان در واقع می توان گفت (مجلس 
سنای ایران) که شرط  اصلی آن روحانی بودن است توھين به 
ملت ایران ميباشد که حکومت اس^می ھيچ کسی را غير آخوندھا 
خبره نمی داند، و با کمال تاسف این توھين زمانی به اوج می 
رسد، که روحانيون نه تنھا در ایران در تمامی دنيا عقب مانده ترین ، 
فاسد ترین و ارتجاعی ترین قشر مردم را تشکيل می دھند، برای 
اثبات این ادعا کافی است وضعيت روحانيت تبت (دا"ی "ما) 
روحانيت یھودی (خاخام) روحانيت مسيحی (کشيش) روحانيت 
اس^م ( آیت هللا، آخوند و شيخ) و فتواھای آنھا را بررسی کنيد، 
تماما" ارتجاعی و ضد مردمی است، و در ایران چنين قشری را به 

 عنوان خبره به مردم تحميل می کنند.

فراموش نکنيم نمونه مشابه مجلس خبرگان در دیگر کشور ھای 
جھان عبارتند از مجالس سنا که اعضای آن سناتور ھستند و مردم 
در انتخاب آنھا ھيچ گونه یا دخالت ثمر بخشی ندارند، مجالس سنا 
در مقابل انتخاب ھای مردم سدی غير قابل عبور ھستند، مجالس 
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نيازی نداریم که آنھا را بدون تغيير قلمداد  نمایيم، بلکه آنھا را مواد 
خامی می دانيم، که رفقای پرتوان آینده ما در حزب که بدون شک 
آگاه تر و تواناتر از ما خواھند بود، از این مواد خام استفاده کرده با 
پردازشھای اصولی و علمی خود وظایف حزب را دقيق تر و اصولی تر 

 ارایه خواھند داد. 
اکنون وظيفه ما ساختن حزب است، و در حين ساختن حزب ارایه 
پيشنھاد به رفقا است، تا آنھا در آینده آنچه طبقه کارگر به آن نياز 
دارد، از درون پيشنھادات و نظرات ما و واقعيتھای عينی و نيازھای 
روز و آتی طبقه چيزی بيرون بياورند، پردازش کنند، که دارای انطباق 

 اصولی و علمی با نيازھای واقعی  کارگران را داشته باشد .
اما فع^ برای اینکه بدانيم، حزب طبقه کارگر چگونه می تواند، 

 وظایف بيان شده را به انجام برساند، مواردی را بيان می کنيم .
 طبق گفته مانيفيست کمونيست :

"وظيفه عاجل کمونيستھا آماده کردن طبقه کارگر برای تسخير 
 قدرت است"

ما کمونيستھا اعتقاد داریم، چنين وظيفه را بدون حزب نمی توانيم،  
انجام بدھيم، بنابراین برای آماده کردن طبقه کارگر جھت تسخير 
قدرت نياز به ایجاد حزب داریم، و در با" وظایف مختلف آن را نيز بيان 
کردیم، اینکه حزب طبقه کارگر با کدام ساختار سازمانی و فکری 
می تواند، چنين وظایفی را انجام دھد، به بحث بعدی مربوط می 
شود، فقط در اینجا به بخشی از سبک و روشی که باید وظایفش را 

 انجام بدھد می پردازم : 
با توجه به اینکه ھمه ما اعتقاد داریم انق^ب کار توده ھاست، با 
توجه به اینکه وظيفه ما آماده کردن کارگران برای تسخير قدرت 
( انق^ب ) است، با توجه به اینکه آماده کردن کارگران منظور به صف 
کردن سرباز گونه کارگران نيست، بلکه بر مبنای آگاه گری طبقاتی 

 است.
بنابراین ما نمی توانيم با به صف کردن کارگران به صورت سرباز گونه 
از آن ھا بخواھيم که انق^ب کنند، بلکه باید سطح آگاھی طبقاتی 
کارگران را آنقدر رشد بدھيم، که خود کارگر قبول کند، تنھا راه 

تسخير قدرت و تشکيل حکومت کارگری است، این  -رھایی انق^ب
اصل وظيفه حزب است،  که باید با ارایه آگاھی طبقاتی از ھر زاویه 
ای به کارگران و ھمزمان با رشد آگاھی، سازماندھی آنھا در تشکل 
ھای توده ای و سازمان سياسی خودشان و رھبری فعاليت ھای 
روزمره و آینده نگر کارگران توسط مجموعه تشکل ھای توده ی و 
سياسی طبقه است، ھمه اینھا در سه حوزه فعاليت می گنجد، 

سامانگری، و "زم است بدانيم، حزب باید کادرھای  -ترویج   –تبليغ 
آگاه به علوم روز را تربيت کند، تا آنھا در ميان توده کارگران و 
انق^بيون اصول و علوم پایه ای مبارزات طبقاتی را که به روز شده 
اند، و امکان تحليل و تجزیه مسائل روز را می دھند، به توده کارگران 
و انق^بيون و ھم پيمانان طبقه کارگر ارائه کنند، توجه داشته 
باشيم، که باید متد اندیشيدن را به کارگران ارایه و یاد بدھيم ،نه 

 فقط اندیشه ھا را.
ھمه این ھا از طریق سازماندھی نيروھای پيشرو در ھسته ھا و 
کميته ھا ممکن خواھد شد، که در درون جامعه ساخته شدند ، و 
توسط حزب رھبری و توسط مردم و توده ھای کارگری در ميان 
گرفته شده باشند، در آن صورت حزب می تواند، جامعه را تغذیه 
فکری کند، از جامعه تغذیه فکری شده و نيرو بگيرد، و جامعه نيز از 
طریق این ارتباطات می تواند حاصل پردازش ھای حزب را دریافت 
کرده و ھر روز به رشد سطحی و عمقی بيافزاید، تا به انق^ب 
دست بيابيم، اعتقاد دارم چنين وظایفی را تنھا حزبی می تواند، 

لنينيستی باشد، که  -انجام بدھد، که دارای گرایش مارکسيست
البته تاریخ نيز این مورد را ثابت کرده است، در این رابطه در بخش 

 ھای آتی بيشتر صحبت خواھم کرد.
یک تشکي^ت انق^بی دارای برنامه منطبق با استراتژی و تاکتيکھای 
خودش است، که در ھمان حال امکان اجرائی و بستر سازی برای 
ممکن شدن برنامه ھایش را دارد، با توجه به چنين وضعيتی در 
درون توده ھا به آن حدی که به عنوان آلترناتيو محسوب شود 
محبوبيت دارد، نيروھایش را مطابق با استراتژی و تاکتيکھا و اھداف 

 و آرمانھایش سازماندھی و تربيت می کند،
تشکي^ت ھایی که دارای برنامه و اھداف اع^م شده ای بزرگ و 
انسانی و طبقاتی مھم ھستند، ولی نمی توانند، در آن جھت با 
توجه به وجود زمينه ھای اجتماعی حرکت کنند، فقط به این دليل 
است، که ميان برنامه ، اھداف و آرمانھای آنھا با شکل و ساختار 

 سازماندھی شان ھيچ گونه تناسبی وجود ندارد . 
یک تشکي^ت انق^بی ھرگز فعاليت خود را وابسته به حرکتھای 
خود به خودی نمی کند، ضمن اینکه از حرکتھای خود به خودی و 
اتفاقی در جھت رشد، و حرکت به سوی انق^ب استفاده می 
نماید، و برای استفاده از خيزش ھای خود به خودی ھميشه 
آمادگی دارد، در ھمان حال ت^ش می کند، حرکتھای سازمان یافته 
و آگاھانه بيافریند، و وقتی حرکتی یا خيزشی ایجاد شد، آنقدر 
آماده است که رھبری تماميت یا بخشی از حرکت را به عھده 

 گرفته و آن را رشد دھد.
 

 محمد اشرفی 
6/8/1393 

 مفهوم ماركسيستي سانتراليزم دمكراتيك
مفھوم مارکسيستی سانتراليزم دمکراتيک از یک ضرورت عينی در 

بسياری از سازمان ھا و  درون جنبش کارگری نشأت می گيرد.
احزاب کمونيستی، برداشتی کام^ً نادرست و غير مارکسيستی از 

این برداشت نادرست و غير علمی، تنھا مختص  این مقوله دارند.
به سازمان ھای استالينيستی نيست، بلکه متأّسفانه در سازمان 

این سازمان ھا و  نيز مشاھده می شود. ھای تروتسکيستی
از مفھوم سانتراليزم دمکراتيک  ”اداری“ احزاب در واقع یک برداشت

در واقع تشکي^تِ تمامی این سازمان ھا، صرفاً  دارند.
در ظاھر امر، تمامی آن ھا  کاریکاتوریست از یک حزب انق^بی.

می  (صوری)”  دمکراسی“ دارای کنگره، اعضای رھبری، انتخابات و
رھبری این سازمان ھا ظاھراً بر اساس آرای اکثریّت اعضا و  باشند.

 .می گردد ”انتخاب“ برای دوره ای معيّن تا کنگرۀ بعدی
این تشکي^ت، ھمه دارای ارگان حزبی ھستند و صفحات نشریات 
خود را نيز با مقا"ت و تصاویر بسياری از مارکس، لنين و یا 

تمامی این سازمان ھا مّدعی اند که  تزیين می کنند. تروتسکی 
ا، با بروز اوّلين اّم  ی ھستند.“دمکراتيک“دارای ساختار تشکي^تی

ع^ئم اخت^ف نظر با رھبران یا اکثریّت اعضا، موجی از اتھام زنی 
ھا و تحقير مخالفان ب^فاصله آغاز می شود؛ و حتی اگر این 
فشارھای روانی کارآیی نداشته باشد، تحریکات تشکي^تی، حذف 
گرایی و اتھام زنی تا سر حّد اخراج و تعليق عضویّت به سرعت 

چنان چه تشکي^تی از این دست در مقامی دولتی  پيش می رود.
قرار گرفته باشد، این اخت^فات مسلماً منجر به دستگيری، 

، “رھبران“ به زعم این محاکمات و حتی اعدام مخالفان خواھد شد.
داشتن آرای اکثریّت در درون یک تشکي^ت به منزلۀ دليلی کافی 

در واقع  برای خفه کردن ھر گونه صدای مخالف در نطفه است.
را می  ”کمونيستی“ روش برخورد این سازمان ھای به اصط^ح

توان با روش برخورد رژیم ھای دیکتاتوری نظامی در کشورھای 
 عقب افتاده با مخالفان خود، مقایسه کرد.

در یک  ”کمونيستی“ وجه اشترک تمامی این احزاب به اصط^ح
موضوع اساسی نھفته است، و آن ھم عدم به رسميّت 

در واقع  برای نظریات اقليّت می باشد. ”حق گرایش“ شمردن
ھمين مسألۀ بسيار بدیھی و ساده، تمامی این سازمان ھا را از 

عدم به رسميّت  یک سازمان مارکسيستی انق^بی جدا می کند.
شمردن حقوق اعضایی که به نظریاتی متفاوت با خطّ رھبری یا 
اکثریّت سازمان می رسند، اساس وجه تمایز ميان یک سازمان 

 منحرف و یک سازمان انق^بی مارکسيستی است.
به رسميّت شناختن اقليّت و در نظر گرفتن جایگاه و حقوقی برای 
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نظریات مختلف و مخالف در درون یک تشکي^ت انق^بی به این دليل 
است که اعضا، در درون یک سازمان انق^بی، بر اساس پراتيک 
انق^بی در حوزه ھای مختلف مبارزاتی در جامعه، به آگاھی ھایی 

اعضا در نتيجۀ مبارزات  متفاوت و گاه متضاد با یک دیگر می رسند.
عملی شان به آگاھی ای می رسند که با درک و آگاھی برخی 
دیگر از اعضای ھمان سازمان در حوزۀ دیگر مبارزاتی متفاوتست.از 
این رو اعضا و کادرھای یک حزب واحد در دخالت ھای روزمرّۀ خود، 
مابين دو کنگرۀ حزبی، به اخذ تاکتيک ھای متفاوت و مختلف می 

تجارب آن ھا، نسبی و حتی در بسياری مواقع ناکامل  رسند.
برای نمونه ممکن است ميان اعضای کارگر یک سازمان  است.

و نحوۀ  »تشکل مستقل کارگری« انق^بی در مورد مث^ً شعار
شاید، برخی از  دخالتگری برای تحقق آن، اخت^ف نظر به وجود آید.

اعضای حزب در مورد استق^ل تشک^ت کارگری از احزاب سياسی 
به این نتيجه برسند که این استق^ل کارگری می باید شامل حزب 
آن ھا نيز گردد، و بالعکس برخی دیگر ممکن است به نتيجه رسيده 

این نظریه شامل حزب کمونيستی خود آنان نمی  باشند که خير!
این نوع اخت^ف نظریات ممکن است در موارد دیگر نيز  گردد.

بدیھی است که نمی توان از پيش مطمئن بود که  مشاھده شود.
تنھا با  کدام یک از نظریات به نتایج مطلوب می رسد و صحيح است.

در نھایت به  (یا تئوری ھا) اجرا و تجربۀ عملی است که نظریات
از دیدگاه مارکسيستی، تئوری تنھا چکيدۀ  اثبات می رسند.

 است. (پراتيک) عمل
بدیھی است که برای ھمگونی و اتفاق نظر، برای اجرای این تاکتيک 
ھا و به منظور جمع بندی نظریات مختلف و اجرای متحدانۀ آن باید 
شرایطی در حزب انق^بی وجود داشته باشد که امکان تبادل نظر و 

 ایجاد گرایشات مخالف با نظر اکثریّت تسھيل شود.
تحت چنين شرایطی است که دمکراسی درونی در درون یک حزب 
انق^بی از اھميّتی حياتی برخوردار می شود.حزبی که از بدو 
پيدایش خود حق گرایش برای نظریات مختلف و مخالف را به 

-رسميّت نشناسد، نمی تواند یک حزب مارکسيستی انق^بی
حزبی  باشد. -حزبی که قرار است برای انق^ب کارگری تدارک ببيند 

که درک نکرده باشد تنھا از طریق تبادل نظریات ميان اعضا، می توان 
برنامۀ حزب را صيقل و امر دخالتگری مؤثر را سازمان داد، بدون 
تردید، در تندبادھای مبارزات طبقاتی، به انحراف خواھد رفت و نقش 

 انق^بی ایفا نخواھد کرد.
اعضای حزب که در عمِل مبارزاتی به نظریات متفاوت می رسند، در 

(تا این جا شاید احزاب  کنگرۀ حزبی نظریات خود را ارائه می دھند
امّا، مسأله زمانی به وجود می آید  منحرف نيز این حق را بپذیرند).

