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  چشم انداز سازماندھی کارگری چشم انداز سازماندھی کارگری 

  اول ماه مهاول ماه مه  ۀۀدر آستاندر آستان

  بحران رھبری

کافی است . فزونی است رو بهبحران درونی رژيم 

اخت%فات ميان جناح ھای مختلف  داشته باشيم بهنگاھی 

انتخابات رياست جمھوری  ۀرژيم سرمايه داری در آستان

سر می ه می گويند زمانی که ھيئت حاکم در بحران ب. آتی

د، و توده ھای وسيع مردم زحمتکش بر اساس فشار بر

ھای اقتصادی و سياسی روزافزون زير فشار مضاعف 

و رو به اعتراض بياورند، شرايط برای  بگيرندقرار 

اين  محققاً . تدارک تحوBت نوين در جامعه آماده است

اول ماه مه با آن  ۀوضعيتی است که ما امروز در آستان

يد توجه داشت که تحوBت نوين اما، با. رو ھستيمه روب

 ،برای تغيير وضعيت موجود و استقرار وضعيت نوين

اين سازمان دھی . نياز به تدارکات سازمان يافته دارد

متمرکز، تنھا می تواند به دست پر توان خود کارگران 

اين سازماندھی به شکل خود انگيخته و  ولی. انجام پذيرد

برای اين  .خودی به فرجام نخواھد رسيده خودب

  .سازماندھی نياز به نھاد تشکي%تی خاصی است

خودی و خود ه خودب فعاليت ھایھای پيش  ما در سال

فعاليت ھای . کارگری را تجربه کرديم ۀانگيخت

بيشماری از  ۀعد. سنديکاليستی و علنی صورت پذيرفتند

فعاBن کارگری مجرب و با تجربه، بھای سنگينی برای 

در حال پرداختن ھزينه ھم و ھنوز  اھداف خود پرداختند

تمامی مبارزات کارگری قابل . ھای مبارزاتی خود ھستند

بايد ھمواره از تمامی فعاBن بی ترديد ما . ارج و تقديرند

سياسی خود  - ھای صنفی کارگری که برای خواست

اما دست آخر، ھيچ يک از . حمايت کنيم ،مبارزه کرده اند

متأسفانه . نبرده اندبه جلو اين فعاليت  ھا ما را گامی 

رھبران عملی . فرصت ھای بسياری از دست رفته است

کارگران که در يک مقطع خاص با مطالبات راديکال و 

مبارزاتی می گذارند،  ۀسرمايه داری پا به عرص ضدّ 

يا دلسرد  ،به علت نبود يک نھاد سراسری و سياسی نھايتاً 

 قابل گرايشو به کناری می روند، و يا در م می شوند

منصور اسانلو در  ۀنمون(تمکين می کنند  يیبورژوا ھای

 ).بوده استاين روند  ۀھای اخير نشان دھند ماه

تغيير  عينی بنابراين می توان اذعان داشت که شرايط

. نظام غير عادBنه و ضد انسانی کنونی وجود دارد

شرايط برای سرنگونی اين نظام سرمايه داری و 

يک حکومت کارگری به شکل عينی جايگزينی آن با 

چه غايب است، نھادی است که اين  آن. موجود است

کارگر و ساير قشرھای تحت ستم  ۀد و طبقببينتدارک را 

حزب پيشتاز جز  ی نيستاين نھاد چيز. را سازمان دھد

 .کارگری

تدارک برای ايجاد يک حزب پيشتاز نياز مبرم به 

در  و امروز ھمين ،کارگری برای تدارک انق%ب آتی

بيش از ھر زمان ديگری  ١٣٩٢اول ماه مه  ۀآستان

  .احساس می شود

 و اتحاديه ھا تمامی نھادھای کارگری، مانند ايجاد

سنديکای ھای کارگری، تشکل ھای مستقل کارگری، 

مجامع عمومی کارگری و اتحاد عمل ھای کارگری و 

ساختن حزب پيشتاز انق%بی قرار  غيره، امروز، در گروِ 

  .رفته استگ

  اتحاد عمل ھا

ھای پيش ما شاھد اتحاد عمل ھايی در درون  در سال 

نھادھای مختلف کارگری، کميته ھا و محافل کارگری 

 نبوداما اين اتحاد عمل ھا به علت . موجود، بوده ايم

ھا را تضمين  آن دمکراسی درونیو  تداومتشکي%تی که 

برای تدارکات و  .کند، با تفرقه و پراکندگی مواجه شده اند

سازماندھی کارگران، نھادھای کارگری بايد به شکل 

و در کنار آن ھا به مبارزه  بودهدرازمدت ميان کارگران 

برای اين اقدامات درازمدت، نھادھای . پرداخته باشند

و  مستقلنھاد نخست بايد  ۀکارگری موجود در وھل

مستقل از دولت سرمايه داری، . داشته باشند دمکراتيک

احزاب سياسی قيم مآب غير کارگری و ھمچنين مستقل 

استق%ل از دولت سرمايه داری . از بوروکراسی کارگری

و احزاب خرده بورژوای موجود برای بسياری از فعالين 

اما استق%ل از . کارگری، امری است شفاف و روشن

امری است  نھادھادر درون اين » بوروکراسی کارگری«

دموکراسی «کارگری که  ینھاد. مخفی و ناروشن

در آن حاکم نباشد و تصميمات سياسی و عملی » کارگری

بر اساس توافقات غير شفاف و زدوبند، بده بستان، باند 
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بازی و روابط خصوصی صورت گيرد، فاقد خصلت 

نبود دموکراسی . استکارگری  ۀتشکل مستقل رزمند

آنان را  ۀکارگری ميان کارگران پيشرو نقش تعيين کنند

ای دخالت، رھبری و بسيج کارگران برای تجمعاتی بر

 .مانند مراسم اول ماه مه، مسدود می کند

به ويژه در مراسم اول ماه (نھا راه توفيق در اتحاد عمل ت

. است) به شکل توده ای(درگير کردن خود کارگران ) مه

بديھی است که شرکت صد ھا ھزار تن از کارگران در 

رب رژيم را می تواند خنثی چنين روزی تمام اقدامات مخ

. در ميان مردم عادی به وجود آورد جديدی ۀو روحي ندک

که  مگر اين ،درگير کردن کارگران نيز شدنی نيست

کميته ھای موجود از ماه ھا پيش ميان کارگران تدارک 

بديھی است که . اين اقدام را برنامه ريزی کرده باشند

 ۀدر جامعآن ھم (کارگران را نمی توان صاعقه وار 

حتی (شرکت در مراسمی کرد  ۀآماد) کنونی اختناق آميز

). اگر اين مراسِم خوِد کارگران، يعنی اول ماه مه، باشد

سفانه کميته ھای موجود کارگری به جای کار پيگير أمت

از «، به کارھای »مخفی«و  »ينياز پا«ميان کارگران 

Bاين ندانم کاری ھا عم. و علنی روی آورده اند» با ً% 

. تعداد بيشتری از فعاBن را غير فعال و دلسرد کرده است

ايجاد يک  ضرورتدر سال پيش بار ديگر  اقداماتاين 

 بدون. داده استييد قرار أحزب پيشتاز انق%بی را مورد ت

يک حزب پيشتاز کارگری، رھبران عملی  وجود

فعاليت ھای کارگری را به کجراه  ،بورورکرات موجود

را کارگری  ۀتحوBت نوين در جامع رمسيو  می برند

  .مسدود می کنند

تنھا چنين حزبی قادر است که نھادھای کارگری را واقعاً 

 ۀو رابط ندمرتبط و درگير مسايل جنبش کارگری ک

کارگری و رھبران عملی  ۀاتنگ با مسايل روزمرگتن

کارگری کنونی عقب تر از  نھادھای. کارگری داشته باشد

جای اتحاد، افتراق را ه ھستند، و بخود جنبش کارگری 

 .تشديد می کنند

  کميته ھای مخفی کارگری

سال ھای پيش بار ديگر به ما می  مه اول ماه ۀتجرب

نياز  ،کارگر ۀآموزد که برای کار سياسی در درون طبق

اشتباه خواھد . به ساختن کميته ھای مخفی کارگری است

ھر  و وندبود که رھبران عملی کارگران شناسايی ش

لحظه بنا بر تصميم مزدوران دولت سرمايه داری 

زيرا شناخته شدن و . دستگير و مورد آزار قرار گيرند

اين . دستگيری اين فعاBن به تداوم مبارزات لطمه می زند

پيش با آن ھا کميته ھای مخفی می توانند با افرادی که از 

می ئو مورد اعتماد ھستند، کميته ھای دا آشنا بوده اند

جاد کنند، چه ھنگامی که در سطح کارخانه ھا فعاليت اي

اعتراض يا مراسمی را سازمان  زمانی که و چه رنددا

دولت سرمايه داری کنونی با وجود قدرت . می دھند

لباس شخصی ھا و وزارت  با وجودنمايی ھايش، 

اط%عتش، در قياس با قدرت کارگران ايران، يک دولت 

اندھی کارگری با اگر سازم. توخالی و ضعيف است

برنامه و تدارکات و سازمان يافته صورت گيرد، نه تنھا 

ھزينه ھای کمتری پرداخت می شود که دولت در 

اين . وضعيت ضعيف تری قرار خواھد گرفت

سازماندھی نيز تنھا از طريق اين کميته ھای عمل مخفی 

 .امکان پذير ھست

  کميته ھای دفاع از خود

لباس «ھای پيش چند صد نفر  سال مه در مراسم اول ماه

و نيروھای انتظامی دولت سرمايه داری » شخصی

لباس «ماھيت . شرکت کنندگان را متفرق و ارعاب کردند

از سرکوب ھای پس از  بعدبه ويژه » شخصی ھا

اين ھا . ، بر کسی پوشيده نيست٨٨ خرداد ٢٢ انتخابات

 استخدام شده که از سوی ھيئت حاکممزدورانی ھستند که 

تا ھر گونه حرکت مستقل کارگری را در نطفه خفه  دان

مسلح  در ميان اين لباس شخصی ھا، ھميشه افرادی. کنند

 مستقيماً به خود حضور دارند کهبه س%ح گرم و بی سيم 

وصل ھستند و در واقع ديگر ھمکاران عمليات » مرکز«

 نسبتاً  ھمان چھره ھای خود را ھدايت می کنند؛ اين ھا

، از تجمع تظاھرات یدر تمام ی ھستند کها شناخته شده

معلمان در مقابل مجلس و اعتصاب سنديکای شرکت 

در  ٨٦گرفته تا مراسم اول ماه مه سال  ٨٤واحد در سال 

، به طور ٨٨ورزشگاه شيرودی و اعتراضات سال 

سيستماتيک حضور دارند و بعضاً حتی برخی از آن ھا 

اين دوره از سوی فعالين سياسی و کارگری فعال طی 

 .شناسايی شده اند

ست که ھيچ فرد، دسته، حزب و دولتی حق ا واقعيت اين
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تجمعی به ويژه مراسم اول ماه مه را  چجلوگيری از ھي

اما اين حق کارگران را مزدوران دولت سرمايه . ندارد

اين حق، يعنی حق . داری به کارگران اعطا نخواھند کرد

ز آنان با سازمان تجمع نيز ھمانند ھر حق ديگری بايد ا

 .دھی و قدرت کارگری گرفته شود

تنھا » لباس شخصی ھا«کارگران پيشرو برای مقابله با 

سازماندھی : يک روش در مقابلشان باقی مانده است

آن ھا بايستی کميته ھای . کميته ھای مخفی دفاع از خود

عناصر اط%عاتی و نفوذی . مخفی خود را ايجاد کنند

از بايستی  ات و اعتراضات کارگریرژيم در درون تجمع

کميته ھای مخفی کارگری شناسايی شوند و به ھر  سوی

شکلی که خود کميته ھا ص%ح می دانند، عمليات مخرب 

 .ھا متوقف گردد آن

  اکنون چه؟

بر تجارب سال  با اتکاو  ١٣٩٢اول ماه مه  ۀدر آستان

وی اصلی در مقابل کارگران پيشرُ وظيفۀ ھای پيش، يک 

که متأسفانه بيش از حد به تعويق افتاده، وجود دارد  ايران

. ھم تدارک برای ساختن حزب پيشتاز کارگری است و آن

حزبی که از دل کميته ھای مخفی کارگری تکامل خواھد 

امر  ھستند که می توانند کميته ھای مخفی. يافت

سازماندھی اتحاد عمل ھا و دفاع از خود و دخالتگری در 

. دنگيربسياسی کارگران را به عھده  حوزه ھای صنفی و

کارگری  ساير نھادھایکميته ھايی که دمکراسی درونی 

 ،کارگران و از طريق تجارب عملی خودِ  نندرا تضمين ک

برای  را يک برنامه انق%بی کارگری ۀنطفه ھای اولي

 .سازندايجاد يک حزب پيشتاز کارگری فراھم 

  کارگریپيش به سوی تدارک فوری کميته ھای مخفی 

  پيش به سوی تشکيل حزب پيشتاز کارگری

پيش به سوی تدارک سرنگونی نظام سرمايه داری و 

  استقرار حکومت کارگری

  

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق%بی ايران

 ١٣٩٢ارديبھشت 

  نکاتی دربارۀ تشکل ھای مستقل و حزب کارگرینکاتی دربارۀ تشکل ھای مستقل و حزب کارگری

  

  مصاحبۀ ميليتانت با مازيار رازی

ار اخيراً مباحثاتی در مورد تشکل ھای رفيق مازي: پرسش

مستقل کارگری و نقش سنديکاھا در جنبش کارگری ميان 

شما در اين . برخی از فّعاBن کارگری باز شده است

. مورد مقاBت متعّددی در طی ساليان گذشته نگاشته ايد

در ابتدا توضيحاتی در مورد مفھوم رايج تشکل مستقل از 

  .بدھيدديدگاه سازمان ھای سنتی 

يا  »حزب«که  - از ديدگاه سازمان ھای سنتی: پاسخ

عموماً درک مشخص  -خود را نقداً ساخته اند »سازمان«

از ديدگاه آنان . و مشترکی از طرح اين شعار دارند

و  »کمونيستی«فّعاليت سياسی بر دو محور خاّص 

که  »کمونيستی«اّول، کار. تقسيم می شود »دموکراتيک«

سياسی خود آنان بوده و براساس مربوط به سازمان 

به . برنامه و تشکي%ت خاّص خودشان متمرکز شده است

دچار بحران بوده  ،زعم آنان گرايش ھای سياسی موجود

و صرفاً خود آنان ھستند که پاسخگوی نيازھای جامعه 

از اين رو از کارگران کمونيست می خواھند . می باشند

ات سياسی و که به سازمان آنان بپيوندند و مبارز

دّوم، کار . تشکي%تی را در درون سازمان آنان انجام دھند

تشکل ھای «است که شامل کار در درون  »دموکراتيک«

. می شود) و ساير تجّمع ھا( »مستقل کارگری

ھای اين سازمان ھا برای نفوذ و کسب مقام »کمونيست«

، وارد اين تجّمع ھا شده و دخالت »رھبری«

به اعتقاد آنان چنين . ام می دھندرا انج »دموکراتيک«

تشکل ھايی تنھا در صورتی موفقيت نھايی خواھند يافت 

اعضای . آنان درآيند »کمونيستی«که به انحصار سازمان 
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کارگر اين سازمان ھا در واقع برای ساختن و پيش برد 