با نظریات اکثریّت و یا خطّ رھبری اخت^ف  (حتی یک نفر) که عّده ای
در چنين وضعيتی بدیھی است که حزب انق^بی می  داشته باشد.

باید جایگاھی برای این اقليّت قایل بشود تا نظریات خود را ميان 
(بنا به  کليه اعضا از طریق بولتن درونی و ترتيب جلسات اشاعه دھد

منطقی که پيش تر توضيح داده شد)؛ این اقليّت باید حق تشکيل 
(گرایش“ یک  ”Tendency( .گرایشی که با توافق  را داشته باشد

اکثریّت و ایجاد ابزارھای تبليغاتی درونی از سوی رھبری به وجود 
آمده است، و معقو"نه و در محيطی رفيقانه به بحث و اشاعۀ 

زیرا یک حزب انق^بی به خوبی  نظریات خود تا دورۀ بعدی می پردازد.
ارائه داده  (حتی اکثریّت) می داند ھر تاکتيکی که به وسيلۀ عّده ای

در عمل نظریات صحيحی نمی باشد.تنھا عمل  ”الزاماً “ می شود،
مبارزاتی می تواند نشان دھد که کدام یک ازنظریات با واقعيّت 

اگر به فرض پس از یک سال تجربه، نشان  منطبق تر بوده است.
داده شد که نظر اقليّت اشتباه بوده است، بدیھی است که این 
اخت^ف نظر دیگر منتفی می گردد و گرایش خود را منحل اع^م می 

(و نتيجتاً نظر اکثریّت  امّا اگر نظر اقليّت درست بوده باشد کند.
نادرست)، نظر آن اقليّت که از سوی ھمۀ اعضا شناخته شده 

بدین ترتيب، ھم برای اقليّت  است، به نظر اکثریّت مبّدل می شود.
و ھم برای اکثریّت سازمان فرصتی برای اثبات نظریات خود وجود 

 خواھد داشت.
امّا حتی اگر نظرات اکثریّت اشتباه باشد، اقليّت با حفظ اعتقادات و 

(تا کنگرۀ بعدی)، در بيرون از حزب  نقد خود به اکثریّت، برای دوره ای
این حزب با وجود اخت^فات  می باید نظریات اکثریّت را به اجرا گذارد.

درونی، در سطح جامعه می باید یک پارچه عمل کند و نظریات 
بخش اکثریّت را در عمل تجربه کند تا نتيجۀ عملی آن به اثبات 

کنگرۀ آتی حزب به ارزیابی و جمع  (چه مثبت و چه منفی). رسد
 بندی نوینی متکی بر عملکرد دورۀ پيش، خواھد رسيد.

حل  (بين دو کنگره) اگر اخت^فات اقليّت پس از سپری شدن یک دوره
اوّل  نگشت چه؟ در این مرحله دو علت می تواند وجود داشته باشد.

این که این اخت^فات ھنوز در سطح مسایل تاکتيکی باقی مانده و 
در این صورت گرایش  زمان بيش تری برای اثبات نظریات نياز است.

مخالف ھمانند دورۀ پيش و تا دورۀ بعدی که مسایل مرور می گردد، 
امّا در برخی موارد امکان دارد اخت^فات فرای  درحزب باقی می ماند.

اخت^فات عميق سياسی نيز می  صرفاً اخت^فات تاکتيکی باشد.
در جامعۀ سرمایه داری ایدئولوژی حاکم،  تواند در حزب به وجود آید.

ایدئولوژی ھيئت حاکم است.این امکان ھمواره وجود دارد که حتی 
اعضا یا رھبری یک حزب انق^بی تحت تأثير عقاید دشمن طبقاتی 

در نتيجه برخی از اخت^فات می تواند از تفاوت  قرار گرفته باشند.
برای نمونه، امکان دارد عّده ای به این  ھای تاکتيکی فراتر رود.

ارزیابی برسند که خطّ رھبری حزب دچار انحرافات طبقاتی شده و 
ضروری است که مبارزۀ عميق تری برای جلوگيری از خطّ انحرافی 

در آن صورت بنا بر تشخيص آن بخش از معترضان،  صورت گيرد.
را برای آن عّده قایل  )Faction” (جناح“ رھبری حزب باید حق ایجاد

این عّده باید بتوانند در درون یک حزب انق^بی باقی بمانند و  گردد.
حتی بنا بر تعداد طرفداران شان در سطح رھبری حزب نيز شرکت 

بدین ترتيب فرصت کافی به آن ھا داده شود که  داشته باشند.
در واقع  نظریات خود را در درون حزب و در سطح رھبری تبليغ کنند.

گام جّدی تری برای مبارزه با خط انحرافی  ”جناح“ تشکيل یک
در مورد  ”گرایش“ تشکيل اکثریّت در درون یک حزب انق^بی است.

 مسایل تاکتيکی است و شاید زودگذر باشد.
امّا اگر پس از دوره ای جناح موجود به این نتيجه رسيد که رھبری و 
اکثریّت حزب در حال عبور از خطّ طبقاتی است و امکان متقاعد کردن 
اکثریّت اعضا نيز وجود ندارد، این جناح، در این مقطع، باید از حق 

 برخوردار باشد. )Open Faction” (جناح علنی“ تشکيل
در واقع تشکيل جناح علنی به مفھوم تدارک برای انشعاب 

رو به جنبش  حتی جناح علنی می تواند نظریات خود را است.
کارگری و علناً اع^م کند و طبقۀ کارگر را از انحراف موجود 

یک حزب انق^بی این فرصت  مطلع کند. (به زعم خود) اکثریّت
تشکي^تی را نيز باید به این اقليّت بدھد که نه تنھا نظریاتش به 
دست ھمۀ اعضا برسد، بلکه آن نظریات در ارگان رسمی حزبی ھم 

بدیھی است که اگر توافقی حاصل نشد و چنان چه  درج گردد.
انشعاب  جنبش کارگری مواضع اکثریّت را تغيير نداد، گام بعدی یک

امّا این انشعاب نيز می تواند معقو"نه و رفيقانه،  در حزب خواھد بود.
تاریخ، صّحت یا سقم  بدون اتھام پراکنی و فحاشی صورت گيرد.

اشتباه  پس از دوره ای، چه بسا نظریات طرفين را نشان خواھد داد.
انشعابی  ”اقليت“ در عمل نشان داده شود و ”اکثریّت“ نظریات

بدیھی است که اگر کار  متقاعد به الحاق مجّدد به حزب واحد گردد.
-به جنگ، دعوا، اتھام زنی و نفرت از یک دیگر بکشد، این دو گرایش

ھرگز نمی توانند در  -حتی اگر به نظریات واحدی در آینده برسند 
 درون یک حزب در کنار ھم قرارگيرند.

آیا تمام این پيش شرط ھا، حزب و رھبری را تضعيف نمی کند؟ آیا 
نيست؟ آیا نباید “بورژوا دمکراتيک“ و ”ليبرالی“ این ھا برخوردھای

برای اجرای یک پارچۀ تصميمات وجود داشته باشد؟  ”آھنين“ حزب
، انح^ل طلبی نيست؟ پاسخ به “اقليّت“ آیا آوانس دادن به یک

به رسميّت شناختن حق اقليّت نه  تمامی این سؤا"ت منفی است.
تنھا حزب را تضعيف نمی کند، که منجر به تقویت آن می 

جناح «  و حتی » جناح«  و » گرایش«  تسھي^ت برای ایجاد گردد.
حزب را در انظار توده ھای کارگر معتبر و قوی تر از پيش می » علنی
تنھا کافی است نگاھی به وضعيّت سازمان ھا و احزاب بين  کند.

المللی بيفکنيم تا به وخامت و عمق بحران تشکي^تی این سازمان 
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پيشروی مبارزات کارگری حذف می شود و نياز نيست به وضعـيـت 
طبقه کارگر در کشورھای دیگر غبطـه بـخـوریـم  پـس درک کـار 
اجتماعی از این ببعد اصلی ترین وظيفه ھر سوسياليست و فـعـال 

 . کارگری است . موضوع را پی می گيریم

اگـر  «جمعی از کارگران تھران نمونه کار را ھم بدست می دھد : 
کارگران سندیکای شرکت واحد و سندیکای ھفت تپه : تشکل ھای 
جانبی برای این گونه سندیکاھا را مانند تعاونی مصـرف، تـعـاونـی 
مسکن، گروه ھای کوھنوردی و گل گشت، صندوق ھای ھمياری، 
گروه ھای ورزشی و . . . راه اندازی و سازماندھـی کـنـنـد تـا بـا 
مطالبات عينی و روزمره کارگران ھمنوایی بيشتری داشته باشند و 
به این طریق سندیکاھا را با پرداختن با مطالبات عـيـنـی کـارگـران 
بازسازی نمایند و بدین سان ت^ش دولت را برای خارج کـردن ایـن 

جـمـعـی از فـعـا"ن   »تشکل ھا از زندگی کارگران عقيم سازنـد
کارگری تھران این کارھا را " کار اجتماعی توده ای در ميان کارگران"  
می داند ، و شکست را آنجایی ارزیـابـی مـی کـنـد کـه اعضـای 
سندیکاھای فوق بجای این کارھا به تبليغات اینترنتی روی آوردند . 

 مقاله سپس اھميت روابط خانوادگی با کارگران را مطرح می کند

انتشار یـک نشـریـه  «در انتھا جمعی از کارگران تھران می گویند 
مسقل کارگری الکترونيکی، اقدامی است که در شرایـط کـنـونـی 
بسيار سودمند خواھد بود. این نشریه مستقل افـزون بـر وظـایـف 
تبليغ و ترویج می تواند سازمانده نيز باشد و کارگران فعال زیادی را 
پيرامون خود متشکل سازد، و موجب آشنایی و ھمکاری کـارگـران 

 ».فعال گردد

کليد راه برون رفت از بحران و رکود فعلـی  »عمل اجتماعی«  پس  
اعـم از  »فعاليت ھای جانـبـی «است و در این رابطه می بایست 

رفت و آمدھای خانوادگی ، ایجاد  تعاونی مصرف، تعاونی مسکن، «
گروه ھای کوھنوردی و گل گشت، صندوق ھای ھـمـيـاری، گـروه 

جمعی از کارگران « عمل اجتماعی مورد نظری  »ھای ورزشی و .. 
را پوشش می دھد . یعنی بستر وعرصه فعاليت جمعی از »  تھران

کارگران عبارتست از : یک نشریه الگترونيـکـی + تـعـاونـی ھـای 
 مصرف و مسکن + ارتباط خانوادگی

»  مددکاری « فعا"ن ما به »  عمل و نظر انق^بی « بنظر می رسد  
ختم شده است .   »کار انفرادی «فعا"ن ما به   »کار اجتماعی «و 

با چند خانواده کارگری می توان رفت و آمد داشت؟ ، چند تعـاونـی 
مصرف و مسکن و صندوق ھمياری می توان ایجاد کرد؟ و منابع آن 
از کجا می بایست تأمين شود ؟ چند فعال کارگری می خواھند بـا 
حدود بيست ميليون کارگر و بی کار رفت و آمد خانوادگی کنند و یـا 
برای آنھا تعاونی تشکيل بدھند ؟ آیا با ایجاد این تعـاونـی ھـا بـه 
مددکارانی تبدیل نشده ایم که نظام سرمایه داری با ھر درجه ای 
از سبعيت به مصلحان اجتماعی نياز دارد ؟ واقعيت آنستـکـه رژیـم 
ھم ھيچگونه تضادی با عمل اجتماعی مورد بحث فعا"ن ما ندارد و 
مشوق آنھم ھست . شاید این رویکرد برای سده ھای بعد جـواب 
دھد اما برای جامعه بحران زده سرمایه داری بخصوص بحران شدید 
و رکود در ایران که تحو"ت اجتماعی در مقياس وسيعی را ھماننـد 

 . دیگر کشورھای خاورميانه در پيش داریم برنامه ای ندارد

این مقاله جمعی از فعا"ن که اقدامات مددکارانه و خير خواھانه را 
در پيش می گيرد نسبت به مـقـالـه قـبـل کـه اظـھـار مـی کـرد     

یک گام جـلـو »  رھایی کارگران بدست خودشان صورت می گيرد « 
است اما برنامه انق^ب کارگری نيست و عمری به اندازه نوح مـی 
خواھد . بعبارت دیگر راه حل نيست . انتظار است اما نه برای ابـد 

 ! ! بلکه برای ھزاره

یک نکته و موضوع بسيار اساسی آنست کـه درسـت اسـت کـه 

تشکيل سندیکاھای شرکت واحد و ھفت تپه  گام مھمی در جھت 
ایجاد تشکل ھای مستقل بود ، اما  بلحاظ ضعف ھای درونی ؛ افق 
و بينش و نگرش خود تضعيف و تا حدود زیادی بی اثر شدند ، اگـر 
آنھا در کليت خود و با قدرت ھم گسترش می یافتند طرح و برنامـه 
ای برای ایجاد انق^ب و حذف روابط استثـمـارگـرانـه و مـنـاسـبـات 
طبقاتی موجود نداشتند و ھمين امر منجر به تحليل و ضعـف آنـھـا 
گردید . ھر چند انتظار از چنين تشکل ھایی توقع بجایی نيست اما 
آرمان جمعی از کارگران تھران در قدرت گيری آنھا از طـریـق ایـجـاد 
تعاونی ھای مسکن و مصرف و روابط خانوادگی وغيرو ، بی اثـری 

 . خود را به نمایش می گذارد

جـمـعـی از  «بسياری از انتقادات قبلی  ، در مقاله اص^ح شده ، 
با کمی تفاوت کام^ صادق است . در  مقله قبلی نقـش   »کارگران

عنصر پيشرو، انق^بی و نھایتا سوژه حذف شده بود  زیـرا  ھـيـچ 
راھکار عملی واقعی و ت^ش فکری و تئوریک برای کشـف راھـکـار 
انق^بی و رھایی بخش ارائه نداده بود . در مقاله جدید عنصر پيشرو 
حضور می یابد اما امور مددکاران اجتماعـی را انـجـام مـی دھـد 
ھمانطور که در نقد قبلی بيان شده بـود، کـه اقـدام عـمـلـی در 
راستای چشم انداز، رسالت و اھداف ( انق^بی) در نگرش جمعـی 
از کارگران ، بسمت خرده کاری گرایش 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 عيـنـی 
امروزین را داشته باشد ، تنھا باعث تداوم وضع موجود می شود . 

 . در مقاله جدید جمعی از فعا"ن ھمين ویژگی کام^ آشکار  است

عنـصـر فـعـال کـارگـری، ویـژگـی  «در مقاله نقد بيان شده بود  : 
محافظه کاری گرفته و به وضع موجود تمکين و عم^ خود به تثبيـت 
ساز و کار موجود کمک می کند، فعال کـارگـری بـا ایـجـاد روابـط 
اجتماعی متناسب و ھمساز با شرایط، خـود بـخـشـی از روابـط 

در ایـنـجـا »سترون و سخت موجود با کمی تعـدیـل مـی شـود .
مشاھده می شود که افق و دید جمعی از فعا"ن کارگری انجام کار 
مصلحان اجتماعی از طریق ایجاد تعاونی ھای مصـرف و مسـکـن 
است . در مجموع با آرزوی داشتن شـرایـطـی مـثـل کشـورھـای 
اسپانيا و ترکيه ، و حل مشک^ت از طریق نيرو گرفتن سـنـدیـکـای 
شرکت واحد و ھفت تپه و اتخاذ راه حل مددکارانـه اجـتـمـاعـی ، 
جمعی از کارگران تھران نشان می دھند که در عمل جز بـه سـه 
جانبه گرایی حتی در چارچوب حاکـمـيـت سـرمـایـه داری اسـ^م 

 . سياسی و بنياد گرا و چانه زنی تا ابد راھکار دیگری ندارند

آیا جمعی از کارگران تھران ، به جمعی از پيشـروان و انـقـ^بـيـون 
واقعی طبقه کارگر  تبدیل می شوند ، مارکس می گوید ھسـتـی 
اجتماعی است که دیدگاھھا و نظرات را می سـازد . مـی تـوان 
ھستی اجتماعی را با آگاھی رادیکال و پایه ای  تغـيـيـر داد . ایـا 
عناصر جمعی از کارگران تھران می توانند بجای دادن طـرح ھـای 

، ابتدا ھستی اجتماعی و آگاھی خـود را   -مددکاری  –اجتماعی 
 دگرگون کنند ؟  

 3/08/93محمود صفدری   
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 گفت و گو
 1393شماره سه، سال اول، آبان ماه 

 جمعي از كارگران تهران : ناتواني براي گامي بجلو

جمعی از کارگران تھران در مقاله قبلـی خـود اظـھـار داشـت کـه 
مھمترین عواملی که مانع از رشد و گسترش و سـراسـری شـدن 
جنبش کارگری در ایران می شوند ، سرکوب است سـپـس اظـھـار 
داشته بود  "برای برون رفت از این وضعيت، اراده ای جمعی در ميان 
کارگران به صورت گسترده وجود ندارد. در شرایط کـنـونـی رویـکـرد 
تشکل گریزی نيز عموما در کارخانه ھا و محـيـط کـار رایـج اسـت" 
سپس به بررسی به رد خرده کاری در ميان تشکـل ھـای فـعـا"ن 

رھایی کارگران بـدسـت خـودشـان «  پرداخته و نھایتا اظھار داشت 
خطاب به ھشت ميليون کارگر :  "برای عـبـور از »    انجام می گيرد

موانع تشکل یابی باید مبارزه و ت^ش کنيم.......ما منتظر رھاینده ای 
نيستيم بلکه برای رھایی بایستی ت^ش و مبارزه کرد و این رھایـی 
جز با مبارزه متشکل و متحد کارگران بدست خودشان انجام نـمـی 

 ."گيرد

نشر کارگری « پس از نقد و بررسی این مقاله و ھمچنين نقد توسط 
جمعی از کارگران تھران  بخود آمد ، تا گام ھایی رو بجلو بردارد . » ما

وی به بررسی شرایط ایران با کشورھای پيشرفته تـر پـرداخـت و 
به جرات می توان گفت اگر بخش ناچيزی از ایـن  «اظھار داشت : 

تھاجم به کارگران اروپا می شد، بی تردید موج اعتراضات گسـتـرده 
کارگران آن کشورھا را در پی می داشت. نمونه ھای این اعتراضات 

جـمـعـی از   »ایـم. را در اسپانيا، یونان و حتی ترکيه شاھـد بـوده
کارگران تھران آمال و آرزو دارد که شرایط اجتماعی ما نيز مشابه آن 
کشورھا بود . ھر چند می توان اینرا گامی در بھبود طـبـقـه کـارگـر 
دانست اما جمعی از کارگران در این که اعتراضـات درآن کشـورھـا 
تغييری در مناسبات کار و سرمایه ایجاد نمی کند و سرمایه داری را 
بفکر افزایش بھره وری کار و غارت ھر چه بيشتر دیگر کشورھا برای 

 . دادن حق سکوت به کارگران خود  می کند .، چيزی نمی گوید

گام رو بجلوی جمعی از کارگران تھران آن است که روی تـبـلـيـغ و  
ترویج و سازماندھی تمرکز می کند ، ھر چند وعده می دھـد کـه 
محتوای تبليغ و ترویج را در مقاله ھای بعدی تشریح کند و در ایـن 
مقاله به سازماندھی و سبک کار می پردازد . اما اضافه می کند که 
به غير از سرکوب اشکال آنجا است که فعا"ن کارگری تنھـا جـنـبـه 
تبليغ و آنھم اینترنتی را انجام مـی دھـنـد و جـنـبـه تـرویـجـی و 

 . . سازماندھی را بفراموشی سپرده اند

در مقاله قبلی محتوای محافظه کاری را در پشت جم^ت پر زرق و 
نشان داده شد »کارگران می بایست به نيروی خود آزاد شوند «برق 

در این مقاله ھم به پشت دیواره سازمان یابی کـارگـران ، ضـرورت 
تبليغ و ترویج رفته ، نشان داده شد که محتوای در این مقـالـه ھـم 

 تغييری نکرده است

مقاله جمعی از کارگران تھران راه خنثـی کـردن سـرکـوب را" کـار 
اجتماعی " به منظور سازماندھی در ميان کارگران می داند نـتـایـج 
کار اجتماعی شامل: افزایش توان تـوده ھـای وسـيـع کـارگـری و 

رھانيدن آنان از بی تفاوتی ، به سوی کار متشکل رھنمون ساختـه  
و روحيه ھمبستگی طبقاتی را در آنان تقویت کرد و بين خـواسـتـه 

 . ھای حداکثری و حداقلی کارگران یک پل ارتباطی به وجود آورد

به این ترتيب حلقه مفقوده تغييرتوازن طبقاتـی و سـازمـان یـابـی 
کارگران و ایجاد تشکل سراسری طبقه کارگر و رھایی از وضع موجود 
بدست می آید . می توان به این ترتيب اميدوار بود که با انجام کـار 
اجتماعی از این ببعد شاھد تکوین شـرایـط جـدیـدی در مـبـارزات 
طبقاتی خواھيم بود و به این ترتيب عامل سرکوب در مـمـانـعـت از 

پردازد. تا اینکه دیگر چنين شـرایطی را غيرقابـل تحمـل مـی یابـد 
(شرایط انق^بی) و با شھامت و جسارت ھرچـه تمـامتر وارد نـبرد 
نھایی برای تسخير قلعه می گردد (قيام). امـا، بعلـت ناآگـاھی از 
ضرورت عينی دوره تکاملی جامعه بشری و نقـشی کـه تـاریخ بـر 
عھده اش قرار داده، نه انھدام و ت^شی حکومت سـرمایه داری و 
جـایگزینی اش بــا حکومــتی کــه بـه او اختيــار دگرگونــی روابــط و 
مناسبات سرمایه داری را بدھد، بلکه تصرف ساختار قدرت کنونـی 

 .را نقطه پایان انق^بش تصور می کند
افسانه نبودن این سناریو را ما در دوران ھای مختلف تجربـه کـرده 

را در ”  حزبيـت اش“ایم. ھنگاميکه در چنان شرایطی، طبقه کارگر 
و یـا در دوران حيـات خودمـان، )!  ١٣٣٢تـا  ١٣٢٠حزب توده دیـد (

ھنگاميکه طبقه کارگر رژیم پھلوی را ساقط ساخت، !  ١٣۵٧انق^ب 
تصور کـرد. و تـصرف قـدرت ”  حزب هللا“اش را،  »حزب انق^بی«اما 

را نقطه پایانی انق^بش قلمداد نمـود. ”  حزب هللا“سياسی توسط 
حال، باید از رفيق آیت و ھمنظرانش پرسيد که ، آیا با وجود چنيـن 
تجربه ھای زنده ای از نبردھای طبقاتی کارگران عليه نظام سرمایه 
داری که برغم طی کردن کامل مراحل تکاملی شـان، بـاز ھـم بـه 
شکست  انجاميدند، ھنوز ھم بر عدم ضرورت فعاليت سياسـی و 
تبليغ و ترویج انق^بی و آگاه سـازی طبقـاتی کـارگران اصـرار مـی 

 !ورزند؟
مبارزه سياسی به شکل تفکيک ناپذیری با اھداف سوسياليستی 
طبقه کارگر گره خورده است. بطوریکه حذف آن، حـتی در مراحـل 
جنينی طبقه کارگر، نه تنھا آن را از برداشتن گام ھـای آگاھانـه در 
مراحل مختلف تکاملی مبارزاتش، بلکـه از اھـداف انھـدام ماشـين 
حکومتی سرمایه داری و استقرار حکومـت شـورایی و سـاختمان 

 .سوسياليسم دور می کند
 نکته پایانی

پـيرامون ”  اگر مطلب کنونـی مـان دربـاره رمـز گـشایی از نوشـته 
رفيـق آیـت ”  جنبش کارگری ایران و بایدھا و نبایدھای تشکل یابی

لزوم تشکيل فـوری “نيافر نبود، در ادامه، می بایستی وارد مبحث 
بـرای رھـبری ایـن جنبـش، در مراحـل مختلـف ”  حزب طبقه کارگر

تکامل اش تا انھدام ماشين حکومتی بورژوازی و استقرار حکومـت 
شوراھا برای تحول زیربنای نظام سرمایه داری و سوسياليزه کردن 
ابزار و روابط توليدی می شدیم. گو اینکه چنين بحثی ضروری است 

سـازمان ”  کميته نشریه تـدارک حـزب انق^بـی“و ھم اینک توسط 
یافته به پيش می رود، اما ما را از موضوع مشخص مان دور کرده و 
این نوشته کوتاه را بسيار حجيم می نمود. از رفقایی که خواسـتار 
ادامه موضوع به چنان سمتی ھـستند دعـوت مـی کنيـم کـه بـه 

رفته و ت^ش ھای رفقا را دنبال کرده و خود نيز به ” نشریه“سایت 
 .دخالت گری در آن بپردازند

اما، ما وظيفه نقد را ادا نکرده ایم تا زمانيکه راه حل عملـی ای در 
مقابل رفيق آیت نيافر و ھمنظرانش قرار نداده باشيم. ھم اکنـون، 
این رفقا باید صادقانه به خود نظری افکنده و به این سـوال پاسـخ 
گویند که آیا واقعاً خواھان یاری رسـاندن بـه کـارگران بـرای بھبـود 
شرایط زندگی شان ھستند یا نه؟ اگر پاسخ شـان مثبـت اسـت، 
پس باید بپذیرند که با تکرار تجربه ھـای شکـست خـورده، راه بـه 

” واقعيت عينی“جایی نمی برند. ایشان باید لحظه ای از زیر حجاب 
به بيرون نظری افکنند و بيابند که اگر طبقه کارگر قرار است قدمی 
به جلو گذارد، جھتش باید به سـمت سراسـری شـدن مبـارزات و 
تشکل ھایش باشد. من از این رفقا انتظار ندارم که زندگی خود را 
رھا کرده و به کار مخفی روی آورند، اما، انتظار دارم در حد مبارزات 

مورد ادعای شان، به جـای صـرف انـرژی بـرای راه ”  صرفاً صنفی“ 
شورای مؤسـس “ھای مختلف، به کمپين تشکيل ”  کمپين“اندازی 

، که برخی از فعا"ن ”  اتحادیه ھای سراسری کارگری (فدراسيون)
اجتماعی   –کارگری مطرح کرده اند، یاری رسانده تا وزنه سياسی 

 !!”صرفاً صنفی“طبقه کارگر را سنگين تر نمایند. کاری 
 پيروز باشيد

 گرایش سوسياليسم مشارکتیبينا داراب زند 
 ١٣٩٣مھر ماه 
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 پی ببریم. -که عمدتاً نتيجۀ کجروی ھای تشک^تی بوده است -ھا
آن چه این سازمان ھای انحرافی درک نمی کنند این است که 
انشعابات، تعليقات و اخراج ھا تنھا آخرین مرحله از روند طو"نی 

اخراج ھا و انشعابات تنھا زمانی  بحث و عمل مشترک باید باشد.
موّجه ھستند که یک جریان از خطوط طبقاتی خود عبور کند و چنين 

به سخن دیگر نتایج  ھم در جنبش کارگری نشان داده شده باشد.
حزبی نه تنھا باید  ”گرایش“ سياست ھای مخرّب و ضّد انق^بی یک

برای تمام اعضای آن حزب روشن و شفاف باشد، بلکه در سطح 
در حزب بلشویک چنين  جامعه ھم به روشنی بيان شده باشد.