فّعاليت ھای تشکل ھای کارگری به درون آن ھا نمی 

ارگران به آن ھا راه ساير ک »رھبری«روند، بلکه برای 

و در مواردی ھم در صورت عدم توفيق در . می يابند

. ھدف ھای خود، به تخريب اين تشکل ھا دست می زنند

بديھی است که چنين روشی از مداخله نه تنھا غيراصولی 

و انحصارگرايانه است، بلکه به تفرقۀ ھر چه بيشتر تجّمع 

اين  کارگران متعلق به. ھای کارگری منجر می شود

سازمان ھا خود را تافته ای جدا بافته از کارگران در 

و در مقابل، ساير  می پندارندتشکل ھای کارگری 

  .کارگران به آنان به چشم افرادی جدا از خود می نگرند

  موضع مارکسيست ھای انق%بی چگونه است؟: پرسش

روش برخورد کمونيست ھای انق%بی در درون : پاسخ

از ديدگاه . رگری چنين نيستتشکل ھای مستقل کا

کمونيست ھا، تشکل ھای مستقل کارگری ابزاری Bزم و 

حتی اگر تحت  -و گسترش و تکامل آن ھا ،ضروری اند

به پيشبرد مبارزات ضّد  - کنترل کمونيست ھا نباشند

در نتيجه کمونيست . سرمايه داری کمک شايانی می کند

جھت ھای انق%بی ھمواره بايستی به طور جّدی در 

بدون توقع ھای لحظه  -ساختن و گسترش اين تشکل ھا

ھر چه تشکل ھای مستقل کارگری . مبادرت کنند -ای

گسترده تر و متشکل تر باشند، نھايتاً توازن قوای 

و عليه دولت ) و کّل چپ(کارگر  ۀبه نفع طبق -طبقاتی

بنابراين تخريب و يا . تغيير می يابد -سرمايه داری

يل غيراصولی عقايد خود بر اين مداخله در جھت تحم

تشکل ھا، چنين تشکل ھايی را در مقابل رژيم ھای 

 .سرمايه داری تضعيف می کند

موضع فّعاBن کارگری که تعلقی به اين سازمان : پرسش

  ھای سنتی ندارند، چيست؟

گرچه اغلب فّعاBن کارگری به روش ھای سازمان : پاسخ

بۀ خود، به براساس تجر -ھای سنتی آشنايی داشته و

از آن فاصله گرفته  -ايران ٥٧خصوص پس از انق%ب 

اند، اّما ھنوز به علت ناروشنی در مورد مفھوم تشکل 

ھای مستقل کارگری و زمان و چگونگی طرح آن و 

رابطۀ يک حزب کارگری با چنين تشکل ھايی، تحت 

و از  می گيرندتأثير سياست ھای ھمين گروه ھا قرار 

افی به شکل ھای مختلف دنباله ھمان روش ھای انحر

 .روی می کنند

در واکنش به سياست ھا و روش ھای سازمان ھای 

سنتی، بسياری از مبارزان کارگری به اين نتيجه رسيده 

در وھلۀ اّول يعنی  »تشکل مستقل کارگری«اند که مفھوم 

از سازمان  »جدا«و  »مستقل«تشکل ھايی که می بايستی 

ايی که اکثر اين سازمان ھا به و از آن ج. ھای چپ باشند

بنياد گذاشته شده و يا اکثراً متشکل  »روشنفکران«وسيلۀ 

اند، پس مفھوم تشکل مستقل کارگری »روشنفکران«از 

از  »مستقل«به طور مشخص يعنی تشکل ھايی 

روشنفکران؛ تشکل ھايی که به وسيلۀ خود کارگران و 

 .برای خود کارگران ساخته شده اند

ن که تشکل ھای مستقل کارگری بايستی به اّول، در اي

) و يا در ابتدا کارگران پيشرو(وسيلۀ خود طبقۀ کارگر 

تشکل «بديھی است که . ساخته شود، نبايد ترديدی داشت

ھر چند ھم  - »روشنفکر«را يک عّده  »ھای کارگری

ھم چنين . نمی توانند به طور واقعی تشکيل دھند -انق%بی

مستقل از سازمان ھای  تشکل ھای کارگری بايستی

سياسی باشند؛ يعنی نمی توان آن ھا را به زائده ای از 

. تبديل کرد - ھر چند ھم انق%بی - يک يا چند سازمان چپ

اّما اين واقعيت ھا به اين مفھوم نمی تواند تلقی شود که به 

اعضای  - برای حفِظ استق%ل اين تشکل کارگری - نحوی

دخالت و يا فعاليت کارگر يک يا چند سازمان چپ حق 

و گرنه  -در درون چنين تشکل ھايی را نداشته باشند

 .زير سؤال می رود »استق%ل«

چه به طور انفرادی و (واضح است که ھر کارگر 

غيروابسته به يک سازمان سياسی و چه وابسته به يک 

بايستی قادر باشد تا ) سازمان سياسی با برنامۀ مشخص

زادانه و بدون عضو يک تشکل کارگری شود و آ

 -ھمزمان با فّعاليت در درون تشکل کارگری -محدوديت

کارگران آگاه، . از عقايد و برنامۀ سازمان خود دفاع کند

خود، براساس فّعاليت و مبارزۀ اعضای درون تشکل 

ھای کارگری است که ھمرزمان شان را انتخاب می کنند 

 چنان چه اعضای کارگر. و نه وابستگی سياسی آن افراد

يک سازمان سياسی خاص آن چنان فعاليتی داشته باشند 

که از سوی ساير کارگران به اکثريت رھبری يک تشکل 

کارگری انتخاب شوند، نمی توان با روش ھای 
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زير لوای وابستگی  -بوروکراتيک و غيراصولی آنان را

محکوم و اخراج و يا منزوی  - به يک سازمان خاص

 .کرد

ران به چنين وضعيت اگر امروز جنبش کارگری اي

اسفباری دچار شده که يک سازمان کارگری که در 

کارگران پيشرو باشد، وجود  ۀبرگيرندۀ بخش قابل م%حظ

نداشتن «ندارد، اين امر نبايد به اين معنی تلقی شود که 

از محسنات يک کارگر کمونيست  »تعلقات سازمانی

 »راست«و  »چپ«اگر سازمان ھای سياسی به . است

انق%بی تشکيل نداده اند، نبايد  یھيچ يک بديلزده و 

پيشُروی کارگری را به اين نتيجه برساند که بدون برنامۀ 

و صرفاً متکی بر تشکل ھای  -سياسی و سازمان سياسی

می توان انق%ب آتی را سازماندھی  - مستقل کارگری

 .کرد

دّوم، بنابر تجربۀ جنبش کارگری در سطح بين المللی، 

قل کارگری صرفاً يک مفھوم دارند و آن تشکل ھای مست

اگر . ھم استق%ل آنان از سازمان ھای بورژوايی است

بورژوازی برای حفظ منافع خود تشکل ھای خود را به 

 »مستقل«وجود می آورد، طبقۀ کارگر ھم تشکل ھای 

آنان که مدافع يک جامعۀ طبقاتی اند و . خود را نياز دارد

طرفدار رژيم سرمايه به طور متشکل در يک سازمان 

داری فّعال اند، نمی توانند در درون يک تشکل کارگری 

کارگران پيشرو در جھت استق%ل خود از . راه داده شوند

طبقۀ متخاصم بايستی اصرار داشته باشند و نه عقايد 

در شرايطی که چنين (سازمان ھای کمونيستی متفاوت 

 ).وجود داشته باشند یسازمان ھاي

، و به نوعی »روشنفکر«و  »کارگر«ر سر سّوم، بحث ب

يک بحث انتزاعی  مرزبندی سفت و سخت ميان اين دو،

است که برخی به راه انداخته اند و ھيچ نتيجه ای جز 

. تفرقه انگيزی در صفوف جنبش کارگری ندارد

و  »فکری«بورژوازی سنتاً کار اجتماعی را به کار 

امتياز را صاحب  »روشنفکران«تقسيم کرده و  »يدی«

اين عّده با ھمين روش از تقسيم کار، می . قلمداد می کند

در صورتی . را صاحب امتياز کنند »کارگران«خواھند 

در  انحصاری که ھدف بايد از بين بردن ھرگونه امتياز

مارکسيست ھای انق%بی به اين گونه تقسيم . جامعه باشد

دو در جامعۀ سرمايه داری . کار اجتماعی اعتقادی ندارند

). بورژوازی و پرولتاريا(طبقۀ اصلی وجود دارد 

. ايدئولوژی حاکم در جامعه، ايدئولوژی طبقۀ حاکم است

 ازعقايد و تبليغات سرمايه داری در تمام سطوح جامعه 

در نتيجه در چنين  .جمله مابين کارگران رخنه می کند

. جوامعی خط طبقاتی به طور سياه و سفيد تقسيم نمی شود

الزاماً ضّد انق%بی نيستند و ھم چنين  »نفکرانروش«کليۀ 

کليۀ کارگران به منافع دراز مّدت خود به طور يک 

برخی از کارگران تحت تأثير . پارچه واقف نمی شوند

ايدئولوژی طبقۀ حاکم قرار گرفته، و برعکس برخی از 

در نتيجه . روشنفکران به صفوف طبقۀ کارگر می پيوندند

ری بايستی اھميت داشته باشد، آن چه برای جنبش کارگ

است و چه کسی  »کارگر«اين نيست که چه کسی 

، آن چه مھم است اينست که چه فردی »روشنفکر«

کسی که به منافع دراز مّدت طبقه يعنی ( »مبارز انق%بی«

برای مثال در ايران، . است) کارگر در عمل وفادار باشد

اّما نکرده،  »يدی«کسی که يک روز در عمر خود کار 

خواھان سرنگونی رژيم و جايگزينی آن با حکومت 

و در عمل ھم در اين جھت گام بر می (کارگری است 

است و از طرف ديگر فردی  »مبارز انق%بی«يک ) دارد

که تمام عمر خود کار مشقت آميز در کارخانه کرده و 

 ،امروز در صف حزب هللا قرار دارد و مدافع رژيم است

 .نيست »مبارز انق%بی«يک 

 ،اضافه بر اين، ھمان طور که در سازمان ھای سياسی

، در تشکل »کارگر«وجود دارد و ھم  »روشنفکر«ھم 

ھای کارگری ھم پس از دوره ای عّده ای از کارگران 

رھبران «و به  می کنندپديد می آيند که ديگر کار يدی ن

اتحاديه ھای کارگری در . تبديل می شوند »حرفه ای

يا (زده  »روشنفکر«اين قبيل کارگران  غرب بسياری از

 به کلی کسانی که. را در درون خود دارد) بوروکرات

ھستند، چرا اعتراضی به حضور  »روشنفکران«مخالف 

اين گونه عناصر در درون تشکل ھای کارگری نمی 

کنند؟ بديھی است که تقسيم بندی مبارزان کمونيست به 

که کمکی يک بحث کاذب است  »کارگر«و  »روشنفکر«

 -به اتحاد و استحکام صفوف کارگران پيشرو نمی کند

، ايرانی و ھمان طور ايجاد تفاوت بين کارگر سفيد و سياه

  .عرب

Bزم  »روشنفکر«و  »کارگر«می گويند که تمايز بين 

است، چون تمام ب%ھا را روشنفکران بر سر جنبش 
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کارگری ايران آوردند؛ و اگر کارگران به حال خود رھا 

اين بحث ھم . ده بودند وضعيت به اين وخامت نمی بودش

مسبّب اصلی شکست انق%ب ايران . ناصحيح است

و برنامه ھای  »چپ«سياست ھای اشتباه سازمان ھای 

اين برنامه ھا را صرفاً . انحرافی آنان بوده است

به درون جنبش کارگری نياوردند، بلکه  »روشنفکران«

به درون جنبش عضو اين سازمان ھا  »کارگران«

برای درس گيری از تجارب . کارگری منتقل کردند

 .پرداخت هگذشته، بايستی به ريشۀ مسأل

 »سنديکا«چھارم، مفھوم تشکل کارگری صرفاً محدود به 

در اغلب نوشته ھا، از . و يا اتحاديۀ کارگری نمی شود

سنديکای «و  »تشکل مستقل کارگری«واژه ھای 

 ۀاتحادي. ده می شودبه يک مفھوم استفا »کارگری

کارگری صرفاً يکی از شکل ھای تشکل مستقل کارگری 

کارگری، تشکلی است که کارگران  مستقل تشکل. است

درگير مبارزۀ مشخص کارگری برای پيشبرد مبارزۀ 

در دوره ھای اعت%ی مبارزات و . خود ايجاد می کنند

ايجاد روزنه ھای دمکراتيک، تشکل ھای کارگری به 

. ظاھر می شوند) اتحاديه ھای سراسری(اھا سنديکشکل 

تشکل ھای کارگری خود  ،انق%بیاعت%ی در دوره ھای 

 »شوراھای کارگری« يعنی را به عالی ترين شکل خود

به نمايش می گذارند و در دوره ھای رکود مبارزات 

و غيره شکل  کميته ھای عمل مخفیطبقاتی و سرکوب، 

 .می گيرند

کل ھای مستقل کارگری آيا طرح شعار تش: پرسش

  امروزه ضروری است؟

بديھی است که يکی از تبليغات اصلی ھر سازمان : پاسخ

و يا تشکلی که خود را مدافع طبقۀ کارگر اع%م می دارد، 

بايستی بر ضرورت ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری 

چون که در نھايت، رھايی طبقۀ کارگر . تأکيد داشته باشد

ر و با اتکا به نيروی خود آن و به دست خود طبقۀ کارگ

بنابراين طرح شعار . ساير زحمتکشان صورت می گيرد

يعنی ھر تشکلی ( »زنده باد تشکل ھای مستقل کارگری«

که کارگران برای پيشبرد مبارزات خود Bزم تشخيص 

. درست می باشد) می دھند و مستقل از بورژوازی است

و روشن کرد فراتر رفت  شعار عاماّما، بايستی از اين 

چه بايد باشد؟ ) امروز(جنبش کارگری  شعار خاصّ که 

 .بر سر اين موضوع اخت%ف وجود دارد

تحت وضعيت فعلی سياسی ايران، به طور عمومی دو 

يکی بر تداوم سازماندھی کميته ھای . برخورد وجود دارد

عمل مخفی تأکيد کرده و ديگری بر سازماندھی علنی و 

برای تشخيص روش ). ه ھااتحادي(سراسری کارگری 

صحيح سازماندھی کارگری، بايد تحليلی از ماھيّت رژيم 

رژيم فعلی يک رژيم سرمايه داری است . ارائه داده شود

 »ط%يی«که در بھترين حالت آرزوی بازگشت به دوران 

نظام سرمايه داری متکی بر  -شاه را در سر می پروراند

قادر به  امپرياليزم که از طريق سرکوب و اختناق

اين رژيم ھمانند رژيم شاه ھيچ . استثمار طبقۀ کارگر باشد

مانند ( »دموکراتيک«گاه قادر به اعطای آزادی ھای 

ايجاد گشايش ھای . نخواھد بود) دولت ھای غربی

دموکراتيک فوراً به بھای سرنگونی رژيم تمام می شود 

بحران ). ھمان طور که در مورد رژيم شاه چنين شد(

اين قبيل رژيم ھا آن چنان شديد است که حتی اقتصادی 

با . تحمل آزادی نسبی و کوتاه مّدت را ھم نخواھند داشت

اين وصف، ماھيت ضّد کارگری رژيم به اين مفھوم 

کارگری ھم مطلقاً شکل  نيست که تشکل ھای ظاھری

برعکس گاھی ھمين رژيم، به علل مختلف، . نمی گيرند

اّما اين امر به . ی آوردتشکل ھای کارگری را به وجود م

رژيم نيست، بلکه سياست مشخص  »عقب نشينی«علت 

و . تھاجم به کارگران است از طريقی ديگر

اتحاديه ھای «ھايی که ھم ايجاد می شوند، »اتحاديه«

نمايندگان رژيم ھم در آنان شرکت داشته و  -ھستند »زرد

 مث%ً ايجاد تشکل ھای کارگری در(کام%ً تحت کنترل اند 

 ).»سازمان بين المللی کار«دورۀ خاتمی با ھمکاری 

بديھی است که شعار کارگران پيشرو نمی تواند تبليغ 

ھمچنين واضح است . برای ايجاد چنين تشکل ھايی باشد

که در عين حال کارگران پيشرو در صورت وجود چنين 

بايستی از آنان برای پيشبرد امر مبارزاتی  -تشکل ھايی

اّما، برای انجام موفقيت آميز چنين . دخود استفاده کنن

منطبق  -کاری، کارگران بايستی تشکل ھای مستقل خود

اين تشکل ھا چيزی . را ساخته باشند -با وضعيت فعلی

طی سال ھای گذشته کارگران پيشرو  - جز تشکل ھايی که

 -برای سازماندھی مبارزات ضّد رژيمی نقداً ساخته اند

ا را می توان کميته ھا اين تشکل ھ. نمی تواند باشد

تنھا تضمين ادامۀ فّعاليت ھای . عمل مخفی ناميد) محافل(
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ايجاد، احيا و گسترش ) چه مخفی و چه علنی(کارگری 