یکی  حقوقی از جمله حق گرایش و جناح برای اعضا قایل شده بود.
از علل توفيق حزب بلشویک در تدوین برنامۀ انق^بی و مرتبط به 
جنبش کارگری و در نتيجه کسب اعتبار ميان شوراھای کارگری که 
به پيروزی نخستين انق^ب سوسياليستی در جھان منجر شد، 

تنھا در آغاز جنگ  دقيقاً بر اساس رعایت دمکراسی درونی بود.
بود که تشکيل جناح در درون حزب بلشویک ممنوع  ١٩٢٠ داخلی

پيش از آن رھبران و اعضای حزب در بسياری از موارد مواضع و  شد.
مخالفت ھای خود را عليه رھبری حزب علناً بيان کرده بودند، بدون 

درمحدودیّت جناح  ”ضرورت“ امّا، ھمان این که اخراج یا تنبيه گردند.
، در دوران استالين ١٩٢١  -١٩٢٠ بندی درونی در زمان جنگ داخلی

به فضيلت مبّدل شد و اختناق استالينی را برای سال ھا به ھمراه 
انتقاد از “ آورد.تروتسکی در آخرین سال ھای زندگی خود از این دوره

 تروتسکی می نویسد: روشنی به عمل آورده است. ”خود
ممنوعيّت احزاب مخالف به منع ” 
به منع نظریات مخالف رھبری  جناح، منع انجاميد. جناحی فعّاليّت

سلطۀ پليسی و بی منازع حزب باعث مصنویّت  خطاپذیر منجر شد.
 “.دستگاه اداری شد و آن را تا استبداد و فساد بی کران پيش ُبرد

بسيار  ١٩١٧از این درس ھای انق^ب اکتبر نيز جنبش تروتسکيستی
لئون  ھمان اشتباھات را تکرار کند. آموخته است و نمی تواند

تروتسکی چنين ارزیابی ای از مسایل درونی حزب داشت و تا آخر 
 عمر به آن وفادار ماند:

به تکرار فرمول  تنھا جوانان ما است که این کام^ً ناکافی“ 
را تسخير و  آن ھا باید فرمول ھای انق^بی بپردازند. حزبی ھای

شخصيّت مستقل خود را حفظ  و آن ھا باید نظرات جذب کنند.
عقاید خود  آن ھا باید با شجاعت قادر به مبارزه برای کنند.

ناشی از عمق اعتقاد راسخ و استق^ل  نظریاتی که باشند.
تسطيح مکانيکی به وسيلۀ مقامات، سرکوب  آن ھاست. شخصيت
جاه و مقام پرستی باید از حزب طرد  ھا، خشونت، شخصيّت

فردی است که در  تنھا یک فرد منضبط نيست، او بلشویک یک گردد!
ھر مورد و موقعيّت از نظریات خود دفاع می کند و با جسارت و 
استق^ل بر سر آن عقاید نه تنھا در مقابل دشمن، بلکه در درون 

امروز، شاید، او در حزبش در اقليّت  حزبش نيز می ایستد.
در اقليّت  امّا نظریات خود را در درون حزبش ارائه می دھد. او باشد.

شاید  بودن بدان معنی نيست که او نظریات اشتباھی دارد.
و مشاھدات درستی در مورد وظایف  درک به پيش از دیگران، او،

در صورت لزوم  او حزب و چرخش ھای سياسی رسيده باشد.
سؤا"ت خود را برای بار دوّم، سوّم و دھم طرح  مصرّانه باید
می کند که به روش و  او به حزبش خدمت بدین ترتيب کند.

سياست ھای نوین مسلح گردد که با سھولت در مقابل تندبادھا 
(لئون تروتسکی، ”   بدون واکنش لحظه ای دوام آورد

 ).١٩٢٣ نوین، روش
برای سازماندھی یک حزب و یا بين المللی انق^بی رعایت حقوق 

درون حزبی،  دمکراتيک، به رسميّت شناختن گرایشات و جناح ھای
مارکسيست ھای انق^بی باید به این روش وفادار  حياتی است.

 بمانند.
 

 مازیار رازی از گرایش مارکسيست ھای انقYبی ایران
 ٢٠١۴اکتبر 

 

 1393شماره سه، سال اول، آبان ماه 

 مفهوم حزب انقالبي از نقطه نظر گرايش ماركسيست هاي انقالبي

 مقدمه :
مناظره ی بين عده ای از فعا"ن درگير در 93در تاریخ سوم آبان 

پروژه ساختن حزب انق^بی تحت عنوان مفھوم حزب از نقطه نظر 
ھر یک از گرایش ھای شرکت کننده  صورت گرفت و رفقایی از سه 
گرایش (مارکسيست لنينيست، مارکسيست ھای انق^بی، و 
گرایش دمکراسی و سوسياليسم مشارکتی) در آن شرکت کردند. 
در دور اول این مناظره ھر یک از شرکت کنندگان ابتدا بحث اثباتی 
خود را مطرح کردند و در دورھای بعد به بحث یکدیگر پرداخته و آن 
ھا را مورد نقد و پرسش قرار دادند. مطلب زیر بحث در دور اول 
توسط اینجانب است که از فایل صوتی پياده شده و اکنون در اختيار 
 مخاطبين این مباحث جھت واکنش و نقد و بررسی قرار می گيرد.

مفھوم حزب انقYبی از نقطه نظر گرایش مارکسيست ھای 
 انقYبی:

ضمن عرض س^م به رفقا و بينندگان این مناظره و تبریک برای راه 
اندازی پروژه ای که به ھر حال نيازمند این بحث ھا است. من 
عليرضا بيانی ھستم از گرایش مارکسيست ھای انق^بی ایران؛ در 
مورد حزب، گرایش ما نظراتی دارد که در طول تاریخ آن را به محک 
گذاشته و تجربياتی در طول تاریخ کسب کرده، و بنابراین انعکاسی 

 از این تجربيات ھم می تواند باشد. 
ما معتقدیم کارگران به طور پراکنده مواد خامی ھستند برای 
استثمار و به خودی خود نمی توانند کاری  پيش ببرند، مگر آن که 
متحد شوند. وقتی متحد شدند، در واقع توانسته اند مبارزه شان را 
به شکل مبارزۀ طبقاتی شکل دھند، در غير این صورت مبارزۀ 
طبقاتی صورت نمی گيرد، مبارزات منفرد، مجزا از ھم؛ و به این 
اعتبار مبارزاتی در درون خود است. ولی کارگران برای آن که بتوانند 
متحد شوند نيازمند تشکي^ت ھستند. ما معتقدیم کارگران دارای 
طيف ناھمگون و ناموزونی در کسب آگاھی ھستند. بخش ھایی 
از کارگران سرعت دریافت آگاھی شان با"تر از بخش ھای دیگری 

 است، به دليل درگيری بيشترشان در مبارزات کارگری. 
این بخش ھا را ما در واقع به عنوان پيشروان کارگری می 
شناسيم. پيشروان کارگری در مبارزات روزمرۀ کارگران، در 
اعتصابات، در تظاھرات، طرح مطالبات، ھميشه صفوف اول را 
تشکيل می دھند. اما در بين پيشروان کارگری، باز پيشروان 
کارگری ای وجود دارند که می شود به عنوان پيشروان کارگری 
سوسياليست از آن ھا یاد کرد. چرا؟ به این دليل که کارگران 
سوسياليست مبارزه کارگری شان را با افق و چشم انداز 
سوسياليستی انجام می دھند. یعنی فقط یک مبارزه برای مبارزه 
نيست، معتقد به یک مبارزۀ دائمی و ھميشگی نيستند. مبارزه 
ای را سازمان می دھند برای یک ھدف مشخص، یک استراتژی 
مشخص، و آن استراتژی سرنگونی سيادت سرمایه داری و تسخير 
قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر است. بنابراین این کارگران 
نيازمند تشکي^ت مشخصی ھستند که ما به آن تشکي^ت می 

 گویيم  حزب پيشتاز کارگری. 
-حزب پشتاز کارگری در واقع از سنت حزب انق^بی، بلشویکی

لنينيستی پيروی می کند، اما نه به حول لنينيسم و نه به حول 
مارکسيسم متحد نمی شود، به حول برنامه متحد می شود. 
برنامه حزب در واقع نتيجه مبارزه کارگران، طبقۀ کارگر، و به خصوص 
ھمين کارگران سوسياليست در حزب است که به آزمایش گذاشته 
می شود، در مرحله ای گذاشته می شود که ضعف ھایش 

 بررسی و در نھایت به شکل برنامه تدوین می شود. 
به حول این برنامه است که کارگران سوسياليست، کارگرانی که 
افق انق^ب سوسياليستی دارند، ضمن پذیرش برنامه در این حزب 
عضو می شوند. این برنامه در عين حال می تواند پرچمی باشد که 
آحاد کارگران را به شکل یک طبقه متحد کند. یعنی کارگرانی که 
عضو این حزب نيستند، ولی تحت تأثير برنامۀ این حزب، در واقع 
ھمين اھداف را دنبال می کنند. در این جا است که می توان گفت 
کارگران پراکنده و منفرد به شکل یک طبقه درآمده اند، در آن زمان 
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 به بهانه كوباني !!!

کوبانی اکنون اسطوره اراده انقYبی و سنگر مبارزه و 
مقاومت در برابر بربریت جناح ھای مختلف سرمایه داری 
 است که می خواھد حق تعيين سرنوشت خود را حفظ کند.

و لشگر کشی و تجاوز مستقيم و راه اندازی جنگ نيابتی توسط 
سرمایه داری است که حربه ی جنگ و فاشيسم، دو لبه شمشير 
سرمایه داری بحران زده،  برای مقابله با انق^ب و حاکميت کارگری 

 است.

با تشدید بحران ساختاری و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی سرمایه 
داری، بيکاری، ف^کت عمومی و ناامنی اجتماعی به اوج خود 
رسيده است، با مالکيت خصوصی چند شرکت فرامليتی د ر  عرصه 
توليد و کل منابع کره خاکی و انباشت نجومی سرمایه  و رشد 
سریع تکنولوژی به علت ماھيت بھره کشانه ی سيستم حقوق 

سی و ھشت برابر، در مقابل  1950بشری و عليرغم اینکه توليد از 
برابری جمعيت افزایش یافته است، ولی نه تنھا چيزی از  5/2رشد 

این افزایش تصاعدی توليد نصيب کارگران که توليد کنندگان این 
افزایش و مزد بگيران نشده است، بلکه ھمين افزایش و انباشت 
نجومی سرمایه طبق گفته مارکس باعث فقر و ف^کت و تشدید 
چندین برابر استثمار گردیده است، برای اثبات این گفته و علمی 
بودن گفته ھای مارکس می توان به اعترافات اخير  بانکی مون 

ميليون نفر با  220ميليارد و  1استناد کرد، بانکی مون می گوید :" 
د"ر در  2ميليون نفر با کمتر از  400کمتر از یک د"ر و دو ميليارد و 

روز در حال مرگ تدریجی ھستند" و در جای دیگر طبق آمار جدیدی 
برابر  65از سازمان ملل اع^م شد که یک درصد جمعيت جھان 

 ميليارد نفر) ثروت دارند.   5/3در صد جمعيت جھان(  50بيشتر از 

در چنين اوضاعی تمام شعارھا و وعده و وعيدھای فریب کارانه و  
کاذب حاکمان، اقتصادانان ، فلسوف ھا و تئوریسن ھای سرمایه 
داری در مورد اینکه دولت ھای رفاه و سپس خصوصی سازی ، بازار 
آزاد و تبليغ اینکه عقب ماندگی و بحرانھای اقتصادی محصول دولت 
ھای رفاه است، و با تغيير آنھا می توان، رشد را شدت بخشيده تا 
باعث کمتر شدن شکاف طبقاتی شود، برای طبقات ستمدیده رنگ 
باخته است، و تنھا یک راه پيش رو دیده می شود آنھم حاکميت 

 طبقه کارگر و بر قراری سوسياليسم است.

دیگر جنگ زرگری و تبليغات مسموم کننده اربابان قدرت و ثروت در  
اینکه مسئله وجود شکاف طبقاتی و ظلم و ستم و ماھيت 
استثماری و ضد بشری موجود در سرمایه داری، ماھيت ذاتی 
سرمایه داری  نبوده،  بلکه حاصل ناتوانی مدیریتی می باشد، 
کام^" شکسته خورده و دروغ بودن آن افشا شده است، و دیگر 
نمی تواند  سرمایه داری را نجات بدھد، تمامی رنجبران و 
ستمدیدگان به تنگ آمده از نابرابری و ناعدالتی با اعتراضات و 
اعتصابات خود لرزه بر اندام مستکبران (حاکمان سرمایه داری) 

اجتماعی به مسئله عاجل   –انداخته و تغييرات ریشه ای انق^بی 
 روز تبدیل شده است . 

برای مقابله با چنين شرایطی (اعتراضات توده ھا و ناتوانی سرمایه 
داری در ادامه حاکميت خود) سرمایه داری جھانی ( امپریاليسيم ) 
و سرمایه داری ھای داخلی دیگر تعارفات دمکراتيک در باب انتخابات 
آزاد و انق^بات مخملی و دمکراسی و دیگر الفاظ دھن پر کن 
دمکراتيک را کنار گذاشته اند، از یک طرف با لشگر کشی ، تجاوزات 
آشکار و جنگ و از طرفی دیگر در اشکال دولتھای قرون وسطایی 

ارتجاعی  -مذھبی  –فاشيستی و گروھھای بنيادگرای فاشيستی 
به سرکوب توده ھای مردم که می خواھند آزاد و انسانی زندگی 
کنند، می پردازد، تا نگذارد ستمدیدگان ، کارگران و خلق ھای تحت 
ستم این نظام گندیده و کھنه  را سرنگون کرده ضمن نجات خود 

سياسی خود را در دست گرفته و از دست  -سرنوشت اقتصادی 

که نمایندگان سوسياليست کارگران توانسته باشند به برنامۀ 
انق^بی دسترسی داشته و توده ھای کارگر را به برنامۀ خودشان 
متقاعد کرده باشند. بنابراین دو مرحله در تاریخ این حزب وجود 
دارد، مرحله ای که پيشتازان کارگری، کارگران سوسياليست 
حزب را تشکيل داده اند و برنامه را تدوین کرده اند، ولی نمی 
توانند مدعی باشند که آن ھا حزب طبقه کارگر، یا مث^ً حزب 
کمونيست ایران، یا انواع از این نوع اسامی ھستند. آن ھا 
معتقدند حزب پيشتاز کارگری ھستند. در دورۀ لنين، تا قبل از 
تسخير قدرت، تا آستانۀ تسخير قدرت اسم این حزب بلشویک 
بود، حزب طبقه کارگر روسيه نبود، قبل از آن ھم سوسيال 
دمکراسی روس بود که به ھر حال گسستی صورت گرفت از 
سوسيال دمکراسی، به دليل خيانتش که این اسم جایگزین آن 

 شد. 
این اسم در واقع بيانگر محتوای درونی این حزب است، یعنی 
کارگران پيشرویی که به برنامۀ انق^بی مجھز شده اند و ت^ش 
می کنند تودۀ کارگران را به برنامۀ خودشان در مقابل بورژوازی 
متقاعد کنند. چنان چه توانستند این کار را بکنند، چنان چه 
فراخوان دادند به کارگران برای مث^ً اعتصاب عمومی و ھمه به 
پای آن آمدند، و در واقع این برنامه شد برنامۀ کل توده ھای 
کارگران، کارگران به طبقه ای برای خود تبدیل شده و در این 
صورت این حزب می تواند آن جا مدعی شود حزب طبقۀ کارگر 
ایران باشد. از ع^ئم این وضعيت می توان از این اسم آورد که این 
حزب دارای بيشترین پيشروان و رھبران عملی کارگری، در کل 
جامعه، نسبت به سایر نھادھای کارگری است. برای آن که آن 
ھایی که متقاعد به این برنامه می شوند و می خواھند در کار 
حزبی دخالت گری کنند، خواھان عضویت در این حزب خواھند 
بود. ضمن این که، بارزتر از این، ھمان طور که گفته شد، این 
ع^متی است که توده ھای علی العموم کارگر که تا قبل از این 
به آگاھی سوسياليستی دسترسی نداشته اند، و از طریق این 
حزب توانسته اند این آگاھی را کسب کنند، می توانند مدعی 
باشند و بپذیرند که این حزب، حزب آن ھا است. در نتيجه، آن 
جاست که می توان مدعی شد توده ھای کارگری که به شکل 
یک طبقه درآمده اند دیگر کارگرانی به عنوان مواد خام برای 
استثمار نيستند. طبقه ای ھستند که در مقابل طبقه قرار گرفته 

 اند.
این حزب تشکيل می شود از کارگران سوسياليست، در واقع به 
معنی اخص، کارگران روشنفکر و روشنفکران کارگر. کارگران 
پيشرویی که در طول مبارزه در ارتباط ارگانيک با بدنۀ کارگری 
توانسته اند تجربيات زیادی را کسب کنند و درست از ھمين 
طریق مطالبات کارگران که در برنامۀ متجلی می شود، و در واقع 
شاکلۀ برنامه ھم ھست، در محک آزمایش در درون طبقۀ کارگر 
قرار می گيرد. و روشنفکران کارگری که به تئوری انق^بی مسلح 
شده اند، با مارکسيسم آشنایی دارند، سنت ھای انق^بی را 
خوب شناخته اند، لنينيسم را خوب شناخته اند و یک به یک 
سنت ھای انق^بی را در تدارک مبارزات، در تعيين استراتژی و 
تاکتيک ھایشان در نظر می گيرند. ادغام این دو با ھم در واقع 
محتوی، اعضا و نيروھای شکل دھندۀ این حزب را تشکيل می 

 دھد. 
این حزب به خط رفرنس برای سایر تشک^ت توده ھای کارگر برای 
تسخير قدرت سياسی تبدیل می شود، برای آن که سایر 
تشک^ت توده ای، از سطح مبارزه فعلی شان با افق ضد سرمایه 
داری و یا با افق و چشم انداز سوسياليستی وارد مبارزه نمی 
شوند، بلکه از طریق چنين حزبی است که می توانند جھت یابی 
پيدا کنند. بنابراین این حزب لزوماً حزب رھبری کنندۀ جنبش طبقۀ 
کارگر برای تسخير قدرت سياسی است، و مطلقاً حزبی نيست 

 که بخواھد به جای طبقۀ کارگر خود قدرت را تسخير کند.
 عليرضا بيانی
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 گفت و گو

جامعه تحميل کرده اند، فراتر رفته و به راھکارھای عملی ای برای 
ارتقاء مبارزات کارگری دست یابيم. خوشبختانه ابزار چنين کـاری را 

 .بزرگان سوسياليست قرن نوزدھم به دستمان داده اند
 اھميت مبارزه سياسی و تبليغ و ترویج برنامه حداکثری

و مشخصات ” شرایط عينی“نظرات رفيق آیت و ھمنظرانش در مورد 
آن، تجربه تاریخی رشد سـرمایه داری و در نتيجـه مبـارزات طبقـه 
کارگر ایران را، تافته جدا بافته ای از دیگر جوامع بشری می نمایاند 
که گویی اصول علم مبارزه طبقاتی مـشمول حـالش نمـی گـردد. 
آنچه این نظریه را موجه جلـوه مـی دھـد، عـدم آگـاھی عمومـی 
فعــا"ن کــارگری و انق^بيــون سوسياليــست ایــران از تــاریخ رشــد 
سرمایه داری و طبقه کارگر و مبارزاتش در دیگر کشورھا می باشد. 
در اینکه رشد سرمایه داری و تولد طبقه کارگر و تاریخچه مبارزات آن 
در ایران دارای مشخصه منحصر بخود می باشد، حرفی نيست. اما، 
از دید این رفقا، این مشخصه، جھان را به دو نيمه تقسيم می کند، 

سوسياليسم ”یکی ایران و دیگری، بقيه جھان! (اقتباس از پلخانف، 
تو گویی رشد سرمایه داری فقط در ایران دارای “) و مبارزه سياسی

ویژه گی ھای خودش بـوده اسـت و دیگـر جوامـع جھـانی کـام^ً، 
ھمسان و یکسان این راه را پيموده اند. درصورتيکه با رجوع به تاریخ 
جوامع دیگر، از آمریکا، آلمان، فرانسه، انگليس و روسيه گرفتـه، تـا 
کشورھای آسيایی و آفریقایی، خواھيم دید که رشد سرمایه داری 

شرایط “و تولد طبقه کارگر و مبارزات آنھا، در تمامی کشورھا دارای 
خود بوده اسـت. پـس ھميـن اصـل نـيز، خـود، از ” مشخص عينی

مشترکات تمامی این جوامع است و ایران را تافته جدا بافتـه نمـی 
کند. اصو"ً رشد ناموزون سرمایه داری در سـطح جھـانی، یکـی از 
مشخـصات آن بــوده و ھــست. مھــم آنــستکه کــه بـدانيم، چنيــن 
مشخصاتی از دید بزرگان و آموزگاران سوسياليـسم علمـی پنھـان 
نمانده، و اصول علم مبارزه طبقاتی بر مبنای ھمين نوع مشخصات 

 .تدوین گشته است
در تمامی این جوامع (ھریک با مشخصات ویژه اش) رشد سـرمایه 
داری با رشد طبقه کارگر ھمراه بوده است و ھـر چـه زیـر سـاخت 
ھای جامعه توسط سرمایه داری دچار تحول شده است، وزن طبقه 
کارگر نيز در توليد اجتماعی سنگين تر شـده اسـت. ھمـانطور کـه 
اشکال سرمایه داری در ھـر جامعـه ای دارای مشخـصات خـودش 
بوده و ھست، اشکال صنفی و قشری طبقه کارگر ھم تنوع خود را 
داشته است. اما ھيچ یک از این مشخصات منکر آن نمی شود که 
نھایتاً این طبقه کارگر است که ابزار توليد را، حتی با با"ترین شکل 
تکنولوژیک و اتوماتيزاسيون، به گردش، و اقتـصاد را بـه چـرخش در 
می آورد. اما، از این چرخش اقتصادی، نه تنھـا ھيـچ چـيز عایـدش 
نمی شود، بلکه، بصورت روزمره در فقر و ف^کت بيشتری فرو رفته و 
صف بيکارانش پر شمارتر می شود. این شرایط آن چيزی است که 
او را، از ھمان نقطه زایش اش تا کنون بـه ميـدان مبـارزه طبقاتـی 
کشانده است. ھر بار که طبقه کارگر با مبارزات صنفی اش گامـی 
به جلو نھاده، دیر یا زود، بورژوازی بـا تـدابير اقتـصادی و سياسـی 
متقاب^ً آن را خنثی کرده است. مث^ً، با تحميل ابتکارات دولت رفـاه 
به بورژوازی برخی از کشورھا، بورژوازی بنوبه خود سـرمایه اش را 
به نقاط دیگری انتقال داده و موج بيکاری را در آن کـشورھا بوجـود 
آورده است. ھر زمان که نظام سرمایه داری در وضعيت بحرانی قرار 
می گيرد، بورژوازی به یکباره تمامی دستاوردھای مبـارزات صـنفی 
کارگران را یکجا بلعيده و فشار آن را بـاز ھـم بيـشتر بـر روی گـرده 
ھای کارگران و خانوارھایشان منتقل می کند. طبيعتاً عکس العمـل 
کارگران مبارزه و مقاومت در برابر این فشارھا است. می بينيم کـه 
پس از ظھور بحران و سقوط اقتصادی سرمایه داری جھانی در سال 

، بدون استثناء طبقه کارگر جھان به مقاومت پرداخته و رو بـه ٢٠٠٨
خيابان آورده است. امـا بـورژوازی، بـا تکيـه بـه اھـرم ھـای قـدرت 

 –سياسی و حکومت ھای سرمایه داری و دستگاه ھای اط^عاتی 
امنيتی، بدون استثناء، آنھا را سرکوب و مھار سـاخته اسـت. پـس 

سرمایه ” شرایط عينی مشخصی“می بينيم که مھم نيست در چه 
داری و طبقه کارگر در جوامع پدیـد آمـده و رشـد کـرده انـد. مھـم 

آنستکه، در ھر کجا کـه انتقـال بـه سـرمایه داری بوقـوع پيوسـته 
است، موقعيت طبقاتی بورژوازی و پرولتاریـا آنتاگونيـستی بـوده و 
مبارزه طبقاتی آنھا اجتناب ناپذیر است. این آن اصلی است که علم 
مبارزه طبقاتی را در چنان جوامع متنـوع و گونـاگونی، جھانـشمول 

 .نموده است
اگر قبول کنيم که کارگران بدست خودشان می توانند و باید شرایط 
زندگی شان را تغيير دھند، پس باید بپذیریم که طبقـه کـارگر مـی 
بایست از قدرت سياسی بيشتری برخوردار باشد تا بتواند خواسته 
ھای صنفی خـود را متحقـق کـرده و ثبـات شـان را تـضمين کنـد. 
مسلماً ھنگاميکه طبقه کارگر در اصناف مختلف مـشغول بـه توليـد 
کا" و در نتيجه ارزش اضافه است، سرمایه دار نيز مشغول طراحی 

که چگونه بيشترین سھم این ارزش ”) مدیریت(“برنامه ھایی است 
اضافه را به شکل سود بـه خـود تخـصيص دھـد. و ھنگاميکـه ایـن 
سرمایه دار جھت اجرای این ھدف اش با مانعی از طـرف کـارگران 
مواجه شود و خود نتواند آن را کنترل و حل کنـد، دسـت بـه دامـن 
نھادھای حکومتی اش می شود. این نھادھای حکومـت طبقـاتی، 
قوانينی را ثبت و اجرا کرده اند تا از منـافع سـرمایه داری حراسـت 
کنند. نمونه ھای این نوع قوانين در سراسر جھان بسيارند و نسبت 
به شرایط مبارزه طبقاتی مشخص جوامع شان، انواع متنوعی پيـدا 
می کنند. پس، طبقه کارگر در مبارزات روزمره اش نه تنھا در مقابل 
 .کارفرمای خودش، بلکه در مقابل عموم سرمایه داران قرار می گيرد

در مانيفست حزب کمونيست مراحل مختلفی کـه طبقـه کـارگر در 
مبارزه با سـرمایه داری طـی مـی کنـد توضـيح داده شـده اسـت 

فصل اول). طبقه کارگر ممکن اسـت کـه در   –(بورژواھا و پرولتارھا 
نظام سرمایه داری طبقه انق^بی باشد، اما در ابتدا به این امر واقف 
نيست. او در وحله اول حتی نمی داند که شرایط نکبت بـارش بـه 
ابتکار چه نھادی است. او تـا زمانيکـه بـه یـک خودآگـاھی نـسبی 
دست نيافته باشد، حتی در مقابل کارفرمای منفردش دارای ھيـچ 
برنامه راھنمایی نيست. در این مقطع، طبقه کـارگر بـرای خـودش 
ھم روشن نگشته که طبقه اسـتثمار شـونده اسـت. مـدتی مـی 
گذرد تا متوجه دشمنی کارفرمایش بشود. او حـتی زمانيکـه رفتـه 
رفته حلقه ھای اتصال را برقرار کرده و متوجه می شود که تمامـی 
کارفرمایان از یک قمـاش انـد، بـاز ھـم تـصوری از اینکـه در مقابـل 
دشمنی سازمان یافته قرار دارد که با استفاده از قـدرت سياسـی 
اش تار و پود جامعه را چنان بافته که راه گریزش از بردگی روزمزدی 
را سد کرده، ندارد. چرا که، نقش سازمانده و متحد کننده حکومـت 
سرمایه داری را نمی شناسد. طبقه کارگر، اگر ھم با سواد باشد، 
حکومت را ماوراء تضادھای طبقاتی تصور کرده و بـه بـی طرفـی و 
قاضی منشی و ميانجی گری آن در تقابلش با سـرمایه داران بـاور 
دارد و ھنگام مراجعـه بـه آن، وقـتی کـه بـا بـی ميلـی نھادھـای 
حکومتی به رسيدگی شکایاتش روبرو می شود و یا مورد سرکوب 
نھادھای پليسی و امنيتی اش قـرار مـی گـيرد، دلـسرد شـده، از 
مبارزه دست برداشته و متفـرق مـی شـود. نمونـه ھـای آن را در 
مبارزه سندیکاھای شرکت واحد و ھفت تپه نظاره کـردیم و دیدیـم 
که چگونه مجامع عمومی شان مضمحل گشته و نمایندگانـشان را 