طی  -گرچه چنين کميته ھايی نقداً . چنين کميته ھايی است

ساخته شده اند، اّما ھنوز يا ھمه جا ايجاد  -چند سال گذشته

بنابراين ھنوز يکی از . دنشده اند و يا ھماھنگ نيستن

وظايف اصلی کارگران پيشرو، احيا، ايجاد و گسترش 

ھر چه اين کميته ھای عمل مخفی . چنين کميته ھايی است

چه (بيشتر و سازمان يافته تر باشند، امکانات مبارزاتی 

 .بيشتر می شوند) مخفی و چه علنی

مانند تشکيل اتحاديه ھای  -»ايده آل«طرح شعارھای 

بدون  - زير چکمه ھای ديکتاتوری آخوندی کارگری

پشتوانۀ عملی، صرفاً به يک تبليغات تو خالی دھن پُر کن 

اگر گرايش ھای طرفدار طبقۀ کارگر . تبديل می شود

خود تاکنون نتوانسته اند در تشکيل حتی يک کميتۀ عمل 

دخالت داشته باشند، چگونه می ) چند نفری(مخفی 

در اتحاديه سازمان دھند؟ خواھند ميليون ھا کارگر را 

حتی اگر تحت چنين رژيمی (اتحاديه ھای کارگری 

نيازی به تبليغات گروه ھای سياسی ) امکان پذير باشد

خود ). آن ھم گروھايی که عمدتاً در خارج ھستند(ندارد 

کارگران در وضعيت مشخص به ايجاد چنين تشکل ھايی 

ن آن چه گروه ھای سياسی و پيشروا. دامن می زنند

کارگری می بايستی توّجه خود را بدان معطوف کنند، 

زيرا که . چنين اتحاديه ھايی است ستون فقراتايجاد 

حتی اگر رژيم به اتحاديه ھای واقعی تن دھد، اين امر 

موقتی خواھد بود و به ھمان سرعت می تواند آن ھا را 

البته پس از شناسايی مبارزان کارگری و (تعطيل کند 

اگر چنين شد بايد چکار ). اعدام آن ھا دستگيری و يا

کرد؟ آيا بايستی دوباره سال ھا انتظار کشيد تا نسل 

جديدی از کارگران اقدام به ساختن تشکل ھای کارگری 

مخفی خود کنند؟ واضح است که مسألۀ امروزی ما 

ساختن نطفه ھای محکم و مخفی تشکل ھای کارگری 

يتی خود را است، کميته ھايی که بتوانند در ھر وضع

چنين کميته ھايی خود تعيين می کنند که . سازمان دھند

چگونه به سنديکاھای کارگری و يا ھر تشکل ديگری 

 .پاسخ دھند

نقش حزب کارگری در ايجاد تشکل ھای مستقل : پرسش

  کارگری چيست؟

و (در برخورد با مسألۀ تشکيل حزب طبقۀ کارگر : پاسخ

، ھمچنين، دو )یرابطۀ آن با تشکل ھای مستقل کارگر

، بر اين نظر است که اولی. روش متفاوت وجود دارد

حزب طبقۀ کارگر را می توان در ابتدا جدا از پيشروان 

آنان را متقاعد به  -طی دوره ای -کارگری ساخت و سپس

گروه ھای سنتی ايرانی عموماً . پيوستن به آن حزب کرد

و برداشتی نادرست و  ندچنين روشی را اتخاذ کرد

، بر دومی. انيکی از يک حزب کارگری انق%بی دارندمک

اين اعتقاد است که حزب طبقۀ کارگر بايستی از درون 

عناصری از . تشکل ھای مستقل کارگری به وجود آيد

سابقۀ جنبش کارگری به خصوص پس از مشاھدۀ 

به  و پس از آنعملکرد سازمان ھای موجود در انق%ب 

 .چنين نتيجه ای رسيده اند

نقطۀ . اقع اين دو برخورد، دو روی يک سکه ھستنددر و

با توّجه به ساختن  -مشترک ھر دو اينست که ھيچ يک

وی مابين پيشرُ  سه گانۀبه ارتباط تنگاتنگ  - حزب

رھبران طبيعی (» کارگران روشنفکر«کارگری يا 

روشنفکر «، پيشگام انق%بی يا )وعملی جنبش کارگری

، و )نبش کارگریرھبران نظری و سياسی ج(» کارگری

. و زحمتکش، توّجه خاص نمی کنند توده ھای کارگر

دستۀ اّول، دستۀ دّوم را متھم به داشتن انحرافات 

اّولی را متھم به  ،و گروه دّوم می کند »سنديکاليستی«

اين دعوای کاذب به . »روشنفکرانه«داشتن انحرافات 

مشک%ت موجود پيشروی کارگری می افزايد و افتراق را 

 .درون جنبش کارگری تشديد می کند در

 »حزب«و يا  »سازمان«دستۀ اّول تصّور می کند که 

روشنفکر «خود، مرکز جنبش کارگری است و با عّده ای 

بدون دخالت ميان پيشروی کارگری  »و کارگر انق%بی

و دستۀ دّوم با . می توان حزب طبقۀ کارگر اع%م کرد

به  »کارگران«که  اتکا به سابقۀ کارگری خود می پندارد

خودی خود نھايتاً بدون نياز به پيشگام انق%بی می توانند 

صرف نظر از ناھمگونی سياسی و (به طور جمعی 

مانند اتحاديۀ (از درون يک تشکل کارگری ) درجۀ آگاھی

 .حزب خود را بسازند ،)کارگری

برخورد به گروه ھای سنتی از حوصلۀ اين بحث خارج 

، در اين )مورد نوشته ايم اين ن دردر مقاBت پيشي(است 

اين عّده به درستی . دستۀ دّومجا می پردازيم به نظر 

لزوم  بر و می گيرندايراداتی به گروه ھای سنتی 
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درگيری پيشروی کارگری در ايجاد حزب طبقۀ کارگر 

ايرادات به اين . اّما خود، ايراداتی دارند. تأکيد می کنند

 .نظر چندگانه است

طبقۀ کارگر در کل مورد استثمار قرار می  اّول، گرچه

گيرد، اّما آگاھی طبقاتی به شکل يکپارچه و ھمگون در 

کارگران ھم،  در بين. کارگر ايجاد نمی شود ۀکّل طبق

در . گرايش ھای متفاوت و گاه متضاد مشاھده می شود

. درون تشکل ھای کارگری ھم ھمين وضعيت حاکم است

زب طبقۀ کارگر از درون ايجاد ح«بنابراين، صحبت از 

به ميان آوردن بحثی است  »تشکل ھای کارگری

در تاريخ جنبش کارگری کليۀ حزب . غيرعملی و ناوارد

که از درون تشکل ھای مستقل به وجود  »کارگری«ھای 

آمدند، به نحوی از انحاء منحط و يا بورژوايی شدند 

در واقع ). بريتانيا است »حزب کارگر«نمونۀ بارز آن (

رفاً بخشی از طبقۀ کارگر در مراحل اّوليه، پيگيرانه ص

اين بخش را می . از منافع کّل طبقۀ کارگر دفاع می کند

کارگرانی که در صف  -ناميد »پيشروی کارگری«توان 

مقّدم جنبش کارگری، صرف نظر از جزر و مّد 

اين بخش رھبران طبيعی و  - مبارزات، قرار می گيرند

 .عملی کارگران ھستند

اين . کارگر، نياز به برنامۀ انق%بی دارد قۀم، حزب طبدوّ 

برنامه بايستی ريشه در تجارب تاريخی طبقۀ کارگر، نه 

اين . تنھا در ايران که در سطح بين المللی، داشته باشد

برنامه بايستی متکی به تئوری انق%بی تکامل يافتۀ دو 

کارگرانی که روزی . قرن اخير جنبش ھای کارگری باشد

 و ادارات و مؤسسات ساعت در کارخانه ھا ١٠تا  ٨

مشغول به کار مشقت بار ھستند، يک شبه و به شکل 

طبقۀ . خودی به اين تئوری ھا دست نمی يابنده خودب

نياز به تئوريسين ھای خود ) ھمانند طبقۀ بورژوا(کارگر 

بديھی است که اين نظريه پردازان کارگری می بايد . دارد

بخش ھايی از . کارگر بيرون آينداز درون خود طبقۀ 

ضد سرمايه داری خود به آگاھی  ۀکارگر در مبارز ۀطبق

سخن ديگر آگاھی مبنی بر  هب. سوسياليستی می رسند

ضرورت سرنگونی نظام سرمايه داری و جايگزينی آن 

اما اين آگاھی به شکل خطی . با نظامی نوين سوسياليستی

آگاھی  طور که ھمان. و گسترده صورت نمی گيرد

کارگر به وجود می آيد به  ۀسوسياليستی در درون طبق

ھمان نسبت توھم نسبت به سرمايه داری در درون بخش 

دست آمده از ميان ه وجود می آيد و اين آگاھی به ديگر ب

کارکس مارکس ايدئولوی غالب  ۀزيرا که به گفت. می رود

جه، يدر نت. در جامعه ھمانا ايدئولوژی ھيئت حاکم است

ابتدا طبقۀ کارگر نياز به تشکي%تی دارد که اين آگاھی  از

اين . دارد و گسترش دھداه به دست آمده را محفوظ نگ

متشکل   ،شتاز انقEبیيحزب پتشکي%ت چيزی نيست جز 

که (» یکارگر انروشنفکر«و » روشنفکر انکارگر«از 

و در عمل  - خود را در خدمت جنبش کارگری گذاشته اند

بنابراين ). را به طبقۀ کارگر پس داده اندھم آزمون خود 

رھبران (بايستی پيوندی ميان آن بخش پيگير طبقۀ کارگر 

رابطۀ  .ايجاد شود -از ابتدا - و اين روشنفکران) عملی

را نمی توان به  »پيشگام انق%بی«و  »پيشروی کارگری«

گرچه اين دو در ابتدا به طور . طور مصنوعی ايجاد کرد

ی شوند، اّما ب%فاصله به يکديگر پيوند جداگانه تشکيل م

ھمه از  - می خورند و وجه تمايزی بين آن ھا نخواھد بود

اعضای يک تشکي%ت ھستند که به دور يک برنامه جمع 

 »روشنفکران«اصرار بر اعطای امتياز ويژه به . شده اند

صرف نظر از قابليت ھای سياسی و  -»کارگران«و يا 

  اط را در اين تجمع اوليهريشه ھای انحط -تشکي%تی

ھر عضو بنا بر قابليت و جّديت سياسی، . ايجاد می کند

 .جايگاه خود را در درون يک تشکي%ت واحد می يابد

سّوم، حزب طبقۀ کارگر در درون جامعۀ سرمايه داری 

تا دورۀ پيشا انق%بی و تسخير قدرت، بايستی از حم%ت و 

ھای بی در و حزب . نفوذ طبقۀ متخاصم محفوظ بماند

پيکر و توده ای ھميشه مورد حملۀ دشمنان طبقۀ کارگر 

 در نتيجه حزب کارگری، بايد با عّده ای. گيرند قرار می

از لحاظ ( جّدی، )از لحاظ سياسی و برنامه ای( متعھد

از لحاظ وفاداری به ( منضبط، )فعاليت و کار سياسی

. و با رعايت اکيد مسائل امنيتی ساخته شود) تشکي%ت

بنابراين چنين حزبی در ابتدای کار، حزبی کوچک 

خواھد بود که به تدريج رشد کرده و در دورۀ پيشا 

تصّور اين . تبديل می شود »توده ای«انق%بی به حزب 

به خصوص در کشوری مانند (که رژيم سرمايه داری 

اجازۀ ساختن يک حزب توده ای را به طبقۀ ) ايران

حزب طبقۀ کارگر، . لی استکارگر خواھد داد کام%ً تخي

پيوندی از بھترين عناصر (حزب اقليت کارگران است 

 ).طبقۀ کارگر و روشنفکران انق%بی

چھارم، چنين حزبی می تواند فّعال ترين و متعھدترين 
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به دور (اعضای کارگر خود را برای مبارزۀ سياسی 

در تشکل ھای مستقل کارگری شرکت ) برنامۀ انق%بی

ين گسترش و تداوم کار تشکل ھای تنھا تضم. دھد

تشکل ھای . وجود چنين نھادی است ،مستقل کارگری

بدون ) حتی کميته ھای عمل مخفی(مستقل کارگری 

دخالت آگاھانۀ يک حزب انق%بی، نھايتاً پراکنده شده و از 

 .بين می روند

به نظر شما حزب کارگری چگونه تشکيل می : پرسش

  شود؟

ساختن «نتی و مدافعان برخ%ف نظرات گروه ھای س

، »حزب کارگری از درون تشکل ھای مستقل کارگری

تدارک ايجاد نطفه ھای اّوليۀ حزب کارگری آتی ايران را 

آغاز ) چه در ايران و چه خارج(می توان از ھم اکنون 

ھمان قدر که ساختن حزب طبقۀ کارگر، بدون . کرد

پيشروی کارگری و دخالت در جنبش کارگری انحرافی 

نشستن ھم  »ناجی«ت، به ھمان ترتيب در انتظار اس

يکی از طرق دخالت، در جھت پيشبرد . اشتباه است

و در  -)کميته ھای عمل مخفی(مبارزات کارگری موجود 

عين حال تدارک ساختن نطفه ھای اّوليۀ يک حزب 

 »ھسته ھای کارگری سوسياليستی«تشکيل  - کارگری

 ّعالين، ودر جھت گيری و ترکيب ف »کارگری«(است 

ھسته ھايی که در ابتدا به ). در برنامه »سوسياليستی«

طور جداگانه در ھر نقطه ای از ايران و يا خارج حول 

يک برنامۀ انق%بی روشن و با افراد متعھّد، جّدی و 

منضبط ساخته شده و مداخلۀ درون تشکل ھای کارگری 

اين ھسته ھای . را سازمان می دھد) کميته ھای عمل(

ی سوسياليستی به تدريج به دور يک نشريۀ کارگر

 -در سطح عملی و سياسی -کارگری می توانند به يکديگر

نزديک شده و پايه ھای اّوليۀ يک گروه کارگری و نھايتاً 

پيوند ھسته ھای  .نھند نحزب کارگری آتی ايران را بنيا

کارگری سوسياليستی و تشکل ھای کارگری موجود 

نھا روشی است که تداوم کار ، ت)کميته ھای عمل مخفی(

تشکل ھای مستقل کارگری را تضمين کرده و اتحاد 

تنھا  -طی دوره ای -ھسته ھای کارگری سوسياليستی

تدارک ايجاد يک  - در وضعيّت کنونی -روشی است که

 .حزب کارگری را می تواند تضمين کند

  ١٣٩٢فروردين 

  اول ماه مهاول ماه مه  ۀۀدر آستاندر آستان

  کارگرکارگر  ۀۀو موقعيت زنان طبقو موقعيت زنان طبق

  را قاضیسا

سياسی کنونی ايران، به مانند -اجتماعی- شرايط اقتصادی

کوه آتشفشانی که ھر دم آمادۀ انفجار و فوران باشد، به 

اما انفجار خود به خودی، . لحظه شماری درآمده است

فاقد رھبری و بی برنامه باز ھم به ھمان عاقبت 

منتھی می گردد و ثمری برای  ١٣٨٨اعتراضات سال 

در آن . عيت طبقۀ کارگر و زحمتکشان نداردزندگی و موق

روزھا جای رھبری طبقۀ کارگر منسجم، سازماندھی 

شده و آمادۀ مبارزه و پشتيبانی از آن اعتراضات خالی 

بود، ولی اين نبايد به بی حرکت و منفعل بودن طبقۀ 

برای طبقۀ کارگر نه تنھا آمادگی . کارگر ما تعبير شود

موجود می بايد فراھم گردد شرايط اقتصادی و اجتماعی 

که شرايط ذھنی آن ھم که آمادگی طبقۀ کارگر باشد، Bزم 

است تا حرکت انق%بی در جھت به دست گرفتن حکومت 

  .شکل گيرد

وضعيت اقتصادی طبقۀ کارگر ايران و کليۀ زحمتکشان 

و مزد بگيران جامعۀ ما طی اين سی و چھار سال 

رتباً رو به حکومت سرمايه داری جمھوری اس%می م

زوال رفته و حلقه بر گلوی آنان تنگ تر و تنگ تر شده 

اما اين دوران اخير، پس از شاخ به شاخ شدن . است

رژيم با امپرياليزم و در نتيجه سقوط آزاد ارزش لایر، 

فشار مالی بر خانواده ھای کارگری و توده ھای 

زحمتکش سراسر کشور، جّو اجتماعی را نيز پر نوسان 

کرده و فقر و گرسنگی نه تنھا بر چھرۀ زنان،  و ملتھب

مردان و کودکان خيابانی، که حتی بر چھرۀ آنان که ھنوز 

برای تغيير مسير اين . شاغل اند ھم پنجه انداخته است

سرنوشت مصيبت بار چه می شود کرد؟ آيا بھتر است 

دست روی دست گذاشت و منتظر فرارسيدن يک انق%ب 

 ۵٧ز ھم به سرنوشت انق%ب خود به خودی شد؟ تا با

محکوم گردد؟ و يا اين که از اين فرصت می بايد برای 

آماده شدن در سازماندھی کّل طبقۀ کارگر و اقشار 

ستمديده برای پيشبرد انق%ب به منظور سرنگون کردن 

کّل نظام سرمايه داری و روی کار آمدن طبقۀ کارگر و 

ران استفاده به دست گرفتن قدرت از سوی اين طبقه در اي
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  نماييم؟