 .زیر تيغ دستگاه سرکوب تنھا گذاشتند
این در مرحله نھایی اسـت کـه کـارگران متوجـه رابطـه حکومـت و 
کارفرما می شوند. اینکه حکومت قلعـه ای اسـت کـه کارفرمایـان، 
ھنگام تھاجم کارگرانشان به آن پناه می برنـد، بـرایش واضـح مـی 
گردد. اما، با تطبيق ھزار پارچه بودن خود و یکدست بودن سـرمایه 
داران، این قلعه را فتـح نـاکردنی تـصور مـی کنـد. تنھـا در شـرایط 
بخصوصی از بحران اجتماعی (اعت^ی انق^بی) است کـه در خـود 
قدرت فتح این قلعه را می بيند. اما، بازھم، این پروسـه را بـصورت 
تدریجی تصور کرده و بـا ھـر تھـاجم اش انتظـار مـصالحه و عقـب 
نشينی آنان را دارد. ممکن است در این مرحله حتی حزبی بسازد، 
اما حزبی که از در مصالحه بـا حکومـت بـر آیـد. بـرخ^ف تـصورش، 
نيروھای طبقاتی سرمایه دار در مقابل ھر تھاجم او، شمشير را از 
رو بسته و با خشونت ھر چه تمام تر به قتـل و عـام ایـشان مـی 
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حکومت و پليس سياسی عليه کـارگران! بغـير از آنـستکه تمامـی 
اینھا با تکيه سرمایه داران به قدرت سياسـی شـان کـه از طریـق 
حکومت واحد و متمرکز آنھا بر کارگران تحميل می شود، به اجرا در 
می آیند؟ بغير از آنستکه سرمایه داران در مقابل کارگران، سـازمان 
یافته بوده و قدرت خود را در سراسر ایران، بـدون تبعيـض در مـورد 
تمامی اصناف و اقشار طبقه کارگر اعمـال مـی کننـد؟ سـوال ایـن 
است که اگر فعا"ن کارگری بخواھند از نسخه ای که رفيق آیـت و 
ھمنظرانش پيچيده اند استفاده نمایند، می بایست برای ھر یک از 

ھا و تـشک^تی مجـزا راه بياندازنـد، صـفوف  »کمپين«این قوانين، 
متفرق خود را در مقابِل سرمایه داران متحد، سازمان یافته و مسلح 
به قدرت سياسی متمرکز (حکومـت) ، متفـرق تـر کننـد؟ اشـکال 
تشکيل تشک^ت صرفاً صنفی، کـه در بـا" گفتيـم مخـالفتی بـا آن 
نداریم، اینستکه به ھيچ عنوان پاسخگوی نياز طبقاتی کـارگران در 
ھر چه سراسری تر کردن مبارزات شان و در نتيجه سنگين تر کردن 

 .وزن سياسی شان در جامعه نمی شود
حـال “مشکل اصلی رفيق آیت و ھمنظرانش این استکه خود را به 

محدود کرده، نه به گذشته و تجربيات جنبش کارگری ایران و ” حاضر
جھان نظری مـی افکننـد، و نـه بـه آینـده ای نـه چنـدان دور، کـه 
رویارویی طبقه کارگر و حکومت سرمایه داری را نـاگزیر مـی کنـد. 
نتيجه چنيـن بينـشی اینـستکه ھمـواره راه گریـز را در امکانـات و 
شرایط موجود می جویند و در نتيجه ھمواره به دنبال جریاناتی کـه 
خارج از کنترل آنھاست روان مـی گردنـد. آنھـا خـود را محکـوم بـه 

” چنين شرایط سخت و پليسی و عـدم امنيـت شـغلی“تمکين به 
کرده اند و ھرگز نخواھند توانست خود و جنبش کارگری را خـارج از 
آن تصور کنند. از ھمه بدتر اینکه چنين شرایطی را تئوریـزه و ابـدی 

آنچه پيش مياید به حکم شرایط عينی است. پس مـا ” می سازند:
باید با شرایط عينی کار کنيم. ھر آنچه خارج از شرایط عينی باشد. 

 در پایان مطلب) –(ھمانجا ” موفق نخواھد شد.
 ”واقعيت“و ” شرایط مشخص“تئوری 

ھمانطور که گفتيم، با چنيـن نگرشـی، ایـشان ھمـواره بـه دنبـال 
جریاناتی مـی افتنـد کـه مبتکـرانش، دیگـران ھـستند. از یکطـرف 
جنبش خودبخودی کارگری، و از طرف دیگر، سياست ھای حکومت 

را تـشکيل ” شرایط عينی“سرمایه داری! اینھا عواملی ھستند که 
می دھند. آنھا نگاھی به جنبـش خودبخـودی کـارگران انداختـه و 

راه حلی پيدا ”  واقعی از شرایط عينی“سعی می کنند با برداشت 
کنند. آنھا ھنوز به اشکال اساسی فعاليت ھای گذشته پی نـبرده 

اگر بخواھد تکـرار شـود، حاصـلش چـيزی جـز ”  واقعيت عينی“اند. 
تسلسل واقعيت نخواھد بود. وظيفه یک فعـال بـا تجربـه ای چـون 

و برنامه ریزی برای ” واقعيات عينی“رفيق آیت و امثالھم صرفاً نظاره 
تکرار آنچه که ھـست، نيـست. آنھـا بایـد بـا اسـتفاده از تجربيـات 
خودشان و دیگر رفقا و دو قرن مبارزه طبقاتی، به درک ضـرورت ھـا 
برسند. سپس، با تطبيق آنھا بـه شـرایط خـاص خـود و ھمنظـران 

(که چـيزی  »واقعيات عينی«شان، راه حلی برای برون رفت از این 
 .جز ناتوانی و ضعف مطلق و پراکندگی طبقه کارگر نيست) بيابند

ــوری شــرایط مــشخص“ ــه روی از ”  تئ ــنی“و دنبال ــت عي و ”  واقعي
خودبخودی امر تازه ای نيست و در تاریخچـه مبـارزات کـارگری یـد 
طو"یی دارد. مبارزه طبقه کارگر از بدو موجودیـت اش و در عکـس 
العمل به اجحافات سـرمایه داری، بـصورت کـام^ً خودبخـودی و در 
عکس العمل به شرایط عينی موجودیت اش آغاز گشت. در آغاز بر 
مبنای تـسلط دیـدگاه فردگرایانـه و مرتجعانـه ی دھقـانی، دنيـای 
صنعتی را مسبب دردھای خود تشخيص داده و از آنجایيکه شـاھد 
بود با ظھور تکنولوژی جدید به صف بيکاران می پيونـدد و در فقـر و 
گرسنگی فرو می رود، بـصورت فـردی دسـت بـه تخریـب وسـایل 
توليدی زد، وسایلی که اینک، بر خ^ف دوران دھقانی اش، مالکيت 
آن را نداشت. مدتھا طول کـشيد تـا بـه ایـن درک برسـد کـه ایـن 
تکنولوژی صنعتی نيست که چنين موقعيتی را بـه او تحميـل کـرده 
است، بلکه کارفرمایان ھستند که تمـامی کـارگران واحـد توليـدی 
شان را در موقعيت و شرایط یکسان قرار داده اند. حس ھمبستگی 

در آغاز به صورت کم کـاری ھـای جمعـی و سـپس بـه اعتـصابات 
واحدھای توليدی پراکنده رسيد. در اواخر قرن ھيجدھم و آغاز قـرن 
نوزدھم پيشگامانی از طبقه کارگر بوجـود آمدنـد کـه بـه درک ھـم 
طبقه بودن کارگران رسيده و آغاز به سازماندھی سندیکا ھا کردند. 
البته سرمایه داران نيز در مقابل این تحرکات ساکت نمانده و از کليه 
امکانات خود برای سرکوب کارگران بھره برداری کردند. قـوانين ضـد 
اتحادیه گری بسيار خشنی وضع نموده و از طریـق دسـتگاه ھـای 
سرکوب حکومتی و چماقداران خصوصی به تقابل متقابل پرداختند. 
فعا"ن اتحادیه ای شناسایی شده بـه بنـد و زنجـير کـشيده مـی 
شدند و یا در کوچه و پس کوچه ھا مورد ترور قرار می گرفتند. ھـر 
اعتصاب دستجمعی ای با خشونت و سرکوب تمام عيار روبرو مـی 
گشت و ھر تشکل مستقل کارگری غيرقانونی محـسوب گـشته و 
مورد سرکوب و ت^شی قرار می گرفت. در این دوران ھا اتحادیه ھا 
بصورت مخفی تشکيل می گشتند و فعاليت می کردنـد. نتيجتـاً از 
لحاظ شمار اعضا بسيار کم تعداد بودند. تا اینکه پـس از طـی یـک 
قرن و اندی (قرن ھيجدھم تا اواسط قرن نوزدھم) به جایی رسيدند 
که امروز کارگران ایران قرار دارند. یعنی مبارزات کـارگران در مقابـل 

 !کارفرمایان واحدھایشان
این مبارزات خودبخودی و صرفاً صنفی طبقه کارگر نبود که ایشان را 
به سراسری شدن مبارزاتشان رساند، بـالعکس، طبقـه کـارگر بـه 
ھمت بورژواھای سوسياليستی چون رابرت اوئـن و یـا بـا حمایـت 

کابدن، که به وزن سياسی کارگران ” تجارت آزاد“حزب بورژوا رادیکال 
در مقابله با مالکان زمين نيازمند بود، به اشکال تعاونی ھا و اتحادیه 
ھای سراسری دست یافت و توانست تا حدود کمی شرایط زندگی 

 .اش را بھبود بخشد
شـرایط سياسـی و ”  واقعيات عينی“حال اگر رفيق آیت بخواھد بر 

اجتماعی ایکـه طبقـه کـارگر ایـران دچـارش اسـت تمکيـن کنـد و 
کوشش ننماید تا از این واقعياتی کـه جنبـش خودبخـودی کـارگری 
بدان محدود گـشته فراتـر رود، اصـو"ً چـه نيـازی بـه فعاليـت او و 
ھمنظرانش خواھد بود؟ طبقه کارگر ایران چون پارچه ای ھزار تکـه 

و ” شرایط عينی“مشغول مبارزات خودبخودی اش است و بر مبنای 
سياسی اجتماعی ایکه سرمایه داران و حکومت سـرمایه داری در 
آن قرارش می دھند ، دور باطل پيروزی ھا و شکست ھا و اعت^ء و 
رکودش را ادامه می دھد. مگر کارگران معادن بافق به کمک رفيـق 
آیت و ھمنظرانش توانستند کارفرمایان و حکومت شان را به عقـب 

چه کمکی به آنھا … نشينی وا بدارند؟ این سندیکاھا و کميته ھا و 
رساندند؟ یا ھم اینک، آیا سندیکای ھفت تپه کوچکترین نقشی را 
توانسته است برای کارکنان اعتصابی آن بازی کند؟ حتی خبرھـای 

، یعنی یک خبرگزاری حکومتی انعکاس داده ”ایلنا“این مبارزه را نيز 
مقـدس، تـا ”  واقعيـت عيـنی“و به بيرون درز می دھد. پـس، ایـن 

زمانيکه به حکم اش تمکين کنيم و به جـای کوشـش در تغيـير آن، 
، ھرگـز تغيـيری بوجـود نيامـده و ”با شرایط عينی کار کنيـم“صرفاً، 

فعلی، مشخصه ی ابـدی عينيـت شـرایط زیـست ”  شرایط عينی“ 
طبقه کارگر و خانوارھای کارگری خواھد ماند. ھمانطور که تا کنون، 
با ھزاران کبکبه و دبدبه ،حتی نتوانسته ایم نقـشی کـه بـورژوازی 
انگلستان در رشد مبارزات طبقـاتی کـارگرانش بـازی کـرد را بـرای 

 .کارگران ایران بازی کنيم
جسارت انق^بی آنستکه شھامت تصفيه خود از باورھایی که تا به 
حال دست و پای ما را بسته و گردن مان را در برابر ت^طمات مبارزه 
طبقاتی در مقابل جریانات خودبخودی خم کرده، و تـأثير گـذاری بـر 
عينيت ھا در جھت عينی کردن ضرورت ھا را مانع گـشته، بـه آخـر 
رسانده و به آگاھی ایکه علم مبـارزه طبقـاتی و تجربيـات دو قـرن 
مبارزه طبقه کارگر در اختيار مان قرار داده باور کنيم و برنامـه ھـای 
اقدامات عملی خود را برای برون رفت طبقه کارگر از این بن بـست 
جانکاه بر مبنای آن طراحی کرده و بـه اجـرا در آوریـم. تنھـا از ایـن 
ــوانيم بــه جــای دنبالــه روی از مبــارزات  طریــق اســت کــه مــی ت

” شـرایط مـشخص و واقعـی“خودبخودی طبقه کارگر، و تمکين بـه 
ایکه که سرمایه داران از طریق حکومت شان به طبقه کارگر و کـل 
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 این غده سرطانی( سرمایه داری) نجات یابند.

جنگ به عنوان ادامه سياست در شرایط بربریت یا سوسياليسم و 
  -فاشيسم در قالب آگاھی کاذب  گذشته گرایی ارتجاعی 

بنيادگرایانه  برای فریب توده ھا از مسير انق^ب به عنوان دو روی 
سکه سياست سرمایه داری در مقابله با انق^ب و حاکميت 
شورایی دمکراتيک زحمتکشان در شرایط موجود استفاده می 
شود . سرمایه داری در حال سقوط از سه محور در حال مقابله با 

 بحران موجود است :

مقابله و سرکوب و جلوه گيری با ھر وسيله ممکن از ساخته  -1
شدن احزاب با اھداف صد در صد انق^بی به عنوان ستادھای 
فرماندھی انق^بات در کشورھای مختلف و ایجاد شدن انتر 
ناسيونال کارگران برای مقابله با بھره کشی و استبداد و برای بر 

 قراری حاکميت مستقيم و شورایی ستمدیدگان است. 

اخت^ل در روند انق^ب از طریق اص^حات در چھارچوب ھمان  -2
سيستم از طریق انتخابات یا به اصط^ح انق^بات مخملی برای 

 حفظ بنيادھای بھره کشی بدون سرنگونی انق^بی 

جنگ داخلی یا دخالت مستقيم نظامی مانند بھار عربی، یا  -3
ميدان دادن و ساختن جریانھای بنيادگرایی فاشيستی ، گذشته 
گرا و مرتجع  در عين حال نفوذ و اخت^ل در روند انق^بات چرا که به 
قول لنين رھبر انق^ب کارگری: انق^ب نه تنھا از آن رو ضرورت دارد، 
که از طریق دیگری نمی توان سرمایه داری را سرنگون کرد، بلکه از 
این رو نيز ضروری است، که طبقه ای که آن را سرنگون می کند، 
تنھا در جریان یک انق^ب  می تواند، در راه رھا ساختن خود و 
تمامی بشریت، اثر گذاشته توفيق یابد و مھمتر اینکه برای بنيان 

 گذاری جامعه نوین خود را آماده کند .