پيشروان طبقۀ کارگر به خوبی می دانند که برای دستيابی 

به تمامی مطالباتشان به طور کامل، تنھا يک راه کار 

بيشتر جلوی روی خود ندارند و آن مبارزه برای ريشه 

کن کردن نظام سرمايه داری است و تنھا طبقه ای که می 

رگر است؛ تواند چنين ھدفی را دنبال کند، طبقۀ کا

جريانی که از بطن طبقۀ کارگر برنخاسته باشد، قادر 

در . نيست اين بار را به دوش بکشاند و به منزل رساند

نتيجه اين مسئوليت و وظيفه در اين مقطع که ايران 

دارای ھيچ گونه سازماندھی تشکي%تی و حزبی کارگری 

نيست، اول بر دوش پيشروان و پيشتازان اين طبقه 

  .کند سنگينی می

پيشروان طبقۀ کارگر مانند کل اين طبقه از زنان و مردان 

لذا . مترقی با شّم سياسی و مبارزاتی شکل گرفته است

وظيفۀ به دوش کشيدن و به منزل رساندن يک انق%ب 

کارگری به عھدۀ اين زنان کارگر ھم ھست و با توجه به 

ديديم، آن  ١٣٨٨توانايی و قدرتی که ما از زنان در سال 

ھم بدون سازماندھی و آگاھی طبقاتی، تصور کنيد که 

اگرچنين نيرويی از پشتيبانی طبقۀ کارگر برخوردار شده 

و سازماندھی داشته و به طور اصولی کاناليزه شود، چه 

قدرت بزرگی خواھد بود؛ ھيچ نيرويی حتی با مدرن 

. ترين اسلحه ھم قادر به مقاومت در برابرش نخواھد بود

ن جا مايلم، طبقۀ کارگر را به طور کل و لذا من در اي

  .زنان کارگر را به طور اخص مورد خطاب قرار دھم

نظام سرمايه داری حاکم بر کشور ما، بارھا به تجربه 

دوران حکومت پيشين و در اين رژيم چه دولت ميانه رو (

ثابت کرده است ) و اص%ح طلب و چه دولت اقتدارگرايان

برآورده کردن ھيچ گونه از  که به طور ساختاری خواھان

لذا اميدی به . مطالبات اقشار تحت ستم جامعه نيست

انتخابات و روی کار آمدن يک جناح يا جناح ديگر نمی 

به جای آن پيشروان . شود بست، حتی اگر سبز باشد

کارگری از اين فرصت می توانند برای آموزش و 

ن عمده ترين ھدف در اي. سازماندھی خود استفاده کنند

اين . است» حزب پيشتاز انق%بی«مرحله ايجاد يک 

  چگونه حزبی است و از کجا بايد شروع کرد؟

نگاھی » حزب«شايد بھتر باشد که اول به خوِد مفھوم 

و لزوم آن » حزب پيشتاز انق%بی«بياندازيم وسپس به 

برای افراد با ھر گونه خط مشی سياسی که . بپردازيم

ۀ سياست ھستند، حزب، آن خواھان فعاليت مؤثر در صحن

تشکي%تی است که آنان حول محور برنامه شان فعاليت 

در اين صورت، حزب يک ابزار کار به شمار . می کنند

بنا به نامش حزبی است » حزب پيشتاز انق%بی«. می آيد

که پيشتازان انق%بی طبقه کارگر را حول محور برنامۀ 

آن می بايد  اين حزب و فعاليت درون. خود گرد می آورد

علت مخفی بودن آن وضعيت خفقان . به شکل مخفی باشد

مخفی نگاه داشتن ھويت اين افراد اساس حفظ . حاکم است

. حزب، برنامه اش و از ھمه مھم تر افراد درون آن است

  .پس اصل اول، حفظ اصول و ضوابط مخفی کاری است

اين برنامه بايد بتواند . اصل دوم، برنامۀ اين حزب است

بقۀ کارگر و اقشار تحت ستم امروز را آمادۀ انق%بی ط

بکند که در آن قدرت حکومتی دست خود کارگران بيافتد 

و آن ھا بتوانند اين قدرت را حفظ و نظام نوينی را پی 

نام اين نظام در مارکسيزم . ريزی و اداره کنند

. است» دموکراسی کارگری«يا » ديکتاتوری پرولتاريا«

که کارگران پيشتاز انق%بی ما بتوانند چنين اما قبل از اين 

برنامه ای را ارائه دھند، Bزم است تا با جھان بينی 

مارکسيزم آشنا بشوند و آگاھی سوسياليستی انق%بی را با 

اين آگاھی تنھا از طريق . تجربيات خود پيوند زنند

کسب می گردد و در درون » تئوری مارکسيزم«آموختن 

در عمل متجلی و تجربه می » یحزب پيشتاز انق%ب«

  .گردد

مارکسيزم، يک جھان بينی علمی برای شناخِت نه تنھا 

جامعه، تاريخ و نيروی محرکۀ آن يعنی مبارزۀ طبقاتی، 

چنين برای شناخِت کّل طبيعت، ھستی و جھان بلکه ھم

علمی است که در آن روند  .پيرامون ما انسان ھا است

درس ھايی که در پی تاريخ بشر از ديرباز تاکنون و 

انق%بات طبقۀ تحت ستم عليه طبقۀ استمارگر گرفته شده، 

به شکل اصولی تجزيه و تحليل شده است تا برای طبقۀ 

کارگر و انق%بات بعدی به طور بسيار دقيق قابل استفاده 

شناخت از آن  که درک صحيحی را از نظم جامعه . باشد

نظام سرمايه  و چگونگی آغاز مبارزات طبقۀ کارگر عليه

داری به دست می دھد، تضمين کنندۀ پيروزی انق%ب 

طبقۀ کارگر و کليۀ زحمتکشان و ستمديدگان در سطح 

  .يک جامعه و در نھايت در سطح بين المللی است
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اثر لئون » مارکسيزم دوران ما«من در اين مقطع مطالعۀ 

تروتسکی را به ھمۀ آنان که احساس می کنند نياز به 

رند و به طور خاص به تمام پيشروان طبقۀ دانستن دا

کارگر پيشنھاد می کنم و اميدوارم که به مناسبت و 

. اين کتاب را مطالعه کنند» روز کارگر«بزرگداشت 

مارکسيزم و دانش رسمی، : زيرا که در آن مفاھيمی مانند

قانون ارزش کار، نابرابری و استثمار، رقابت و 

ای طبقاتی، انحصار، تمرکز ثروت و رشد تضادھ

، پوسيدگی سرمايه داری و مانند اين »تئوری فروپاشی«

. ھا باز شده و برای ما قابل درک و ملموس گشته است

  :می گويد» روش مارکس«تروتسکی در بخش 

انسانی که از علم ھم چون ابزار شناخت برای تکرر «

عينی طبيعت استفاده کرده، ھمواره لجوجانه و مصرانه 

دش را خارج از حوزۀ اين علم قرار ت%ش نموده تا خو

دھد و امتيازات خاصی را در شکل به اصط%ح تبادل با 

و يا با فرضيات اخ%قی ) مذھب(نيروھای ماورای حسی 

مارکس، . ، برای خود محفوظ دارد)ايده آليزم(بی انتھا 

انسان را قاطعانه و برای ھميشه از اين امتيازات نفرت 

عنوان پيوندی طبيعی در آور محروم کرد و به او به 

روند تکامل تدريجی طبيعت مادی، به جامعۀ انسان به 

عنوان سازمان توليد و توزيع، و با�خره به نظام سرمايه 

داری به عنوان مرحله ای از پيشرفت جامعۀ بشری 

  ».نگريست

تئوری ھای مارکسيزم به تفکر قانع نشده از فرھنگ و 

ۀ جستجوگر امروز ايدئولوژی سرمايه داری و به انديش

برخورد . پاسخی علمی و در نھايت قانع کننده می دھد

موشکافانۀ مارکس با کليه مسائل اعم از اقتصادی، 

اجتماعی يا سياسی در دنيا و ديدگاه نوينی که به روی 

انسان می گشايد، پيش از او سابقه نداشته و بعد از او ھم 

را به کسی ھنوز نيامده که بتواند جھان بينی بھتری 

شناخت از مارکسيزم در واقع روِح در . بشريت ارائه دھد

زنجير درآمدۀ انسان ھا را رھا کرده و به آن ھا توانايی 

اين ديدگاه قدم . از جا برخاستن و مبارزه کردن می بخشد

به قدم انسان را در مسير مبارزاتش ھدايت کرده و ھرگز 

رزاتش بر انسان را چه در ابتدای راه و چه در کوران مبا

آشنايی . روی زمين و آسمان رھا نکرده و گمراه نمی کند

کامل با اصول مارکسيزم در نتيجه، بر تمام پيشروان 

حزب «طبقۀ کارگر که می خواھند از خود کادری برای 

بسازند، بی شک واجب و ضروری است » پيشتاز انق%بی

و تطابق اصول مارکسيزم با برنامۀ حزب پيشتاز دقيقاً 

ی به ميزان دانش کادرھای حزب با ديدگاه بستگ

 .مارکسيزم دارد

با توجه به مقدمۀ باB، اکنون تآملی می کنيم بر چگونگی 

ايجاد اين حرکت تا پيشروان کارگری تصويری نسبتاً 

  :عملی و منطبق بر اصول مارکسيزم داشته باشند

ھمان طوری که در پيش آمد، ھدف و برنامۀ حکومت 

ظ منافع سرمايه دارانی است که اين فعلی در ايران حف

نظام حاکم برای رسيدن به . حکومت را به قدرت رساندند

اين ھدف از ھيچ گونه استثمار کارگران به طور اعم و 

استثمار مضاعف زنان کارگر کوتاھی نکرده و برنامۀ 

حکومت که از درون حزبش بيرون می آيد، تضمين کنندۀ 

شيرازۀ اصلی و حزب، . دستيابی به اين ھدف است

نگھدارنده حکومت در برابر پستی و بلندی ھای سياست 

لذا بسيار روشن است که برای مبارزه و . ھای روز است

مقابله با چنين سيستمی، طبقۀ کارگر نيز بايد مسلح به 

  !حزب و برنامه: ھمين ابزار باشد

حزب پيشتاز انق%بی، شيرازۀ انسجام بخش کارگران 

ن مارکسيست انق%بی بوده و برنامۀ پيشرو با روشنفکرا

انق%بی آنان تضمين کنندۀ پيروزی آنان در مبارزات 

روزمره با دولت وقت و در مبارزات دراز مدت برای 

برنامۀ اقدام «برچيدن کّل نظام حاکم است که ما آن را 

می ناميم و اين برنامه از ابتدايی ترين » کارگری

د و با تشريح روند مطالبات امروز کارگران آغاز می شو

اما . شکل می گيرد... حرکت، نوع مبارزه، شعارھا و

نھايی و کامل که انق%ب » برنامۀ اقدام«برای تدوين يک 

را به سرانجام برساند، طبقۀ کارگر به پشتيبانی تمامی 

و حتی عناصر (اقشار تحت ستم و فقير تا نيمه مرفه 

ران کارگ. نياز دارد) مترقی خرده بورژوازی مرفه

پيشرو و انق%بی ايران مسلماً در سراسر کشور و در 

زمينه ھای مختلف شاغل ھستند و به اين ترتيب امکان 

ايجاد آشنايی و ارتباط را با نيروھای مترقی و پيشروان 

که دائماً تعدادشان (اقشار مختلف زحمتکش مانند بيکاران 

، زنان، جوانان، معلمان، )در جامعه در حال افزايش است

. از گذشته داشته و يا فع%ً دارند... اقليت ھای ملی و

کارگران پيشرو می بايد اين نيروھا را تشويق به تنظيم و 
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کنند و ) برنامۀ اقدام ھر اقليتی(نگارش مطالبات خويش 

در اين جا . اين مطالبات را در برنامۀ حزب بگنجانند

  .است که سازماندھی و ابزار آن مطرح و مھم می گردد

شرايطی که رژيم با قدرت ھرچه بيشتر به سرکوب در 

ھر گونه مبارزه ای می شتابد، Bزم است که کارگران 

پيشرو نيز برای دفاع از خود و ساير کارگران و اقشار 

مبارز، از ابزار موجود در دست خود استفاده نمايند و 

حفاظت از خود و ساير مبارزان را در چارچوب محافل 

  :کنند و به دست بگيرندعلنی و مخفی بررسی 

محافل علنی که شامل گردھمايی ھايی است صرفاً . الف

اجتماعی يا صنفی و در آن ھا ھر يک از اقشار بحث 

اين گونه تشکي%ت را ما . ھای خود را مطرح می کند

مثل تشک%ت مستقل . می ناميم» تشک%ت مستقل«

کارگری در سطح يک محل يا کارخانه، تشک%ت مستقل 

تشک%ت مستقل دانشجويان، تشک%ت مستقل  زنان،

ترکيب اين تشک%ت باز است، اما ضروری .... معلمان

است که مستقل از تمام ارگان ھای حکومتی، عناصر 

رژيم پيشين و حتی تأثير و دخالت کليۀ گروه ھای سياسی 

برای . سنتی داخل و خارج کشور کار خود را پيش ببرد

ھا می توانند بحث ھای مثال کارگران درون اين تشکل 

خود را حول فرضاً اعتراضات اخير خود و چگونگی 

حتی زنان کارگر می . پيشبرد اين اعتراضات مطرح کنند

توانند بحث ھا و نظرات و مشک%ت خود را در تشکل 

مستقل خود مطرح کنند و با ھم فکری راھکار مسائل 

مربوط به استثمار مضاعف در محل ھای کار خود را 

  .دبيابن

البته عناصر مترقی و انق%بی درون طبقۀ کارگر که قصد 

فعاليت سياسی دارند و يا نقداً فعال ھستند ھم می توانند 

در اين تشک%ت حضور داشته باشند و به بحث ھا جھت 

بدھند و در نتيجه گيری ھا و تصميمات نقش داشته باشند، 

اما مشخصات و ھويت سياسی خود را الزاماً مخفی نگاه 

  .دارند

محافل مخفی که شامل کميته ھای عمل مخفی و حزب . ب

کميته ھای عمل مخفی رابط بين . ١: پيشتاز انق%بی است

. حزب و کّل طبقۀ کارگر و ساير اقشار تحت ستم است

تصميمات حزبی از درون اين کميته ھا جامۀ عمل به 

از اين رو است که عناصر مترقی و . خود می پوشاند

تشک%ت مستقل می بايد اين جنبه از فعاليت  انق%بی درون

فعالين درون کميته ھای . خود را کام%ً مخفی نگھدارند

حزب . ٢مخفی رابط بين حزب و تشک%ت مستقل ھستند، 

پيشتاز انق%بی بنا به ماھيت خود متشکل از رھبران 

. طبيعی و انق%بی طبقۀ کارگر و کل اقشار تحت ستم است

حفظ اصول مخفی کاری اصل اول کار به ھمين دليل بايد 

حزب، مغز متفکر و قدرت . سياسی در آن به شمار آيد

طراح کليۀ مبارزات عليه رژيم است، حتی اعتراضات 

... دموکراتيک مانند مبارزات زنان، دانشجويان، معلمان

که وقتی از پشتيبانی اين حزب برخوردار می شوند، نه 

وب رژيم محفوظ تنھا به نسبت از آسيب حم%ت و سرک

می مانند، بلکه قادر خواھند شد تا رژيم را به عقب نشينی 

نيز وادارند و به اين نحو، مرحله به مرحله مطالبات خود 

  .را برای بھترين نتيجه طرح کرده و به اجرا درآورند

برنامۀ انق%بی حزب پيشتاز تدارک انق%ب کارگری 

است که در عين حال، حزب پيشتاز تنھا ابزاری . است

توان متحد کردن نه تنھا کل طبقۀ کارگر را دارد که می 

تواند مبارزات ھمه اقشار تحت ستم را ھم با يکديگر و با 

به اين . مبارزات طبقه کارگر متحد و ھماھنگ سازد

ترتيب است که کليۀ مبارزات صنفی و دموکراتيک که 

امروز به راحتی از سوی رژيم سرکوب می گردد، در 

و از درون چنين شبکه ای خواھد توانست تا  اين زمان

رژيم را به عقب نشينی وادارد و به مرحلۀ اول پيروزی 

  .دست يابد

زنانی که به طور اخص در جنبش سال ھای اخير از خود 

جسارت نشان داده و پيشرو بوده اند، بايد بتوانند در 

سازماندھی مبارزات ضد استبدادی و دموکراتيک اقشار 

يت سازنده داشته باشند و زنان کارگر پيشرو مختلف فعال

در شکل گيری حزب پيشتاز پيش قدم بشوند و سپس از 

درون حزب در سازماندھی مبارزات طبقاتی کارگران و 

مبارزات دموکراتيک اقشار مختلف تحت ستم دخالت 

به اين ترتيب شبکه ای قوی در راستای مبارزات . کنند

ال رژيم محفوظ باشد و خود شکل دھند که ھم از نفوذ عمّ 

  .ھم از ضربه پذيری در برابر سرکوب ھای آن
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  بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری   مقدمه ایمقدمه ای

  

مازيار رازی  مقالۀ پيش رو بر مبنای دخالت گری رفيق

در تاريخ  که در بحث ھای پيرامون حزب پيشتازانق%بی

گرايش بين «، پس از انشعاب از سازمان ٢٠١٠ژوئن  ٣

ھمراه با اعضای سابق  و )IMT( »المللی مارکسيستی

» به سوی يک گرايش بين المللی«اين گرايش در تجمع 

انجام گرفت، به زبان انگليسی نوشته شده است و اکنون 

ۀ فارسی آن برای نخستين بار در نشريۀ ميليتانت ترجم

 .منتشر می شود

  )بخش اول(ادای سھمی بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری 

  مازيار رازی

بحث پيرامون حزب پيشتاز، برای شکل گيری آتی يک 

سازمان جھانی، از اھميت فوق العاده ای برخوردار 

 است؛ به ع%وه حزب پيشتاز يکی از مسائل اساسی پيش

روی مارکسيست ھاست که بايد به منظور دست يافتن به 

مورد بحث قرار  ،درک مشترک از آنبرداشت و يک 

پيش از آن که ما به سمت ساختن يک بين الملل . بگيرد

حرکت کنيم، ضرورتاً بايد مطالبی در اين مورد بنويسم و 

  .دست آخر به يک قطعنامه برسيم

نکات زيادی  يک سازمان جديد، نھادن به منظور بنا

سازمان آتی وجود دارد که بايد واقعاً اين دربارۀ محتوای 

مسألۀ  ؛اول. شودو ابھامات آن رفع روشن از پيش 

سازمان پيشتاز به طور اخص يکی از بحث ھای حياتی 

ھرچند اکثر . است که بايد مورد بررسی قرار بگيرد

مارکسيست ھا شخصاً با اين ايده آشنا ھستند و در گذشته 

ند، با اين وجود ام به کّرات در موردش صحبت کرده ھ

برای آغاز به ساخت يک بين الملل جديد، بسيار اھميت 

ھرچند البته مسائل مھم ديگری  -دارد که پيش از ھر چيز

از آغاز به شکل گيری سازمانی  ما قبل -ھم وجود دارند

خود، درک  یفعاليت ھا و متمرکز شدن بر تکامل ايده ھا

  .خصی نسبت به اين مفھوم داشته باشيمروشن و مش

آن چه که قصد دارم در اين جا اشاره کنم، ايده ھايی  ؛دوم

است که به عنوان مقدمه ای بر حزب لنينيستی مطرح می 

بنابراين اين ايده ھا قرار نيست که جامع و کامل  .شود

به شخصه اعتقاد ندارم که من يا گرايش . باشد

ن ھنوز به جمع بندی عميقی مارکسيست ھای انق%بی ايرا

که  مايليمبنابراين در واقع . بر سر اين مسأله رسيده ايم

در اين مورد با ساير رفقايی که تجارب و برداشت ھای 

ديالوگ داشته باشيم تا جمعاً به درک  ،مختلفی دارند

به ھمين دليل، آن چه می . مفھوم حزب لنينيستی برسيم

. ايده ھايمان نيست گوييم در واقع يک نسخۀ نھايی از

بلکه صرفاً بحثی است برای انتقال تجربيات خود به ساير 

رفقا، بنابراين در حقيقت در اين مرحله از بحث است که 

  .می توانيم به طور جمعی چيزی را تکامل ببخشيم

  مفھوم حزب

به طور کلی، تاريخاً در سنت طبقۀ کارگر در طی تقريباً 

ای از حزب وجود  سال گذشته، دو مفھوم پايه ١۵٠

يک مفھوم، حزبی توده ای بوده است که در . داشته است

واقع از زمان نقطۀ اوج بين الملل دوم آغاز و از سوی 

نھايتاً ايدۀ حزب توده ای به عنوان . انگلس معرفی شد

يک حزب سوسيال دموکرات شناخته شد که ھزاران نفر 

و  از کارگران کشورھای مختلف جھان را دربر می گيرد

اين حزب، در درون طبقۀ . به سوی خود جذب می کند

کارگر دست به دخالتگری می زند و عليه نظام سرمايه 

  .داری فعال است

با اين حال، ايدۀ حزب توده ای در آن مقطع زمانی و 

ابتکار آغاز آن، در موقعيتی بود که مسألۀ انق%ب ھنوز 

کس ھرچند مار. عم%ً در مقياس جھانی مطرح نشده بود

، نياز سرمايه »ديکتاتوری انق%بی پرولتاريا«خود از 

داری به تخريب خود و فرارسيدن يک نظم نوين صحبت 

کرده بود، اما ھنوز فعليت انق%ب طی آن دوره در دستور 
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  .روز قرار نداشت

بنابراين احزاب توده ای به تکميل دو برنامۀ مجزا دست 

ای برای بود که برنامه  برنامۀ حداقلیيکی : زدند

اص%حات و رفرم، اعمال فشار بر نظام به منظور کسب 

، برنامۀ حداکثریو ديگری . امتيازات برای کارگران بود

برنامه ای که آن ھا ھرگز قصد نداشتند ب%فاصله يا در 

بنابراين برنامۀ . آيندۀ نزديک مورد استفاده قرار بدھند

وBنی اھدافی بود که به دوره ای طشامل حداکثری صرفاً 

در آينده، يعنی به زمان فرارسيدن تب و تاب انق%بی، 

با اين حال آن ھا . موکول و در برنامه گنجانده شده بود

ھيچ گونه تب و تاب انق%بی  شاھدمقطع خاص  اينطی 

ھرچند ايدۀ خود مارکس و بسياری از فعالين . نبودند

انق%بی در آن دوره، اين بود که آگاھی سوسياليستی در 

يعنی . قۀ کارگر به شکل خطی تکامل خواھد يافتطب

کارگران به تدريج اين آگاھی را از مقياس کوچک تر به 

به مقياس بزرگ تر تکامل می دھند و نھايتاً اين آگاھی 

  .عميق تر و عميق تر می شود تا به دورۀ انق%ب برسد

بنابراين، برداشت آن ھا به طور کلی به دليل موقعيت 

به اين شکل بود که فعليت يافتن انق%ب عينی آن دوره، 

در دستور روز نيست و آگاھی کارگران به تدريج توسعه 

بايد عليه سرمايه داری آن ھا بنابراين . پيدا می کند

مبارزه کنند، به دولت سرمايه داری فشار بياورند، 

امتيازاتی برای کارگران کسب کنند، رفرم ھايی در 

اما به تدريج فعاليت کنند،  درون جامعه به وجود بياورند،

و به مبارزه ای ممتد عليه سرمايه داری دست بزنند، 

زمان فراسيدن دورۀ انق%بی تا مبارزه عليه اين نظام را 

بنابراين آن ھا برای مطالبات حداقلی، برای . ادامه دھند

اين يک ايده نسبت به . رفرم در جامعه مبارزه می کردند

بين الملل  فعاليت ھای اوج حزب کارگر بود که در نقطۀ

دوم به رھبری خود انگلس وجود داشت و بعدھا نيز به 

وسيلۀ انق%بيونی مانند کائوتسکی و سايرين تکامل پيدا 

  .کرد

مفھوم ديگری از حزب کارگری را  ١٩٠٢لنين در سال 

شھرت يافته » حزب پيشتاز انق%بی«توسعه داد که به 

» چه بايد کرد؟«اين ھمان مفھومی است که در . است

از آن جا که لنين مبتکر ايدۀ يک حزب جديد . مطرح شده

بود که در تقابل با مفھوم حزب کارگری توده ای از زمان 

، »حزب پيشتاز«بين الملل دوم قرار داشت، به تدريج اين 

يف دقيق صاما در واقع تو. ناميده شد »حزب لنينيستی«

لنين . ستا »حزب پيشتاز انق%بی«ھمان چنين حزبی، 

البته يکی از نخستين کسانی بود که ايدۀ اين حزب پيشتاز 

را به طور منسجم پروراند و برای آن به مبارزه 

اما انق%بيون ديگری در آن زمان و حتی پس از . پرداخت

او ھم بودند که اين تئوری را، يعنی تئوری حزب پيشتاز، 

ه سھم يکی از آن ھا، آنتونيو گرامشی بود ک. تکامل دادند

بزرگی در اين ايدۀ حزب پيشتاز داشت و پس از آن حتی 

رزا لوکزامبورگ که ضمن انتقاد از اين ايده در نوشته 

ھمين طور . ی ايفا کردھای خود، در تکامل آن سھم

تروتسکی و پس از او لوکاچ و کارل کورش و بسياری 

ديگری از انق%بيون که زوايای مختلفی را شکل می 

. ن ايده را از آن زمان به بعد توسعه دادنددھند، عم%ً اي

بنابراين ايدۀ حزب پيشتازانق%بی در واقع تماماً متفاوت 

  .از ايدۀ احزاب توده ای بود

  آگاھی سوسياليستی

ايدۀ اصلی مفھوم حزب پيشتاز انق%بی، به آگاھی 

چگونه می توان اين آگاھی : سوسياليستی ارتباط داشت

؟ گونه می مصون نگاه داشت و سوسياليستی را حفظ کرد

اين آگاھی سوسياليستی را که درون تودۀ کارگران  توان

  يا حزب پيشتاز آن ھا توسعه پيدا می کند، تکامل بخشيد؟ 

بر پايۀ اين » چه بايد کرد«نقد لنين به حزب توده ای در 

ايده بود که آگاھی سوسياليستی می تواند در درون 

اھی و عقايد سوسياليستی کارگران توسعه پيدا کند، اما آگ

در درون احزاب توده ای کارگری با افت و خيزھايی رو 

آگاھی سوسياليستی می تواند از ايدئولوژی . به رو است

بورژوايی که در جامعۀ سرمايه داری ايدئولوژی غالب و 

  .مسلط است، متأثر شود

بنابراين اگر اين آگاھی سوسياليستی که در اين احزاب 

با پيدا می کند، به حال خود رھا شود،  توده ای توسعه

برخی از کارگران به اين آگاھی و عقايد  وجود آن که

خواھند رسيد، اما در عين حال پس از مدتی آن را از 

 چرا که در جامعۀ سرمايه داری،. خواھند داددست 

آگاھی سوسياليستی در درون مبارزۀ کارگران عليه 

زمان به دليل ھمی ولسرمايه داری توسعه پيدا می کند، 
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ی بورژوايی از طريق ژتبليغات عميق و سنگين ايدئولو

ابزارھای مختلف در داخل طبقۀ کارگر، توھماتی نيز در 

بنابراين کارگرانی که . نمايددرون طبقۀ کارگر رشد می 

در زمانی خاص به آگاھی سوسياليستی می رسند، در 

در  يعنی(زمانی ديگر ممکن است آن را از دست بدھند 

زمانی که نمی توانند به طور ممتد و برای دوره ای 

در درون حزب . )طوBنی تر، از اين عقايد محافظت کنند

: توده ای نيز ايدئولوژی ھای ديگری وجود دارد

ايدئولوژی خرده بورژوايی و ساير ايدئولوژی ھايی که 

ھای توده ای حقنه می شوند و در نتيجه توسعۀ  شبه جنب

اليستی انق%بی در درون اين اقشار طبقۀ يک آگاھی سوسي

اين امر در واقع تاحدودی . کارگر را متوقف می سازند

يعنی سقوط سرمايه  -کارگران را از مبارزۀ تابه آخر

داری و ايجاد دولت کارگری و سپس جامعۀ 

  .بازخواھد داشت - سوسياليستی

عقايد خرده بورژوايی، نظير آنارشيزم، سنديکاليزم، 

ديکاليزم و ساير اشکال گرايش ھای خرده سن-آنارکو

به ھمين . بورژوايی در درون طبقۀ کارگر وجود دارد

در درون  ،جھت تدارک برای انق%بی سوسياليستی

چرا که . احزاب توده ای واقعاً نمی تواند صورت بگيرد

در تحليل نھايی، اين احزاب توده ای تحت سلطۀ 

رار دارند و ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی ق

ھمين موضوع مانع توسعۀ آگاھی سوسياليستی و 

محافظت از آن در درون کارگران برای حرکت به سوی 

  .انق%ب و ايجاد دولت کارگری است

بنابراين موضوع محوری لنين در آن مقطع، يعنی سال 

تا درجه  را ، اين بود که ما بايد در واقع خودمان١٩٠٢

ند می خواھيم در درون توده ھرچ. ای از توده ھا جدا کنيم

ھا باشيم، می خواھيم برای تسخير قدرت به دست طبقۀ 

کارگر و ايجاد يک جامعۀ سوسياليستی دخالت گری کنيم، 

زمان به خاطر اين وضعيت، به خاطر سلطۀ اما ھم

ايدئولوژی و برنامه ھای بورژوايی و خره بورژوايی بر 

ز کارگران، احزاب توده ای، نياز به تفکيک بخش پيشتا

يعنی پيشروان سوسياليست طبقۀ کارگر از توده ھای 

بنابراين طرح پيشنھادی يک سازمان که يک . مردم داريم

و به وسيلۀ لنين پيش  ١٩٠٢سازمان اقليت است، در سال 

  .کشيده شد

اين کتاب با وجود نکات فراوانی که جای بحث و تحليل 

راوانی که را بازمی گذارد و در واقع بايد گفت نکات ف

به اين موضوع باز (بعضاً طی آن مقطع صحيح نبودند 

، به طور کلی و به گمان من، يک پيشرفت )خواھيم گشت

در مارکسيزم در جھت ساخت حزب، حزب کارگری، 

اين مفھوم تماماً جديد بود، در گذشته وجود . بوده است

نداشت و پيشرفت جديدی در درون جنبش طبقۀ کارگر 

می توانيم ببينيم که انق%ب روسيه بر پايۀ بود؛ در نتيجه 

ھمين مفھوم در مبارزه عليه تزار و سپس دولت 

  .بورژوايی و ايجاد دولت کارگری، موفق شد

در مورد مسألۀ ضرورت ايجاد حزب لنينيستی، يک 

موضوع مھم وجود دارد و آن ايدۀ آگاھی سوسياليستی 

ی، آگاھی سوسياليست. است که در اين جا اشاره کردم

از سوی لنين  ١٩٠٢برخ%ف برخی عباراتی که در سال 

، از گشتاص%ح  او نيز نوشته شد و بعدھا از طرف خود

بيرون به داخل حوزۀ فعاليت ھای طبقۀ کارگر وارد نمی 

تکامل کارگر آگاھی سوسياليستی در درون طبقۀ . شود

در درون مبارزات روزمّره، از  کارگران. پيدا می کند

ھای عملی و تجارب زندگی روزمّره به  خ%ل فعاليت

آگاھی سوسياليستی می رسند، يعنی آن ھا موضوعات را 

بدون مطالعۀ ادبيات مارکسيستی يا اط%ع داشتن از عقايد 

کارگران خودشان به اين نتيجه . مارکسيستی، می فھمند

می رسند که نظام سرمايه داری در مقابل منافع آن ھا 

ايد کنار گذاشته شود و نظم نوينی قرار دارد و اين نظام ب

اين نوع از آگاھی سوسياليستی نابالغ و . جای آن را بگيرد

  .مقدماتی در درون خود کارگران تکامل می يابد

بنابراين اين جنبه از خود لنينيزم، اين جنبه از حزب 

مطرح » چه بايد کرد؟«در  ١٩٠٢پيشتاز که در سال 

البته بايد درنظر . شد، به اين معنای اخص صحيح نيست

 داشت که لنين در آن مقطع، جوانی بود با تجربيات اندکِ 

کائوتسکی به  اين فعاليت ھای تشکي%تی؛ در عوض

عنوان يک مارکسيست برجسته بود که ايدۀ ورود آگاھی 

سوسياليستی از بيرون، يعنی روشنفکران، به درون توده 

ه ھای چرا که گمان می شد تود. ھای کارگر را توسعه داد

کارگر قادر به تکامل ھيچ گونه آگاھی سوسياليستی 

نيستند، و بنابراين ايدۀ انتقال تئوری سوسياليستی از 

بيرون به درون طبقۀ کارگر در اصل از سوی کائوتسکی 

  .بسط داده شد
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. پس از اين، لنين به وضوح از ھمين ايده استفاده کرد

مقطع  ، لنين گفت که در آن١٩٠٧طی چند سال بعدی در 

به نقطۀ مقابل » درحال خم کردن بيش از حّد ترکه«او 

اکونوميست ھا بود، چرا که اکونوميست ھا اع%م می 

کردند که طبقۀ کارگر ھمه چيز است و ما بايد دنباله 

روی آن باشيم، ھر آن چه طبقۀ کارگر می گويد صحيح 

بنابراين . است و توده ھا می دانند که چه می کنند و غيره

اکونوميست ھايی که شديداً  بهگفتۀ لنين، واکنشی بود اين 

و بيش از حد دنباله روی ھر آن چه » کارگر کارگری«

بنابراين لنين می گفت که . کارگران می گفتند، بودند

، اين تئوری نمی تواند به »خير، موضوع اين نيست«

معنای دقيق کلمه در درون خود طبقۀ کارگر تکامل پيدا 

طرف برخی روشنفکران و از خارج از کند و بايد از 

. طبقۀ کارگر به داخل عرصۀ کارگران وارد و منتقل شود

اين صرفاً واکنشی بود از سوی لنين، چند سال بعد لنين 

خود اشاره کرد که او عم%ً در مورد اين ايده مبالغه کرده 

او اکنون معتقد بود که پيشتاز کارگران می . بوده است

از خ%ل فعاليت ھای عملی خودش تواند تئوری ھا را 

تکامل دھد، ھرچند اگر اين پيشتاز در درون احزاب يا 

جامعه اساساً به حال خود رھا و تنھا گذاشته شود، آگاھی 

  .خود را از دست خواھد داد

بنابراين حزب پيشتاز به ضرورتی برای ايمن ساختن اين 

توسعۀ آگاھی و ھمين طور جمع بندی تجارب و ايجاد 

مه ای برای حزب به منظور مداخلۀ بھتر و عميق تر برنا

. در طبقۀ کارگر و تدارک برای انق%ب، تبديل شد

، لنين کم و بيش ١٩٠٧بنابراين در آن مقطع خاص، يعنی 

می گفت که آگاھی سوسياليستی در درون کارگران و 

پيشتاز کارگران توسعه پيدا می کند، و ما بايد خودمان را 

ن، و نه چند روشنفکری که خارج از به پيشتاز کارگرا

طبقۀ کارگر تئوری ھايی برای خود دارند، مرتبط 

حول و حوش اين زمان، لنين در لنين در اکنون . بسازيم

» تجربۀ متمرکز«واقع اين ايده را می پروراند که تئوری 

بنابراين تئوری در پشت درھای بسته و به دست . است

تاب بايدھا و نبايدھا را تئوريسن ھايی که با خواندن چند ک

تئوری در . به کارگران نشان می دھند، شکل نمی گيرد

آن . واقع شکل چکيدۀ فعاليت ھای پراتيکی کارگران است

ھا در مبارزۀ خود عليه دولت، به تاکتيک ھا، ايده ھای 

خاص، رويکردھايی می رسند که نقطۀ اوج ھمۀ اين ھا 

ميل برنامۀ به حزب وارد می شود و برای بھبود و تک

اين برنامه می تواند از . حزبی به کار گرفته می شود

حاظ تئوريک تکامل پيدا کند و به کارگران برای تدارک ل

  .انق%ب ياری برساند

يک جنبه : تئوری ھميشه دو جنبه ھمراه خود داشته است

به طور اخص از طريق تجربه، تجربۀ عملی طبقۀ 

تئوری عام شکل می گيرد و جنبۀ دوم، يک  ،کارگر

بين المللی است که از دل مطالعۀ تاريخ، و به  تاريخی و

توسعۀ بين المللی و روند وسيلۀ تکامل ايده ھايی که به 

. تاريخی طبقۀ کارگر در گذشته تعلق دارد، بيرون می آيد

بنابراين حزب به معنای اخص کلمه، يعنی حزب 

ری پيشتازانق%بی، در واقع خود را بر اين جنبه ھای تئو

يک جنبه، تئوری ھای تاريخی و بين . متکی می سازد

المللی است که اساساً به دست روشنفکران انق%بی در 

درون حزب ساخته می شود؛ چرا که ترديدی نيست اين 

افراد زمان بيشتری برای مطالعه، فھم و توسعۀ تئوری 

اما در عين . ھای تاريخی و بين المللی در اختيار دارند

يگری تئوری دقيقاً نظريه ای که شکل چکيده حال، جنبۀ د

يا متمرکز فعاليت ھای پراتيکی خود کارگران يا فعالين 

  .سياسی در جامعه را به خود می گيرد

  ابزاری برای تدارک انقEب

اين مفھوم، که به طور اخص از سوی لنين طرح شد، 

ابزاری به دست ما می دھد تا اين آگاھی سوسياليستی را 

طبقۀ کارگر آغاز به تکامل می کند، حفظ  که در درون

چه در برابر عقايد تريد يونيونيستی، : کنيم و ايمن سازيم

چه عقايد آنارشيستی و چه ھر انحراف ديگری که در 

  .جامعه وجود دارد

بنابراين حزب در واقع جايی است برای جذب کردن 

پيشرفته ترين عناصر و بخش پيشتاز طبقۀ کارگر که 

گاھی سوسياليستی به منظور جمع بندی مشغول کسب آ

تجارب و ھمين طور توسعۀ آن از طرق فعاليت ھايشان 

اين ھا به ويژه ھمراه با طبقۀ کارگر که از  .ھستند

تجربياتی غنی برخودار است، مبارزه و برنامه ای را 

برنامه را درست مانند يک سپس آن ھا . تکميل می کنند

ت%ش می کنند تا به سيکل، به درون جامعه می برند و 

  .فعاليت ھايی در درون جامعه دست بزنند
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بنابراين اين حزب که بايد به عنوان يک ابزار ساخته 