فقط در جریان انق^ب است که با اعتصابات سياسی و اقتصادی 
جنبش واقعا" وسيع در سطح ملی ارگانھا و تشکلھای سازمان 
دھنده این جنبش بنيان کن، یعنی کميته ھا و شوراھای انق^بی 
برای نابودی بھره کشی و دیکتاتوری سرمایه داری از طریق قيام 
پدید آمده و پس از ریشه کنی و  سرنگونی انق^بی، این ابزار به 
عنوان ابزار اراده دمکراتيک و مستقيم از پایين، توسط کارگران و 
ستمدیدگان به کار گرفته می شود، وحشت سرمایه داری دقيقا" 
از این محصول و عظمت انق^ب می باشد که بنياد گرایی 

و  57فاشيستی (جمھوری اس^می) را  مانند انحراف انق^ب 
انق^بات مخملی را جایگزین انق^بات واقعی می کند تا خلق ھا به 
حاکميت و تعيين سرنوشت و توده ھای مردم به برابری و آزادی 

 تحت حاکميت طبقه کارگر نرسند .

در کنار مسائل یاد شده برای مقابله با تشدید بحران ساختاری  -4
و روی آوردن سرمایه داری به کثيف ترین اشکال بھره کشی مانند 
سرمایه داری ربای بانکی ، پارتی بازی ، اخت^س و دزدی، کار 
ارزان زنان  و کودکان ، فروش مواد مخدر و برده داری جنسی و 
مھمتر از اینھا تسلط سرمایه داری انحصاری و کارتل ھای نظامی 
بر بازارھای  که در لشگر کشی و جنگ افروزی از طریق گروھھای 
که خود سرمایه داری توليد شان کرده است، به بھانه مقابله با 
آنھا، با فروش نجومی  تسليحات نظامی در بيشتر مواقع  س^ح 
ھای کشتار جمعی منطقه و کل جھان را ميليتاریزه کرده است. به 
آمار زیر توجه کنيد تا حقایق  واقعی از د"یل عربده جوی ھای 
سرمایه داری جھانی با بھانه ھای آزادی و دمکراسی را به عينه و 
د"یل واقعی تجاوزات نظامی به عراق، افغانستان ، سوریه و ... را 

 دریافت نمایيد : 

تریليون د"ر س^ح فقط از طریق آمریکا در جنگ  6/5فروش 
افغانستان و عراق ،با  ایجاد رعب و وحشت از طریق یک گروه 

ھزار نفری که آن را نيز خود سرمایه داری جھانی با  40نھایتا" 
برنامه ریزی آمریکا ساخته است ، اما حاصل وجود آن باعث شده 

 7/1ميليارد د"ر به قطر  11ميليارد د"ر س^ح به عراق،  9/1فروش 
 9ميليون د"ر به امارات فقط در  900ميليارد د"ر به عربستان و 

توسط امپریاليسم آمریکا صورت بگيرد، این  2014ماھه اول سال 
آمار گویای واقعيت بسيار بزرگی است که امریکا با ایجاد جنگ و نا 

ماه این مبلغ فروش داشته است حال  9امنی در منطقه طی 
سال جنگ در  14سال جنگ در افغانستان، و  20بررسی کنيد 

عراق باعث شده چه مبالغ ھنگفتی از جيب مردم منطقه دزدیده 
شده به جيب سرمایه داران ریخته شود ، تا سرمایه داری بتواند 
گلوی خود را از پنجه ھای بحران ساختاری نجات بدھد، توجه 
داشته باشيد، سرمایه داری برای نجات خود از بحران ساختاری 
ميليو نھا انسان را به روشھای گوناگون از طریق جنگ ، تحریم ھای 

زن و کودک در تحریم  غذایی 1500000اقتصادی (تنھا در یک قلم 
عراق کشته شدند)، بيماریھای مختلف، بيکاری و ... قتل عام کرده 
و ھمچنان قتل عام می کند، حال فکر کنيد اگر قدرتی در مقابل 
سرمایه داری حضور داشت و اجازه نمی داد، سرمایه داری برای 
نجات از بحران چنين لشگر کشی کند و این ھمه س^ح بفروشد 
صد در صد تا به این روز سر نگون شده بود ، باید از خود بپرسيم 
چه قدرتی می تواند از لشگر کشی و تجاوزات سرمایه داری جلو 
گيری کند ؟ مطمئن ھستم فقط حزب انق^بی طبقه کارگر چنين 

 توانایی را می تواند داشته باشد.

در خ^ء رھبری انق^بی طبقه کارگر و آلترناتيو سوسياليست 
کارگری این جنگ افروزی، برادر کشی ،کشتار زنان، ویرانی زندگی 
و خانمان سوزی برای جلوگيری از انق^ب است. پيروز ميدان فقط و 

 فقط  کارتل ھای  چند مليتی فروش س^ح می باشند.

ميلياردی کارگران جھان به عنوان نيروی اساسی توليد و  5/2طبقه 
ميلياردی ستمکش جھان و تنھا نيرویی  7انق^ب در ميان بشریت 

که قدرت سرنگونی انق^بی سرمایه داری و برقراری حاکميت 
سوسياليستی را دارد که در مبارزه سرنوشت ساز خود می تواند 
بشریت را از این بربریت و توحش سرمایه داری نجات دھد، و برای 
ھميشه به جنگ ، کينه ، فاصله و تضاد طبقاتی ، گرسنگی و 

 نابرابری پایان دھد .

تمام ستمدیدگان جھان فقط با گرد آمدن حول برنامه رھایی و 
رھبری طبقه کارگر به عنوان قاطع ترین، مبارزترین و پيشروترین 
نيروی تاریخ می توانند، خود را از ظلم و جور و بی عدالتی سرمایه 
داری نجات دھند، برای ایفای چنين مسئوليت سنگين کارگران باید 
با ارتقای آگاھی طبقاتی و وحدت و تشکي^ت در سطح ملی و 
جھانی بر پراکندگی و ناآگاھی خود غلبه کرده و خود را برای انق^ب 

 جھانی آماده کنند .

 زنده باد آزادی

 زنده باد سوسياليسم

 زنده باد انترناسيوناليسم کارگری

 

 اسد هللا غفار زاده 

4/8/1393 
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 گفت و گو

 رمز گشايي بايدها و نبايدهاي رفيق آيت نيافر

 محمود صفدری و اقدام ارزشمندش
رفيق مان محمود صفدری اخيراً اقدام ارزشمندی را آغاز کرده است. 
او در سطر مقدماتی اوليـن مطلـب از سلـسله مطالـب اش مـی 

برای بيرون رفتن از بـن بـست ھـای کنونـی و پيـشروی ” نویسد: 
اجتمـاعی موجـود،   –طبقه کارگر در بحرانی ترین شرایط اقتصادی 

نياز به نقد و بررسی ھمه جانبه دیدگاھھا و تحليل ھای فعـالين و 
کارگران آگاه برای برون رفت از ایـن وضـعيت اسـت ، تـا بـا نقـد و 
بررسـی چنـد جانبـه و رفـع موانـع، راھـی بـسوی آینـده گــشوده 

(بررسی دیدگاه محافل و فعا"ن کارگری برای تشکل یابی .” شود 
سراسری کارگران) این گفته او ما را به یاد گفته "سال در نامه ای 

چـه بایـد «به مارکس می اندازد که لنين در با"ی پيشگفتار مقاله 
مبارزه حزبـی بـه حـزب نـيرو و حيـات مـی “حک نموده بود،  »کرد

بخشد. بزرگترین علت ضعف یک حـزب، پراکنـدگی و ناروشـنی در 
خطوط مشخصه اش است. یک حزب با پاکسازی خـود قویـتر مـی 

به ھمين علت و با ھمين نيت، من نيز سعی خواھم کرد که ” شود.
 .سرمشق رفيق مان را تکرار کنم

در مطلب دوم خود، رفيق مان محمود، در مورد نوشته ای که رفيق 
پـيرامون جنبـش کـارگری ایـران و بایـدھا و « آیت نيـافر بـا عنـوان 
تحریر کـرده، تناقـضات بـسياری را کـشف    »نبایدھای تشکل یابی

کرده بود که مطلب را برایش غير قابل درک می ساخت. محمود در 
ھمان مطلب درخواست کرده  تا رفقای دیگر نيز بـه آن بپردازنـد تـا 
شاید رھنمودھای ارائه شده در نوشته ی رفيق آیت را قابـل درک 

می خواھيم زنـده «سازند. البته من در نقد خود از آکسيون انجمن 
انجمن ما می خواھيـم «(نگاھی به آکسيون اول شھریور  »بمانيم

) مختصراً به نکته ای از نکات مطروحـه مطلـب رفيـق  »زنده بمانيم
آیت انتقادی کردم، اما خود مطلب را در تماميـت آن مـورد بررسـی 
قرار ندادم. اینک، در اینجا سعی می کنـم خطـایم را جـبران کنـم. 
بخــصوص کــه رفيــق آیــت نــيز در جملــه آخــر نوشــته اش ھميــن 

مبحـثی کـه مـن از نظـر گذرانـدم، بيـشتر (”درخواست را داشـته 
استفاده از تجربه یک دھه اخير است. اميدوارم کـه دیگـران نـيز در 

ھمانجا) و من نيز دعوت او را اجابت کرده  –” این بحث شرکت کنند.
 .و در بحث شرکت خواھم کرد

 رمز گشایی
ھمانطور که رفيقمان محمود شکایت کرده است، مطلب رفيق آیت 
نيافر از یک روال منطقی خارج است. ھيـچ بنـدی از بنـدھای ایـن 
نوشته نتيجه منطقی بند پيشين و یا زمينه محتوای بند پـسين آن 
نيست. گویی کسی اسلحه پشت سر آیت گذاشته و او را مجبـور 
به نوشتن این سطور کرده است. این شک من ھنگامی قوت مـی 
گيرد که با شناختی که از این رفيق دارم، بندرت دست بقلـم مـی 
شود. او حتی در مباحث حاد و جنجـالی شـفاھی نـيز سـعی بـه 
گزیدن راه خاموشی دارد و یا به ميانجی گـری و آشـتی دو طـرف 
روی مـی آورد. مـسلماً حـضور چنيـن فـردی در تـشکي^تی ماننـد 

موھبتی بود. چرا که، ھمانطور که خودش در این …” کميته پيگيری“
متشکل از افرادی نامتجانـس …” کميته پيگيری “مطلب بيان کرده، 

و نظراتی ناھمگون بود و اگر فردی چون آیت در آن ميـان نبـود کـه 
ميانجی گری کند و طرفين را به تحمل یکدیگر دعوت نماید، معلـوم 
نبود که عاقبت این تشکل به کجا می انجاميد. پس ما از خود سوال 

کـه رفيقمـان را بـه حـدی ”  بر جھان چه رفته است؟“می کنيم که 
برافروخته که اینچنانی دست بقلم شده و خواستار تنبيـه و اخـراج 

دارای آرا متفاوت ھـستند کـه “افرادی شده است که بقول ایشان 
البتـه )  ٧(نقل به معنی از بند ”  یک تشکي^ت را زمين گير می کنند

، … و ” تصفيه اعضا“چنين اقدامی، از قبيل ” کميته پيگيری“در مورد 
ــد  بــدون فراخــوان مجمــع عمومــی و تــصویب اساســنامه ای جدی
امکانپذیر نمی باشد. گو اینکه، اگر چنين قصدی را داشـته باشـد، 
اکنون بھترین زمان برای آن است. چرا که، بسياری از اعضای آن که 

می توانستند در صورت پيشنھاد طرح ھایی که ایشان در بنـدھای 
این نوشته مطرح کرده اند، راھش را مسدود سـازند، اینـک، یـا در 

 .زندان اند و یا تحت پيگرد پليس سياسی وادار به مھاجرت شده اند
از اھميت چندانی برخوردار نيست! در ” بتواند یا نتواند؟“حال آنکه او 

سطور زیر نشان خواھيم داد که چرا حق بـا اوسـت و تـشکي^تی 
کنونی عمرش را کرده است. امـا، آنچـه کـه ” کميته پيگيری“چون 

مھم تر است، اینست که به علل چنين تغيير روشی پی ببریم. چه 
اتفاقی و در کجا رخ داده است که این رفيقمان را آنچنـان پریـشان 
کرده که پریشانی اش در ھمين نوشته چنـد سـطری ھـم تظاھـر 
یافته است. برای چنين رمز گشایی ای باید دیدمان را وسيع تـر از 
مسائل و مباحـث تـشکي^تی کـرده و نگـاھی بـه شـرایط مبـارزه 

 .طبقاتی کنونی بياندازیم
به بعد، با بحران اقتـصادی  ١٣۵٣اینکه سرمایه داری ایران، از سال 

تـار و پـودش را از ھـم  ١٣۵٧ای روبرو گشت که نھایتاً در انقـ^ب 
گسيخت، معلومات عمومی است. اما، آنچـه کـه حکومتيـان ھرگـز 
بدان اعتراف نخواھند کرد، اینستکه، این شرایط بحرانی ھنـوز ھـم 

”) سـازندگی“ادامه داشته و بغير از چند سال بـسيار کوتـاه(دوران 
شدیدتر گشته است. حتی در دوران سازندگی ھم طبقه کـارگر از 

سھمی نبرد، که به شورش ھای مصرف کننـدگان، از ” شکوفایی“ 
انجاميد. اما، این بحران، ) … ١٣٧۴جمله اس^مشھر و دیگر مناطق(

… با جدی شدن تحریم ھای اقتصادی نفت و پتروشيمی و بانکی و 
در سه سال اخير ابعادی تازه یافـت کـه شـاخک ھـای اط^عاتـی 
حکومت از ھراس شورش ھای شھری نيز به حرکـت در آمـد. چـه 
بسا، تمکين به آرای رای دھندگان به روحانی، توسـط دیگـر جنـاح 
ھای حکومتی نيز نتيجه چنين ھراسی بود. ھم بعلت اینکه دوباره 
جرقه ای به این بار کاه خشک نخورد، و ھم اینکه، انتظـار داشـتند 

تکــرار و از دمــای ھيجانــات )  ١٣٧۶کــه حکایــت پــيروزی خــاتمی (
اجتماعی کاسته شود. اما اگر پيروزی خاتمی و اميد به اصـ^حات، 

نسبتاً آرام نگاه داشت و در کانـال  ١٣٨۴مبارزات کارگری را تا سال 
ھـای حکومـتی روانــه کــرد، انتخــاب روحــانی نتوانــست از شــدت 
مقاومت و مبارزه طبقه کارگر که زیر فشارھای سنگين و خانمانسوز 
قرار گرفته بود بکاھد. ھمـانطور کـه از گزارشـات مبـارزات کـارگری 
معلوم است، تعداد اعتراضات و روحيه رزمندگی در ميان کـارگران و 

 .خانوارھای آنان رشد نجومی داشته است
طبيعی است که چنين تحول و فـشارھای ناشـی از آن در فعـا"ن 
جنبش کارگری و بخصوص سوسياليست نيز تأثير گذاشته باشد. در 
یکسال گذشته ما شاھد پيشروی نظراتی در فعا"ن کارگری بودیم 
که سال ھا با بی تفاوتی و حتی تمسخر دیگران روبرو مـی شـد. 