شود، بايد دموکراتيک ترين شکل ھر نھادی باشد که 

دمکراتيک باشد، به  يعنی بايد کام%ً . تاکنون وجود داشته

اين مفھوم که ھر کسی بتواند ديدگاه ھای خود را مطرح 

به ھمين دليل است که ما از سانتراليزم دموکراتيک . ندک

ھرچند اين ترمينولوژی مورد سوء . صحبت می کنيم

شبه و استفاده ھای بی شماری از سوی استالينيست ھا 

تروتسکيست ھا قرار گرفته است، اما دقيقاً به معنای يک 

سيستم دموکراتيک، حّق ابراز ديدگاه ھا و عقايد، حّق 

  .گرايش يا جناح و غيره است شکل گيری يک

يک پروسۀ دو  ،مقصود من از سانتراليزم يا مرکزيت

يکی آن است که : اين مرکزيت دو جنبه دارد. وجھی است

تجارب به حزب وارد و جمع بندی می شوند، تجربيات 

پراکنده و محدود به فعاليت ھای عملی متمرکز و سپس 

؛ بعد جمع مبدل می گردند) حزب ۀيعنی برنام( به تئوری

بندی آن متمرکز می شود و به جامعه بازمی گردد، تا 

دور بعد، يعنی سال بعد پس از کنگرۀ بعدی، در درون 

  .جامعه آزمون می شود

عملکرد اين ابزار آن است که در اين دوره، يعنی دورۀ 

ايزوله نياز داريم تا  حل و فضايیپيشا انق%بی، ما به م

يگر جمع شوند و اين ايده دور يک د افرادبخش اندکی از 

ھا را تکامل ببخشند؛ ھدف، تدارک برای انق%ب به دست 

البته . طبقۀ کارگر است، نه صرفاً به دست حزب آن ھا

ن ھا خود را به عنوان يک حزب آماده می کنند، اما آ

  .سپس طبقۀ کارگر را برای انق%ب آماده می سازند

که ما می توانيم  بنابراين لنين به اين شکل استدBل می کند

در واقع عمل متحدانه را تجربه کنيم و تئوری ھا نيز در 

سطح تاريخی و بين المللی ھمگی در درون اين حزب 

تکامل پيدا می کنند؛ اين حزب در درون خوِد طبقۀ 

  .کارگر فعال خواھد بود

  

  

  

  

  

  مفھوم حزب پيشتاز انقEبی کارگری و مفھوم حزب پيشتاز انقEبی کارگری و 

  ويژگی ھای آنويژگی ھای آن

  آرام نوبخت

  مقّدمه

ود يک رژيم سرمايه داری عقب مانده، سرشار از وج
تناقضات داخلی، و سرکوبگر در داخل ايران، نه فقط 

اجتماعی حادی را به وجود آورده، -وضعيت اقتصادی
 اتاعتراض بروز بلکه کوچک ترين منفذی نيز برای

باز  ، ولو خفيف و کنترل شده از باB،سياسی و اجتماعی
از زمان تثبيت جمھوری به ھمين دليل . نگذاشته است

تا زمان فعلی، و به ويژه  ۵٧اس%می در فردای انق%ب 
 از ھر نظر طی چند سال گذشته، وضعيت داخلی ايران

  .می رسيده استبه حالت انفجاری بيش از پيش 

حجم باBی سرکوب سياسی و وضعيت  در واکنش به
اجتماعی، بارھا و طی مقاطع مکّرر، -وخيم اقتصادی

. راضاتی از سوی جوانان صورت گرفته استپيوسته اعت

بخشی از اين اعتراضات که ابتدا رھبری خود را در 
 جوانان کانال اص%ح طلبان جستجو می کرد، با پی بردن

و بعضاً  اص%ح طلبی جريان ه محدوديت ھای منطقیب
مانند اعتراضات (در مقاطع حساس  آن خيانت ھایافشای 

ريان روی برگردانده و ، از اين ج)٨٨پس از انتخابات 
  .جذب آلترناتيو ھای چپ و راديکال شده است

جريان پيدا کردن اعتراضات نسل جوان به سوی 
آلترناتيوھای چپ و راديکال، فی نفسه يک عامل مثبت 

عملکرد مفتضحانۀ سازمان به شمار می رود؛ به ع%وه 
اين گونه جريان ، در گذشته و حال ھای چپ استالينيست

بی اعتبار ساخته و اين خود  نسل جوان چپ ھا را نزد
  .نکتۀ مثبت ديگری است

ولی ناکافی،  ،با اين حال، حتی با وجود اين چرخش مھم
 ،سازماندھی نحوۀ چنان مسألۀ خ� و بحران رھبری وھم

و اين موضوع خود يکی از  است به قوت خود باقی مانده
  .دغدغه ھای کنونی نسل جوان چپ است

وجود داشته و  نيز ، دو عامل منفیين ميانمتأسفانه در ا 
را فوق  مثبت واملدارد که برآيند آن ھا تا حدود زيادی ع

حجم شديد خفقان و سرکوب  ؛اول. خنثی می کند
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نه فقط  ،آغاز شد ۶٠سيستماتيک که به خصوص از دھۀ 
نه ناممکن،  ھرچندامکان سازماندھی را بسيار دشوار، 

ربيات تاريخی داخلی و بين ، بلکه امکان انتقال تجساخته
جنبش کارگری و سوسياليستی، و ھمين طور  المللی

را ھم تاحدود زيادی  درس گيری از اشتباھات گذشته
و دوم  اين که ھرچند نسل جديد چپ . مسدود کرده است

به درستی عملکرد و نوع رھبری و سازماندھی سابق و 
بی  بی اعتبار و کنونی سازمان ھا و احزاب چپ سنتی را

ربط به مسلئل خود می بيند، ولی بعضاً به جای شکافتن 
اين انحرافات، پی بردن به ريشۀ مشکل و ارائۀ يک بديل 
انق%بی، تجارب مارکسيزم انق%بی در زمينۀ سازماندھی 
و رھبری را يک سره کنار می گذارد و ت%ش می کند تا 

سال مبارزۀ  ٢٠٠بدون کنکاش در ادبياتی که حاصل 
و کمونيستی در سطح جھان و به خصوص  کارگری

پيروزی يکی از بزرگ ترين انق%ب ھای قرن بيستم بوده 
در واقع اين نسل جوان . است، راھکارھايی جديد پيدا کند

که از شدت باBی بی برنامگی، بوروکراسی، قيّم مآبی، 
نبود دموکراسی در درون جنبش چپ و کارگری فعلی 

ر است، به درستی به جامعۀ ايران سرخورده و منزج
اما به جای اتکا به . دنبال بديلی در مقابل آن می گردد

ادبيات غنی مارکسيستی، کاربست آن ھا متناسب با 
شرايط کنونی، تئوريزه کردن نتايج عملکرد خود و 
ديگران در مسير فعاليت ھايشان و سپس آزمودن مجدد 
آن، بديل خود را تئوری ھای پرطمطاق جامعه شناسی و 

به اين ترتيب است که . سياست بورژوايی جستجو می کند
در مقابل رھبری  -»رھبری افقی«مفاھيمی نظير 

سازماندھی «به جای » شبکه ای«، فعاليت »عمودی«
، مفھوم بورژوايی از حزب و نظاير اين ھا، »لنينيستی

شده اند، در » گفتمان جديد«وارد ادبيات يا به اصط%ح 
انبوھی از تجارب پرکابرد  صورتی که در اين موارد

وجود دارد که ضامن پيروزی در مبارزه و س%مت روند 
  .سازمندھی است

، مفاھيم حزب، »جديد«از آن جا که در اين ادبيات 
سازماندھی، رھبری، دموکراسی کارگری، و غيره، يک 
سره از زاويۀ غير مارکسيستی بررسی می شود، Bزم 

ن مفاھيم صورت است تا مجدداً بحث ھايی بر سر اي
در ادامه به مفھوم حزب پيشتاز انق%بی از نقطه . بگيرد

نظر مارکسيزم انق%بی، و خصوصيات و ويژگی ھای آن 
  .مختصراً پرداخته می شود

 مفھوم حزب پيشتاز انقEبی -١

انق%ب سوسياليستی، نخستين انق%ب در طول تاريخ بشر 
با و » آگاھانه«خواھد بود که قرار است به طور 

انق%ب سوسياليستی به ھيچ . صورت بگيرد» برنامه«
به » خود انگيخته«وجه بدون مبارزۀ پيگير و به صورت 

وجود نمی آيد و اصوBً بدون آگاھی و برنامه ريزی، قابل 
بنابراين ترديدی نمی ماند که برای وقوع . تصور نيست

فاکتور اساسی و تعيين کننده  دوکم چنين انق%بی، به دست
باBترين سطح آگاھِی حداقل بخشی از طبقۀ : از استني

کارگر، و ھمين طور بيش ترين ميزان مشارکت طبقۀ 
خودسازماندھی کارگران و ساير توده ھای کارگر، يعنی 

   .تحت ستم

اما اين را ھم می دانيم که طبق ابتدايی ترين اصول 
ماترياليسم ديالکتيک، آگاھی، محصول عملکرد ھدفمند 

ولی سطح فرھنگ و آگاھی طبقاتی . است) پراتيک(
گروه ھا و اقشار مختلف کارگران، ناموزون و 

دقيقاً ھمين واقعيت که پرولتاريا و . غيريکسان است
متحدانش از درجات مختلفی از آگاھی و تجربه 
برخوردار ھستند، نياز به يک بدنۀ تشکي%تی ھماھنگ 
ه کننده را ضروری می سازد و اين ھمان چيزی است ک

در واقع اگر طبقۀ کارگر به لحاظ . حزب ناميده می شود
آگاھی طبقاتی ھمگن بود، اگر کل طبقۀ کارگر به 
باBترين سطح آگاھی می رسيد، ديگر مسأله ای به نام 
رھبری و تشکي%ت ھماھنگ کننده اصوBً موضوعيت 

اما اين ھم يک حقيقت بديھی است که . پيدا نمی کرد
ان قادر نيستند تحت حاکميت متاسفأنه تمامی کارگر

سرمايه داری به سطح باBيی از آگاھی طبقاتی برسند؛ 
چرا که اوBً مسير رشد آگاھی طبقاتی آن ھا، نه يک 
مسير مستقيم و خطی، بلکه مسيری ناھموار و متناوب 

در نتيجه ھر طيفی از اين طبقه می تواند برداشت (است 
ياً، دستگاه ؛ و ثان)متفاوتی از مبارزه داشته باشد

بورورکراسی عريض و طويل دولت سرمايه داری سعی 
که از  - می کند با استفاده از امکانات تبليغاتی وسيع خود
يک  - پشتوانۀ منابع عظيم مالی و نظامی برخوردار است

را به طبقۀ کارگر » آگاھی وارونه«يا » ضّد آگاھی«
  . تحميل کند

ود، تنھا و خ» روزمرۀ«توده ھای کارگران در مبارزات 
اين گونه . تنھا قادرند به يک آگاھی اوليه دست پيدا کنند
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آگاھی، آن ھا را الزاماً به شورش ھای پيگير روزانه 
عليه نظام سرمايه داری ھدايت نمی کند، ھرچند در 
اھميت و حياتی بودن وجود اين قبيل مبارزات، کوچک 
ترين ترديدی نيست، چرا که اگر طبقۀ کارگر به 

ت روزانه اش برای باB بردن حقوق و مزايا، مبارزا
کاھش ساعت کار، کسب حقوق معوقه و غيره دست 

) مأيوس(نزند، به يک تودۀ کام%ً منفعل و دموراليزه 

در نتيجه طبقۀ کارگر به ناچار بايد برای . تبديل می شود
مطالبات آنی و کوتاه مدِت پيش روی خود مبارزه کند؛ 

نمی تواند طبقۀ کارگر را به اما اين مبارزه مطلقاً 
صورت خود به خودی به مبارزۀ متشکل در جھت 

به ع%وه . نابودی کليت نظام سرمايه داری حرکت دھد
کارگران ھر روز و ھر اين را ھم بايد درنظر داشت که 

اجبار به . لحظه نمی توانند اعتصاب و مبارزه کنند
زندگی از طريق فروش نيروی کار، يعنی تق% کردن 
برای حفظ ابتدايی ترين شرايط معيشت، چنين چيزی را 

قطعاً بنا به دBيل اقتصادی، اجتماعی، . ناممکن می کند
فرھنگی، سياسی و روانشناختی و بسياری عوامل ديگر 
که ھر يک به تنھايی جای بحث دارد، آن ھا نمی توانند 

  .ھر روز، ھر سال يا ھر مث%ً پنج سال انق%ب کنند

ش کوچکی از طبقۀ کارگر که ھم در تئوری در نتيجه بخ
و ھم در عمل به ضرورت تشکل يابی دست يافته است، 
وارد عرصه می شود و اين ھمان بخشی است که عموماً 

آن ھا . اين طبقه می ناميم» پيشروان« يا » بخش پيشرو«
قادرند ع%وه بر مبارزه با انديشه ھای انحرافی درون 

ط ارگانيک با ساير متحدين طبقۀ کارگر، از طريق ارتبا
. اين طبقه، مبارزات را به سطوح وسيع تری بکشانند

کارگران، کسب آگاھی کمونيستی و انق%بی را تنھا در 
مبارزه برای متشكل کردن خود و يا به گفتۀ دقيق تر پی 

  . کسب می کنند حزب انقEبیريزی يک 

 حزب پيشتاززمانی می تواند به يک  سازمان انقEبیيک 

 -تبديل گردد که بھترين و مؤثرترين بخش طبقۀ کارگر

يعنی جوانان انق%بی، زنان و مليت ھای تحت ستم و 
، عميقاً آن را به عنوان حزب - کارگران پيشرو و غيره

بنابراين تکليف انواع سازمان ھا و . خودشان بپذيرند
احزابی که خود را حزب متعلق به طبقۀ کارگر می نامند 

حاضر «را به عنوان بديِل » ز پيش ساختها«و اين حزِب 
رو به روی کارگران قرار می دھند و آن ھا را » و آماده

اما در عين حال فاقد (می کنند » پيوستن«دعوت به 
کوچک ترين درجۀ تأثير گذاری يا ارتباط ارگانيک با 

در اين » لنين«. کام%ً معلوم می شود) طبقۀ کارگر ھستند
 »دوم انترناسيونال کمونيستی کنگرۀ«ی تزھا رابطه در

  : نوشت ١٩٢٠در ژوئيۀ 

فقط حزب کمونيست، چنان چه حقيقتاً پيشاھنگ طبقۀ «
باشد، بھترين نمايندگان اين طبقه را در خود جمع  انق%بی

آگاه و صديقی ترکيب  داشته و از کمونيست ھای کام%ً 
شده باشد که در عرصۀ پيکار انق%بی سرسخت تجربه 

باشند و نيز چنان چه اين حزب  ديده شدهآموخته و آب
بتواند با سراپای زندگی طبقۀ خود و از طريق اين طبقه 

تمام تودۀ استثمارشوندگان پيوند ناگسستنی برقرار  با
توده را جلب کند،  سازد و اعتماد کامل اين طبقه و اين

قادر خواھد بود پرولتاريا را در مبارزۀ نھايی، کام%ً بی 
عليه تمام نيروھای سرمايه داری رھبری قاطع  امان و
حزبی است  از سوی ديگر فقط تحت رھبری چنين. کند

شور انق%بی خويش را  و که پرولتاريا می تواند تمام نيرو
ع%قگی ناگزير و گاه مقاومت اقليت  به کار اندازد و بی

 ناچيز آريستوکراسی کارگری فاسد شده به دست سرمايه

اديه ھا و تعاونی ھا و غيره را، داری و سران قديمی اتح
»خنثی کند

١
   

حزب پيشتاز، يعنی پذيرش تفكيک پيشگام از طبقۀ 
حزب . كارگر و در عين حال پيوستگی آن با اين طبقه

توده ھای دربرگيرندۀ تمام طبقه، يا  پيشتاز کارگری
. طبقۀ کارگر است پيشاھنگ، نيست، بلکه شامل کارگران

در . وسياليستی می باشدپيشاھنگی که دارای آگاھی س
اين پيشاھنگ ترکيبی است از  به اعتقاد ما، واقع

روشنفکران «روشنفکران مارکسيست انق%بی يا 
کارگران «يا » پيشرو«و کارگران » کارگری
  .»روشنفکر

نخستين عملکرد يک سازمان پيشتار انق%بی، حفظ و 
تداوم دستاوردھای تئوريک، برنامه ای، سياسی و 

                                                 
1
 V. I. Lenin, “Theses on Fundamental Tasks 

of the Second Congress of the Communist 

International” (1920): 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1920/jul/04.htm  
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ت؛ دستاوردھايی که طی دورۀ قبلی فعاليت و سازمانی اس
. آگاھی طبقاتی باBی کارگران به دست آمده بوده است

سازمان پيشتاز انق%بی در حکم حافظۀ دائمی طبقه و 
جنبش کارگری است، حافظه ای که به نوعی در برنامه 
ای تدوين شده است که به کمک آن می توان نسل جديد را 

Bزم نيست تا اين نسل جديد، از  آموزش داد و بدين ترتيب
ابتدا و از طريق مداخلۀ مشخص در مبارزۀ طبقاتی، ھمه 

 .چيز را از نو آغاز کند

بنابراين نخستين عملکرد سازمان پيشتاز انق%بی، تضمين 
تداوم درس ھايی است که از تجارب انباشتۀ تاريخی 
گرفته می شود؛ چرا که مفھوم برنامۀ سوسياليستی ھمين 

مجموع کليۀ دروسی که از تجارب مبارزات  :است
طبقاتی واقعی، انق%ب ھای واقعی و ھمين طور ضّد 
انق%ب واقعی در طول حدوداً دويست سال گذشته کسب 

  .شده

تعداد معدودی از افراد از عھدۀ چنين برنامه ای برمی 
به  -مطلقاً ھيچ کسی -آيند و بايد تأکيد کرد که ھيچ کسی

در اين جاست که . از پس آن بربيايدتنھايی نمی تواند 
ماھيّت ضمناً با توجه به . وجود سازمان Bزم می شود

و ھم به  سازمانی ملیاين تجارب، شما ھم به  جھانی
نياز داريد تا قادر به ارزيابی مداوم کليۀ  سازمانی جھانی

آن تجارب تاريخی و جاری مبارزۀ طبقاتی و انق%ب 
ا درس ھای جديدی که از باشيد؛ تا اين تجربيات را ب

انق%بات جديد کسب می شود، غنی تر سازيد؛ تا آن ھا را 
ھر چه بيش تر در راستای نيازھای مبرم مبارزات 

اھميت چنين . طبقاتی و انق%ب پيش رو، بپرورانيد
سازمانی در شرايط رکود مبارزه يا خفقان شديد، به ويژه 

ل سرکوب چرا که به دلي. در ايران، کام%ً واضح است
ھای سيستماتيک حاکميت در طول سه دھۀ گذشته، جنبش 
کارگری در موارد متعددی يا به سوی رفرميسم و 

» طومار نويسی«مانند موج ( مماشات چرخش کرده

و يا نتوانسته است تجربيات و سنن انق%بی گذشتۀ  )اخير
به ) ٥٧مث%ً تجربۀ شوراھا در اوايل انق%ب (خود را 

شک برای نتقل کند، به ھمين دليل بینسل ھای جديد م
رشد و تقويت خود و کسب آمادگی برای دوره ھای پيش 
رو، به تجربيات مبارزاتی طبقۀ کارگر در سطح جھان 

  .نياز پيدا خواھد کرد

  ماھيت طبقاتی حزب. ٢

مبارزات خود انگيختۀ پرولتاريا قادر نيست در چشم انداز 
. ليزم جھت بدھددرازمدت، پرولتاريا را به سمت سوسيا

با ھمان تعريف مختصر  -مجموعۀ برنامۀ سوسياليستی
Bنه به وسيلۀ کل طبقه، بلکه به وسيلۀ پيشُروی  -با

پيشرويی که حتی در دوران . پرولتاريا دست يافتنی است
رکود مبارزه ھم، سنگر مبارزۀ طبقاتی را ترک نمی کند 
بال و سعی می کند اين مبارزه را در سطوح مختلف آن دن

  . کند و زنده نگاه دارد

رھبران اين حزب بايد رھبرانی باشند که مورد تأييد 
اصوBً . کارگران و شناخته شده در جنبش کارگری باشند

اين حزب يک حزب کارگری، يک به طور دقيق تر يک 
حزبی خواھد بود . حزب پيشُروی کارگری خواھد بود

ز کارگرانی که مغ(» کارگران روشنفکر«متشکل از 
يعنی کارگرانی که در صف ). متفکر طبقۀ کارگر ھستند

مقدم مبارزات ضّد سرمايه داری حضور داشته اند 
). امروز بسياری از اين ھا در ايران وجود دارند(

رھبران عملی طبقۀ کارگر که آزمون خود را به جنبش 
. کارگری پس داده اند و مورد اعتماد کارگران ھستند

به » از خارج«آگاھی کمونيستی مطلق نظريۀ رايج ورود 
درون طبقۀ کارگر از سوی روشنفکران انق%بی صحت 

بديھی است که تشکيل حزب پيشتاز صرفاً با اتکا . ندارد
عملی و ممکن است، اما روند آن » پيشروان کارگری«به 

آھنگی کند و پيچيده خواھد » پيشگام سازمان يافته«بدون 
به س%ح تئوری، چرا که پيشرو کارگری بايد . داشت

رفرميزم، (برای مقابله با انحراف ھای موجود در جنبش 
بنابراين . مجھز باشد) ارشيزم و غيرهنآنرکوسنديکاليزم، آ

بخش ديگری در اين اين ضرورت موجب خواھد شد که 
گرايش ھای روشنفکری که می . داشته باشندحزب جای 
. ناميد» روشنفکران کارگری«ھا را  توان آن

انی که در خدمت طبقۀ کارگر ھستند؛ نظرات روشنفکر
تاريخی و بين المللی را توانسته اند به جنبش منتقل کنند و 
در کنار طبقۀ کارگر باشند و از ھمه مھم تر مورد تأييد 

يعنی شناخته شده . پيشُروی طبقۀ کارگر قرار گيرند
کارگر «پيوند اين دو، يعنی به اعتقاد ما، . باشند

است که نطفه ھای » نفکر کارگریروش«و » روشنفکر
حزبی که . اوليۀ اين حزب را می تواند به وجود بياورد

از دل طبقۀ کارگر ظاھر گشته، و در درون طبقۀ کارگر 
نفوذ داشته، در حوزه ھای مختلف و کميته ھای عمل، 
کميته ھای مخفی کارگری حضور داشته و خودش از 
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و از اين طريق  مؤّسسين و بانيان اين کميته ھا بوده است
می تواند در پيوند ارگانيک و روزمره با طبقۀ کارگر 

اين حزبی است که می تواند انق%ب آتی را در ھر . باشند
١جامعه ای و به ويژه جامعۀ ايران سازمان دھد

. 

درنتيجه يکی از فاکتورھايی که حزب طبقۀ کارگر را از 
ساير احزاب خرده بورژوا متمايز می کند، ترکيب 

اين باعث می شود که اين حزب ع%وه . ولتری آن استپر
بر برنامۀ سوسياليستی داخلی، برنامه روزمرۀ خارجی 

ھيچ . را با ديد پرولتری و با موفقيت به انجام برساند
گروه يا جمعی از روشنفکران ھر قدر ھم که برنامۀ 
منحصر به فرد و جامعی در اختيار داشته باشد، قادر 

زين حزبی سازد که ريشه در طبقۀ نيست خود را جايگ
بنابراين، حزب پيشتاز کارگری، برخ%ف . کارگر دارد

» کمونيستی«و » کارگری«احزاب و سازمان ھای 

مدعی موجود، قيّم طبقۀ کارگر نيست، بلکه متعلق به آن 
  . است

  فعاليت حرفه ايی و کادر حرفه ايی -٣

يده و حزب برای پيشبرد مبارزه بايد دارای کادرھای ورز
کادرھايی که بتوانند در سرد و گرم . حرفه ای باشد

روزگار، خود را حفظ کرده و بر روی مبارزات زندۀ 
در کشورھای استبدادی نظير . جامعۀ خود تأثير گذارند

ايران، ھر چقدر تعداد اعضای حزب کمتر، ولی کاراتر 
باشد، احتمال شناسايی و نابودی آن ھا از سوی نيروھای 

به دام افتادن » لنين«به قول . يم کمتر خواھد شدامنيتی رژ
به مراتب دشوارتر ) کادر حرفه ای(ده نفر انسان عاقل 

                                                 
١
 : نگاه کنيد به  

  :»حزب ابزار برافروختن اخگر به شعله«مازيار رازی، 

http://nashr.de/2/razi/hez/1.pdf  

  :»حزب پيشتاز کارگری«مازيار رازی، 

http://nashr.de/2/razi/hez/4.pdf  

، »نق%ب به چه حزبی نياز دارد؟تدارک ا«مازيار رازی، 
  :، بخش اول و دوم)متن سخنرانی در جلسات پالتاک(

http://militaant.com/?p=1661 

http://militaant.com/?p=1664  

. است) کادر غير حرفه ای و نامنضبط(از صد نفر ابله 

جامعۀ سرمايه داری با تقسيم کار و تخصصی کردن 
مشاغل عم%ً بخش وسيعی از پيشروان کارگری را در 

سات، ادارات و مراکز توليدی زندان کارخانه ھا، مؤس
اسير کرده است؛ اگر چه پيشروان کارگری دارای انگيزه 
و آگاھی ھای Bزم برای مبارزه عليه سيستم سرمايه 
داری ھستند، ولی به علت فشردگی زمان، محدوديت ھای 
تکنيکی و مالی، صرفاً قادرند در اعتراضات انفجاری 

دون ترديد از اين روش از کار ب. اين طبقه حاضر شوند
يک طرف، باعث تحليل نيروی پيشروان کارگری و رشد 
گرايش ھای انحرافی در اين طبقه، و از طرف ديگر 
سبب دوری پيشروان کارگری از عرصه ھای مختلف 

برای برطرف کردن اين مشکل . تصميم گيری می گردد
بسيار حاد، حزب پيشتاز بايد با به کارگيری امکانات 

ن پيشرو را برای مدت زمان ھای مادی خود، کارگرا
کوتاه و بلند از درون کارخانه بيرون بياورد و آن ھا را 
در سطوح ديگر مبارزه درگير کند تا ع%وه بر ايجاد 
زمينه ھای مناسب جھت شناخت و کسب آگاھی، پيشروان 
کارگری مسئوليت ھای سنگينی نظير رھبری جنبش را 

  . نيز تجربه کنند

زب بايد بتواند در عين حال چندين يک کادر حرفه ای ح
کار مختلف را انجام دھد و خود را برای مبارزه در 

مث%ً اعتصاب . ميادين کوچک و بزرگ طبقاتی آماده کند
را رھبری کند، در پلميک ھای سياسی و تئوريک دخالت 
کند، در اتحاديه ھا و تشک%ت صنفی با ظرافت تمام نفوذ 

خود مقاله بنويسد، با  کند، برای نشريۀ نظری سازمان
پليس سياسی رژيم و نيروھای امنيتی رژيم سرمايه داری 
بجنگد و به معنای واقعی، و به دور از اغراق، يک 

بنابراين ھمان طور که لنين . انسان ھمه فن حريف گردد
بايد به «اشاره می کند، کادر حرفه ای » چه بايد کرد«در 

به ميان » زماندهعنوان تئوريسين، مبلغ، آژيتاتور و سا
٢تمام طبقات مردم برود

.  

در حقيقت يک کادر حزب از طريق شرکت پيگير و 
خستگی ناپذيرش در مبارزات طبقاتی، ع%وه بر نقش 

                                                 
2
 V. I. Lenin, “What is to be done?”, Chap 3: 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1901/witbd/iii.htm  
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مؤثرش در تکامل آگاھی انق%بی، با پيوند با جنبش 
  . کارگری است که به مثابۀ پيشگام شناخته می شود

به (از طبقه يک کادر حرفه ای ع%وه بر تفکيک خودش 
خواستار پيوندش به ) شکل عام کلمه، يعنی کليت طبقه

) به شکل خاص کلمه، يعنی پيشروان کارگری(طبقه 

ت%ش يک کادر حرفه ای، در جھت ايجاد رابطه . است
بين دو حيطۀ متضادی است که در نگاه اول وحدتشان 
غير ممکن نشان می دھد؛ ولی با پيگيری در امر مبارزه 

ادرھای حرفه ای و مجرب، اين ناممکن ھا، به وسيلۀ ک
تضاد بين : اين عناصر متضاد عبارتند از. ممکن می شود

کار حرفه ای و متمرکز از يک سو و روند بوروکراتيزه 
يعنی از يک . شدن تشک%ت انق%بی از سوی ديگر

طرف، عملکرد بجا و تعيين کنندۀ کادرھای حرفه ای می 
کل انق%بی عمل و به تواند در حکم نقطۀ قوت يک تش

روند سيادت طبقاتی و کسب قدرت به دست طبقۀ کارگر 
و از طرف ديگر، کادر حرفه ای اگر نتواند با . کمک کند

مبارزات پيشروان کارگری و پيشگامان انق%بی پيوند 
بخورد، باعث بورکراتيزه شدن و اضمح%ل حزب می 

  .گردد

  فعاليت مخفی و علنی -۴

خواه تشکيل يک (فعاليت سياسی برای يک مارکسيست، 
ھسته و گروه صرفاً مطالعاتی باشد، و خواه مبارزۀ 

مانند ھر پديدۀ ديگری، از يک سری عناصر و ) مسلحانه
جنبه ھای متضاد تشکيل شده، که بُعد علنی و بُعد مخفی 

اما اشتباه محض اين . تنھا يکی از ھمين جوانب است
تفاوت و بعضاً در جاست که اين دو بُعد را، دو مقولۀ م

 !)يا اين، يا آن؛ وBغير(تقابل با يکديگر درک کنيم 

برای يک مارکسيست، اين دو جنبه يک ارتباط ارگانيگ 
اين ). يا بايد برقرار کنند(و کام%ً ديالکتيکی باھم دارند 

که وزن و اھميت کدام يک از اين دو جنبه بيشتر است، 
نی با تحليل يع. تماماً به شرايط مشخص بستگی دارد

مشخص از شرايط مشخص است که می توان تشخيص 
داد بايد ترکه را به سمت علنی گرايی بيشتر خم کرد يا به 

  .سوی مخفی گرايی

کادرھای حرفه ای يک حزب می توانند با درنظر گرفتن 
کليۀ جوانب امنيتی حاکم بر جامعه، رابطۀ بين جنبۀ علنی 

که اّدعا می کنند به  کسانی. و مخفی فعاليت را تنظيم کند

دستگاه فکری مارکسيزم مسلح شده اند، بايد قادر باشند تا 
در ھر موقعيّتی بين کار مخفی وعلنی خود، پيوندی به 

اين شالودۀ درک مارکسيستی از فّعاليّت  .وجود آورند
تلفيق شيوۀ کار مخفی و علنی، روش کار . سياسی است

  .انقEبيون بوده و ھست

. گرايش سياسی را نمی توان پنھان کرديک جنبش، و يا 

اّما سازماندھی و تشکي%ت آن قابل پنھان سازيست و به 
ويژه در شرايط خاص ايران اکيداً بايد باشد؛ جوھرۀ تلفيق 

سازماندھی : کار مخفی و علنی در ھمين نکته نھفته است
و تشکي%ت بايستی تماماً مخفی باشد و ھيچ کسی خارج 

حتی اين اط%عات بايد . باخبر نباشداز تشکي%ت از آن 
درون تشکي%ت نيز طبقه بندی شده باشد، به اين معنا که 

تحت . ھمۀ افراد به تمام اط%عات دسترسی نداشته باشند
چنين شرايطی، ضربه پذيری گروه و گرايش پايين می 

اّما در برابر آن، جنبش و گرايش سياسی علنی است،  .آيد
و در ديد ديگران انجام می  آکسيون ھا در روز روشن

شود، شعارھا را ديگران می شنوند، نشريات را می بينند 
و و خ%صه حضور جنبش، ھم زمان با مخفی بودن 
سازماندھی و تشکي%ت آن، می تواند به طور نسبی علنی 

  .باشد

ھر گونه مخدوش کردن رابطۀ اين دو جنبه از فعاليت 
يران، می سياسی، به خصوص در شرايط استبدادی ا

تواند يک تشکل انق%بی را به نابودی تمام بکشاند و 
موجب مرگ سياسی کسانی بشود که در پروسۀ تبديل 

ضربه ای که جبران (شدن به کادرھای حرفه ای ھستند 
آن، در خوشبينانه ترين حالت، چندين سال به طول خواھد 

در نتيجه بين اين اشکال مختلف کار حزبی بايد ). انجاميد
چرا که (سب صحيحی، بسته به شرايط، برقرار شود تنا

-در مورد نوع فعاليت، اعم از مخفی، علنی، نيمه مخفی

  ).نيمه علنی، ما ھرگز يک فرمول ھميشگی نداريم

  سانتراليزم دموکراتيک -۵

سانتراليزم «به دنبال تجربۀ استالينيزم، مفھوم 
ن عموماً با پيشينه و بارمعنايی منفی به ذھ» دموکراتيک

» سانتراليزم بوروکراتيک«آن چه که ما (تداعی می شود 

يعنی تصور می شود که در اين جا، مقصود ). می ناميم
يک اقليت متمرکز تصميم گيرنده است که اکثريت را به 
شکل خشک و بی چون و چرا به تبعيت از تصميمات 
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يک » متمرکز«اتخاذ شده وامی دارد، و در واقع رھبری 
. اکثريت، غالب است» دموکراسی«نقض اقليت، به بھای 

به ھمين دليل، برخی مفاھيِم مانند رھبری يا سازماندھی 
که در اصل (افقی در برابر رھبر يا سازماندھی عمودی 

از مفاھيم بورژوايی و بی ارتباط با سنن و ادبيات 
. به عنوان بديل معرفی شده اند) مارکسيستی ھستند

  .تر و غامض تر می کنندمفاھيمی که تنھا مسأله را گنگ 

  »مرکزيت دموکراتيک«چگونگی پيدايش مکانيزم ) الف

امروزه، بسياری به اشتباه بر اين باورند که مکانيزم 
و بلشويک ھا » لنين«به وسيلۀ » سانتراليزم دموکراتيک«

اما بکارگيری اين شيوه از کار، در اصل . ابداع شده است
١بازمی گردد» انگلس«و » مارکس«به خود 

و بعدھا در  
در قطعنامۀ منشويک ھا، و نه بلشويک ھا،  ١٩٠۵سال 

در قطعنامۀ منشويک ھا در رابطه با . مطرح گرديد
  : آمده است» سانتراليزم دموکراتيک«

سوسيال دموکراسی بايد خودش را بر اساس «
تمام اعضای . سازماندھی کند" سانتراليزم دموکراتيک"

زبی شرکت داشته حزب بايد در انتخابات نھادھای ح
انتخاب  ]معينی[تمامی نھادھای حزبی برای مدت . باشند

می شوند و در فواصل معين و يا در ھر لحظه بنا به 
درخواست سازمانی که آن ھا را انتخاب کرده است، 
مشمول عزل بوده و در مقابل اعمال خود پاسخگو ھستند 

در مورد اعمالی که می تواند بر روی کل سازمان  ]...[
، بايد به ]يعنی کنگره ھا، سازماندھی مجدد[تأثير گذارد 

چنان چه . وسيلۀ کليۀ اعضا تشکي%ت تصميم گرفته شود
مانند شاخه ھای [تصميمات سازمان ھای رده پايين تر 

مانند کنگرۀ [در تضاد با سازمان ھای  باBتر  ]حزب
»قرار گيرد، نبايد به اجرا در آيد ]حزب

٢
.  