منـسجم تـر از “  کميتـه پيگـيری”بخشی از این فعا"ن که اتفاقاً در 
دیگر تشک^ت مشابه حضور داشتند، معتقد بودند که روال کنونـی، 
در شرایط خفقان نفس بر و سرکوب بـی محابـای حکومـتی، قابـل 
تداوم نيست و برای اینکه نيروی فعاليتی مان واقعاً بتوانـد دردی از 
دردھای طبقه کارگر بکاھد، بایـد بـه سـوی کـار حزبـی و تـشکيل 
ھسته ھای مخفی روی آوریم (رفقا، در صورت تمایل می توانند به 

کارگران کمونيـست ایـران و  »بسوی انق^ب«شماره ھای نشریات 
جبھه واحد کارگری رجوع کننـد.) امـا، بعلـت نيمـه  »انق^ب سرخ«

علنی بودن مبلغين، این جریانات بزودی کشف و تا حدودی منھـدم 
گشته و از کار سيستماتيک باز ماندند. اما، از شواھد امر پيداست 
که در شرایط کنونی بسياری از فعا"ن کارگری و سوسياليست بـه 
جمعبندی ھای مشابھی رسيده اند. رفيـق آیـت نيـافر، در ھميـن 

چنين شرایط  -١۵” نوشته پریشان اش، شاھدی بر این مدعا است:
سخت و پليسی و عدم امنيت شغلی ، شاید کارگران را مجبور بـه 
تشکل یابی درون محل کار خود، به کار مخفی صنفی سوق دھد. 
تشکل کارگری باید از کـارکرد یـک حـزب سياسـی فاصـله بگـيرد. 
تشکل کارگری در واقع ابزار بالفعـل کنونـی کـارگران اسـت کـه در 
شرایط فعلی جامعه ایران پيگير مطالبـات بـه روز کـارگران اسـت . 
کارکرد دیگری نمی توان از آن انتظار داشت و دیگر آن که در شرایط 
فعلی سياسی ایران وجود و تأسيس یا فعال کردن تشکل کـارگری 
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 گفت و گو

از موقعيت بسيار ترد و شکننده ای برخوردار است . تشکل کارگری 
باید فعاليت خود را ویژه مطالبات صنفی کارگری قراردھـد. (ممکـن 
است طرح مطالبات از نظر دولت ، سياسی قلمداد گردد. این بھانه 
ی ابزاری سرکوب و منع فعاليت تشکل ھای کارگری اسـت .) امـا 

صـنفی اسـت و بایـد از درگيـر ”  دنبال کردن مطالبات کارگری صرفا
(متـن درون ”  شدن با مسائل سياسی غير کارگری خودداری کنـد.

 پانتز از رفيق آیت است. ھمانجا)
از طرف دیگر، ھمين شرایط و فشار، بر روی دیگـر فعـا"ن کـارگری 
نتيجه معکوس داشته است. فرار بـی محابـا و بـی پـروای منـصور 
اسالو به سمت جناح ھای راست اپوزیسيون بورژوازی نمونه ای از 
چنين تأثيری است. من در اینجا به فعاليت ھای سندیکاھا برخـورد 
نمی کنم، چـرا کـه بـا آشـنایی بـا برخـی از ایـن فعـا"ن، آنھـا را 
دلسوخته جنبـش کـارگری دانـسته و معتقـدم کـه بـا پيـشروی و 

شـورای مؤسـس اتحادیـه “توسعه نظرات انق^بی و طرح تـشکيل 
می توانند نقـش مؤثـری در ” ھای سراسرس کارگری (فدراسيون)

 .این شرایط بازی کنند
پس، رمز گشایی ما از نظرات پریشان رفيق آیت نيافر  به این نتيجه 
می رسد که: بواقع اسلحه ای پشت سر این رفيق گذاشته شده و 
او را وادار به نگارش چنين سندی کرده است. تصور کنيد فردی کـه 
ھمواره سعی در حفظ جميع جمع ھا داشته است، زیـر فـشار دو 
قطبی شدِن نظرات حاکم بر فعا"ن جنبش کارگری، برخ^ف عادات 
دیرینه ميانجی گرایانه اش، مجبور به انتخاب راھی گشته کـه گـام 
برداشتن در آن به راحتی انجام نمی پـذیرد. از چنيـن فـردی نبایـد 
انتظار حالتی غير از پریشانی داشت. پریشان فکـری او ناشـی از 
عدم تمایل به اتخاذ موضع راستی است کـه بـه او تحميـل گـشته 

 .است
 نگاھی کلی به محتوای مباحث مطروحه

ھمانطور که در با" گفتيم، رفيق آیت نيافر با"خره به بـی حاصـلی 
رسيده است. او دیگر نمی خواھد ”  کميته پيگيری“تشک^تی چون 

در تشکلی باشـد کـه بـی در و پيکـر، ناھماھنـگ، و بـا اعـضایی 
ناھمگون باشد. او نيز معتقد گشته که باید بـا"خره تکليـف اش را 

ھم رأی بودن در تـشکل ھـای  -٧“مشخص سازد. او می نویسد: 
کارگری فعالين و دیگر تشکل ھای کـارگران، از نکـات بـسيار مھـم 
است که موفقيت در کار و فعاليت را تأمين و تضمين می کند. زیـرا 
که ھم رأی بودن یک محفل کارگری بسيار موفق تر از یـک تـشکل 
کارگری است که از یک سـياھی لـشکر برخـوردار گردیـده اسـت. 
وجود آراء متفاوت ، یک سھم بـسيار خطرنـاک بـرای تـشکل ھـای 
کارگری به شمار می رود. این تھدید بزرگ ھم اکنـون نـيز در ميـان 
تشکل ھای موجود، وجود دارد و جاری است که این تـشکل ھـا را 

طی تجربه ایـن دھـه اخـير،  -٨زمين گير کرد مانند کميته پيگيری. 
دریافتيم که تشکل ھای متعارف ک^سيک موجود در جھان، در بيـن 
کارگران ایران نيز از استقبال با"یی برخوردار است. مانند سندیکای 

 (ھمانجا)” اتوبوس رانی تھران و سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه
شـتر “پس می بينيم که رفيق مان آیت، با"خره در سلب تشک^ت 

(نه توده ای و نه حزبی) ھم آواز ما گشته اسـت. او مـی ” مرغی
خواھد سازمانی را حول معضلی خاص از جنبـش کـارگری و صـرفاً 
صنفی تشکيل دھد که ھم ردیف تشک^تی باشد که از آنھا بعنوان 
دستاورد دھه گذشته نام می برد. یعنی، سندیکای شرکت واحد و 
سندیکای کارگران ھفت تپه! البته ما برای او آرزوی موفقيـت مـی 
کنيم، ليکـن، نـا رفيقـی کـرده ایـم، اگـر بـه او گوشـزد نکنيـم کـه 
سندیکاھای مورد نظر او ھم پس از سـرکوب پليـس سياسـی بـه 

دچار شده اند. این سندیکاھا نيز اکنون ” کميته پيگيری“ھمان حال 
خود را ندارند. آنھا نيز تبدیل به تشک^تی ” مجامع عمومی“پشتوانه 

شده اند که جمعی ناھمگون و نا ھماھنگ از فعا"ن کارگری را بدور 
خود جمع کرده اند. من نمی خواھم مبارزه ای که نھایتاً بـه چنيـن 
تشک^تی ختم شد را کم ارزش جلوه دھـم. خـير! ایـن مبـارزات و 
تشکيل این سندیکاھا که در زمان تشکيل شان با پشتوانه مجامـع 
عمومی شـان بودنـد، تـأثير بـسزایی در گـذرگاه مبـارزات کـارگری 

داشته و مبارزان متعھدی را بـه ایـن جنبـش ارزانـی داشـتند و در 
سطح جامعه مطرح نمودند. به ھمين دليل ھم برای رفيق مان آیت 
آرزوی موفقيت می کنم. چرا که اگر او و ھمنظرانش ثابـت قـدم در 
این جھت حرکت کنند، شاید با تجربه مشابھی روبرو گردند. اما، به 
او ھشدار می دھم که عاقبت ایـن کـار ھمـان رونـدی اسـت کـه 
سندیکا ھای شرکت واحد و ھفت تپه طی نمودنـد. بطـور خ^صـه 
بگویم که، حکومت ایران بيش از فعـا"ن کـارگری مـا گفتـه معـروف 

ھر مبارزه صنفی ای، خودش یک مبارزه “مارکس را فھميده است: 
بنابراین، اگر رفيق مان فکر می کنـد کـه بـا روی ”  سياسی است!
می تواند فعا"ن کارگری را از گزنـد    »صرفاً صنفی«آوری به مبارزه 

پليس سياسی دور کند، در اشتباه است. اصو"ً پليس سياسی به 
جزئيات اساسنامه ای و مطالبات تشک^ت اھميتی نمی دھد. تمام 
ھم و غم اش اینستکه مبادا فعا"ن با تجربه کارگری با اقشار ناآگاه 
این طبقه ارتباطی برقرار کنند. بنابراین، ھر که به این سمت حرکت 
کند، مورد پيگرد و آزار و اذیت قرار می گـيرد. مگـر بغـير از آنـستکه 

صرفاً ایجاد تـشکل ھـای مـستقل کـارگری ”  کميته پيگيری“ برنامه 
بود؟ چند بار پليس سياسی خود رفيق آیت را به علـت فعاليـت در 

قرار داد؟ مگـر مھـدی شـاندیز، ”  ببر و بيار“این تشکل مورد پيگرد و 
بھنام ابراھيم زاده و دیگر رفقای در بند، فعاليتی بغـير از پيـشبرد و 
حمایت از مبارزات صـرفاً صـنفی کـارگری داشـتند کـه اینـک سـال 
ھاست در زندان بسر مـی برنـد و حـتی در زنـدان ھـم دسـت از 
سرشان بر نداشته و نمی گذارند آب راحتی از گلویشان پائين برود. 
پس، فعاليت صرفاً صنفی نيز نمی تواند فعا"ن با تجربه کـارگری را 

 .از گزند پليس سياسی دور کند
نکته بعدی نوشته پریشان او، شمه ای از تشکل مورد نظرش را به 

ایجاد فراکسيون مخالف در درون یک تشکل نو پا  -١٢” ما می دھد: 
فعاليت عملـی تـشکل را زميـن ”  از دیگر بازدارنده ھاست که عم^

گير می کند و یک تشکل نوپا را در درون خود، تنھا به مباحـث فـرو 
کمپيـن بـرای ”در درون تشکلی، مخالفت آرایـی از” می کشد. مث^

را از کار عملی کارگری بازداشت چرا؟؟!! ” لغو قرارداد موقت کارگران
مخالفين ھرگز معقو"نه به آن فکر نکردند که قـرارداد موقـت بـرای 
کارگران یک کابوس وحشتناک اسـت. اگـر کـارگران موقـت تـن بـه 
حداقل دستمزد ظالمانه رایج می دھند، تنھا عـدم امنيـت شـغلی 
است که در کنار قرارداد موقتش او را در تـشکل یـابی فلـج کـرده 

اگر حتی یک محفل کوچک بـه چنيـن کمپيـنی یـا ھـر ” است. مث^
کمپين مطالبه ضروری کارگران دست می زدند. چرا نمی توانستند 
موفق شوند ؟ از حداقل مزیت چنين کمپينی، کارگران در ھر گوشه 
ایران می توانستند با این تشکل ھمپا شوند. اميدواری در موفقيت 
چنين محفلی به یک تشکل کارگری امری بدیھی بود. ممکـن بـود 
پيدایش چنين تشکل کارگری در قواعد ھيچ تشکل مرسوم و رایج و 
ک^سيک کارگران نگنجد. اما آنچه مھم است این اسـت کـه چنيـن 
کمپينی عامل مھم گردآمدن کارگران می گردد. ممکن است چنيـن 
تشکلی در قواعد تشکيل سندیکا یا اتحادیه یـا شـورا نگنجـد. امـا 
ھرچه ھست یک ماتریال غير قابل انکـار در تـشکل یـابی کـارگران 

 (ھمانجا)” است.
کميتـه “البته رفيق مان تا حدودی درست می گوید. ھنگاميکـه در 

با نظر این رفيق مخالفت می شد، به این علت بود که مـا ” پيگيری
سودای دیگری در سر داشتيم که در با" توضيح دادم. ایـن اشـتباه 

چنان انتظاراتی داشتيم. ” کميته پيگيری“ما بود که از تشکلی چون 
کمپيـن بـرای “اما، انتظار رفيق آیت و ھمنظرانش از تشکلی چـون 

نيز با ھدفی که برایش گذاشـته اسـت ”  لغو قرارداد موقت کارگران
خوانایی ندارد. اینک معض^ت صنفی طبقـه کـارگر انگـشت شـمار 
نيستند. کليه قوانين ظالمانه ای که کارگران و خانواده ھایشان را در 
فقر گرسنگی نگاه داشته، از طرف حاکميت سـرمایه داری وضـع و 

حداقل دستمزد “، ”قرادادھای سفيد امضا و موقت“اجرا می شوند. 
بيگـاری و کـار “، ”خصوصـی سـازی و بيکـار سـازی“، ”زیر خط فقر

عدم تحمـل “، ”کودکان و عدم مساوات دستمزد زنان برای کار برابر
و ھزاران قـوانين و اقـدامات غيرقانونـی ”  تشک^ت مستقل کارگری
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