                                                 
١
مقررات اتحاديۀ کمونيست ھا در «مث%ً نگاه کنيد به   

، ۵٨مندرج در نشريۀ ميليتانت، شمارۀ ، »١٨۴٧سال 
  ۵۶- ۵٣صفحات 

2
 Ernest Mandel, “Power and Money: A 

Marxist Theory of Bureaucracy”, Verso: 

1992, pp. 114-115 

Sandra Blodworth, “Lenin v.s. Leninism”, 

Marxist Left review, No.5, Summer 2013: 

بلشويک ھا قطعنامه ای را با عنوان  تقريباً يک ماه بعد
به تصويب رساندند که » دربارۀ سازماندھی مجدد حزب«

طی آن مفھوم سانتراليزم دموکراتيک به کار گرفته شد و 
سپس در فراخونی که به وسيلۀ کنگرۀ اتحاد سوسيال 

) کنگرۀ وحدت بلشويک ھا و منشويک ھا(دمکرات ھا 

  . شد برگزار شد، جا داده ١٩٠۶در آوريل 

را در » سانتراليزم دموکراتيک«که اصط%ح » لنين«
خ%صه » وحدت عمل« و » آزادی بحث«چارچوب 

کرد، به درستی بر اين اعتقاد بود که حزب انق%بی بايد 
يکپارچه و متحد عمل کند و در عين حال فضای مناسب 

تا آن جايی که به  -را برای بحث آزاد و انتقادھای سازنده 
در . فراھم سازد - ل حزبی آسيب نرسداين وحدت عم

چنين ساختاری اقليت حزبی از حق عملکرد مستقلی که 
باعث مختل شدن تصميم گيری و عمل اکثريت می شد، 

چراکه بھترين راه برای اثبات يا عدم اثبات . منع گرديدند
تصميمات اکثريت، آزمودن تصميمات آن ھا در عمل 

، در ١٩١۴در ژوئيۀ » لنين«در عين حال، . بود
که » گزارش کنفرانس بروکسل سوسياليست ھای روسی«

سازماندھی » دفتر سياسی انترناسيونال دوم«از سوی 
اقليت بايد از حّق بحث در مقابل « شده بود، متذکر شد که 

کّل حزب برخوردار باشد و بتواند عدم توافق بر سر 
که  ژورنال بحثبرنامه، تاکتيک ھا و سازمان را در يک 

ور ويژه برای اين منظور منتشر می شود، ابراز به ط
»نمايد

٣
 .  

  مفھوم سانتراليزم دمکراتيک ) ب

يعنی ترکيب در وھلۀ نخست » سانتراليزم دموکراتيک«
در درون ) مشارکت(و دموکراسی ) تمرکز(سانتراليزم 

                                                                         

http://marxistleftreview.org/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=85:lenin-

vs-qleninismq&catid=42:number-5-

summer-2013&Itemid=81#_ednref78  

3
 V.I. Lenin, “Report of the C.C. of the 

R.S.D.L.P. to the Brussels Conference and 

Instructions to the C.C. Delegation” (1914): 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1914/jun/30.htm   
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در توضيح پاره » لئون تروتسکی«. يک تشکي%ت انق%بی
ين دو اصط%ح به ای از ابھامات که بر سر ترکيب ا

ترکيب اين دو مفھوم، يعنی «: وجود آمده بود، نوشت
دموکراسی و مرکزيت ابداً متناقض نيست، حزب بايد به 
دقت مراقب باشد که نه تنھا مرزھايش ھميشه به طور 
اکيد، مشخص باشد، بلکه مراقب اين ھم باشد که تمام 
کسانی که پا در داخل اين محدوده می گذارند، از حق 

آزادی . اقعی تعيين جھت سياست حزب برخوردار باشندو

انتقاد و مبارزۀ فکری محتوای فسخ ناشدنی دموکراسی 
اين نظريۀ کنونی که بلشويزم وجود جناح ھا . حزبی است

در . را تحمل نمی کند، اسطوره ای از عصر زوال است
»واقع تاريخ بلشويزم، تاريخ مبارزۀ جناح ھاست

١
   

راسی و تمرکز، يک رابطۀ ثابت رابطۀ بين اين دموک
دموکراسی و «. نيست و خود تابع شرايط مشخص است

سانتراليزم، به ھيچ روی خود را در نسبتی ثابت نمی 
ھمه چيز به شرايط مشخص، موقعيت سياسی . يابند

کشور، توامندی حزب و تجربۀ آن، سطح عمومی اعضا، 
. داتوريته ای که رھبری به دست آورده است، بستگی دار

پيش از يک کنفرانس، يعنی زمانی که مشکل، فرموله 
کردن يک خط سياسی برای دورۀ آتی است، دموکراسی 

ھنگامی که مشکل به عمل . بر سانتراليزم غلبه می کند
سياسی برمی گردد، سانتراليزم است که دموکراسی را 

دموکراسی مجدداً زمانی . تحت تبعيت خود درمی آورد
ند که حزب نياز پيدا می کند تا با حق خود را بيان می ک

تعادل . ديده ای انتقادی به ارزيابی فعاليت ھايش بپردازد
بين دموکراسی و سانتراليزم، خود را در مبارزۀ واقعی 
برپا می کند، لحظاتی نقض می شود، و سپس دوباره خود 

»را برقرار می کند
٢

  

سانتراليزم دموکراتيک، يک اصط%ح يا مفھوم 
نيست، و فقط نمی تواند در » اداری«و » مديريتی«
) که در باB اشاره شد(» وحدت عمل«و » آزادی درونی«

در يک حزب » سانتراليزم دموکراتيک«. خ%صه شود

، يک جنبۀ فوق العاده مھم و حياتی ديگری ھم پيشتاز

                                                 
١
، نشر »انق%بی که به آن خيانت شد«ئون تروتسکی، ل  

  ١١۴-١١٣کارگری سوسياليستی، صفحات 

٢
دربارۀ سانتراليزم دموکراتيک و «لئون تروتسکی،   

  ۴٧، صفحۀ ۵٨، نشريۀ ميليتانت، شمارۀ )١٩٣٧(» رژيم

تمرکز بخشيدن به تجربيات، نظرات پيشرو و  دارد و آن
حاصل می  اعضاۀ نتايجی است که از پراتيک روزان

از سازماندھی  تجربۀ ھر يک از کادرھای حزب .شود
 به ھمين خاطر، نسبی و محدود است؛ در درون جامعه

در سطح  اين تجربيات انفرادی و محدود برای اين که
کادرھای حزب بتوانند به  به حساب بيايند و جمعی

اشتراک نظر برسند، وجود حداکثر دموکراسی در درون 
 به اين ترتيب، .می شودامری ضروری تشکي%ت حزبی 

و آن آگاھی سوسياليستی که  تجربيات پراکندۀ اعضا
اعضا از خ%ل فعاليت ھای خاص خود به دست می 

، يعنی به »باB«به » پايين«می يابد، از تمرکز  آورند،
استفاده در جھت مبارزۀ مؤثر  حزب، انتقال پيدا می کند و

نال مباحثات آزاد و از کا بايد اين تجربيات .می شود
فضای دموکراتيک رد شود تا بتواند در صورت لزوم 

مطرح می کند و » باB«ديدگاه ھايی را که حزب از 
ضعف ھا و ناھخوانی ھای احتمالی آن با واقعيات موجود 

با درنظر داشتن اين . را به چالش بگيرد و دقيق تر کند
صۀ جنبه از سانتراليزم دموکراتيک، حتی چکيده و خ%

به بخشی از  و بايد ديدگاه ھا و تجربيات اعضا می تواند
  . برنامۀ حزب تبديل شود

 است که سبب» سانتراليزم دموکراتيک«اين جنبۀ باB از 

يا  گرايشدر قالب (می شود تا گرايش ھای درون حزبی 
چالش ھای سياسی و نظری با  برایبتوانند ) جناح

٣به وجود بياينديکديگر 
با متقاعد نمودن  و تا حد ممکن 

يکديگر سبب بروز نظرات نوين يا پختگی ساير نظرات 
اين جنبۀ باB، پايۀ عينی وجود گرايش و جناح در  .گردند

بدون دمکراسی و برخورد آزاد عقايد،  .درون حزب است
حزب به ھيچ طريقی قادر نيست سياست ھايی را که 
 واقعاً پاسخگوی نيازھای طبقۀ کارگر و مناسب شرايط

  . مشخص باشد، فرموله کند

صحبت می » وحدت عمل«به ھمين ترتيب وقتی ما از 

                                                 
٣
مسألۀ "حزب، «مازيار رازی، : نگاه کنيد به  

شريۀ ، ن»"گرايش"و حق " سانتراليزم دموکراتيک
  ۵٣ميليتانت، شمارۀ 

Maziar Razi, “Vanguard party” (June 2010): 

http://marxist.cloudaccess.net/party/49-

party.html  
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کنيم، يعنی اين بار با اتکا به برنامه ای که تکامل پيدا 
، يعنی »پايين«به » باB«کرده و دقيق تر شده است،  از 

به جامعه، می رويم و مجدداً مواضع خود را در عمل 
  .آزمون می کنيم

در » سانتراليزم دموکراتيک«ر به گفتۀ ديگر، اگپس 
، نمی توان نتايج حزب پيشتاز انق%بی وجود نداشته باشد

از درون دقيقی را که برای عمل انق%بی ضرورت دارد، 
نه صحيح ترين ؛ به دست آوردجنبش و فعاليت پراتيک 

تصميم جمعی اتخاذ می شود و نه حتی در صورت اتخاذ، 
ھا و تجربيات اعضا ؛ ديدگاه اجرای آن الزامی می گردد

که حاصل پراتيک آن ھست، در برنامۀ حزب منعکس 
گفته می شود، » باB«نمی شود و صرفاً ھر آن چه از 

حتی در صورت عدم انطباق آن با واقعيات روزمرۀ 
سانتراليزم « .مبارزه، بايد بی چون و چرا انجام شود

در يک حزب پيشتاز به ما کمک می کند » دموکراتيک
روش انتقادی در ھر مرحله از حرکت، به که با يک 

  درجۀ کارايی برنامه و خطوط سياسی حزب پی ببريم

  وظايف آموزشی حزب -۶

ی  سيستم سرمايه داری ع%وه بر دستگاه سركوبگر دولت
كه در اختيار دارد و از آن طريق طبقات تحت ستم را 
ارعاب و كنترل می کند، سعی می نمايد با بكارگيری 

رومند تبليغاتی به توجيه وضعيت موجود ابزارھای ني
ی مبلغين و  در برخورد قاطع با نظرات انحراف. بپردازد

مدافعين نظم موجود است که آموزش ھای حزبی اھميت 
مواردی كه در زمينۀ . حياتی خود را نشان می دھد

آموزش كادرھای حزبی بايد مد نظر گرفته شود، به 
  : ترتيب زير ھستند

ای که در ن کادرھا و رھبران انق%بی تربيت نمود) الف
م انق%بی بار آمده و قادر به تجزبه و تحليل زسنت مارکسي

کادرھا بايد در . و ارزيابی مسائل جنبش کارگری ھستند
يعنی اقتصاد، فلسفه  -ھر سه پايۀ اصلی سازندۀ مارکسيزم

آموزش ببيند و قادر باشند که اين حوزه ھا را  -و سياست
تبط کنند، و نه آن که مطابق با سنت به يک ديگر مر

آکادميک بورژوايی، به طور مشخص فقط در يک حيطه 
سازند، به طوری که عم%ً تصوير » متخصص«خود را 

  .کلی را از دست بدھند

ساده سازی مباحث کمونيستی از طريق استفاده از ) ب

مثال ھای ساده و مرتبط با شرايط جامعه در کتاب ھا و 
  .يات منتشر شدهبولتن ھا و نشر

بررسی و افشاگری روزمرۀ سياست ھای بورژوازی ) ج
  .و امپرياليسم، و ارائۀ نتايج و راھکارھايی انق%بی

ترويجی که  - ايجاد کميته ھا و فراکسيون ھای تبليغی) د 
قادر به بسيج و سازماندھی بخش وسيع تری از اقشار 

  .تحت ستم باشد

  :توجه قرار گيرددر حوزۀ آموزشی دو جنبه بايد مورد 

آموزش نبايد صرفاً آکادميک و ک%سی باشد، بلکه ) اول
  :»لنين«به گفتۀ . بايد شکل عملی به خود بگيرد

بدون کار و بدون مبارزه، شناخت کتابی از کمونيزم به «
واسطۀ کتب و آثار کمونيستی مطلقاً ھيچ ارزشی ندارد، 

وری زيرا که در اين حالت، ھمان تفکيک قديمی ميان تئ
و پراتيک، ھمان شکاف قديمی که منفورترين خصلت 
» جامعۀ کھن بورژوازی بوده است، ادامه خواھد يافت

، سومين کنگرۀ »وظايف اتحاديه ھای جوانان«(
اکتبر  ٢٩سراسری اتحاديۀ جوانان کمونيست روسيه، 

١٩٢٠(
١

کسانی که تنھا کوھی از کتب و آثار  
ز قار به تجزيه و مارکسيستی را به ذھن می سپارند، ھرگ
يادگيری مارکسيزم . تحليل انق%بی و مارکسيستی نيستند

بزرگ » مغزی«به مانند يک علم آکادميک، مانند داشتن 
  .نحيف و کوچک است» بدنی«بر روی 

حزب بايد در حالی که مبارزه و آموزش طبقۀ ) دوم
. کارگر را به پيش می برد، خود نيز از آن آموزش ببيند

ارگری به مثابۀ مغز طبقۀ کارگر است، حزب پيشتاز ک
بنابراين اين مغز را نبايد راکد و غير فعال باقی گذاشت، 
چرا که در اين غير اين صورت، از پيشرفت باز می 
ايستد و به دگماتيسم و عقايد محفلی و فرقه ای بی ارتباط 

  .  با جنبش می انجامد

  طبقۀ کارگر » وحدت«حزب و » استقEل« -٧

                                                 
1
 V. I. Lenin, “The Tasks of the Youth 

Leagues” (1920):  

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1920/oct/02.htm 
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کارگر، بر خ%ف احزاب به اصط%ح حزب طبقۀ 
موجود، از پايين و به » کارگری«و » کمونيست«

وسيلۀخود پيشروان کارگری و روشنفکران انق%بی بنيان 
بستر شکل گيری اين حزب، در خوِد . گذاشته می شود

در ھمين راستا، كمونيست ھا برای انسجام و . طبقه است
  :ه كنندطبقۀ کارگر بايد به مسائل زير توج وحدت

بايد از ھر گونه تفرقه و اخت%ف در صفوف طبقۀ ) الف
يتی،  کارگر بر مبنای اخت%فات نژادی، ملی، جنس

متخصص و غير متخصص، شاغل و بيكار و غيره 
  . جلوگيری کرد

. نبايد خود را جدا از طبقۀ کارگر به حساب آورد) ب

حزب بايد ھمگام با طبقه در کليۀ مبارزات آن شرکت کند 
عقايد رفرميستی و شعارھايی را که به انشقاق در طبقۀ و 

کارگر می انجامد، از طريق مطالبات انتقالی و تاکتيک 
ھای مناسب، خنثی کند و يا به شعارھای ضّد سرمايه 

  .داری ارتقا دھد

حزب بايد در جھت به رسميت شناساندن خود از ) پ
ر و برقراری ارتباط با آن ھا به ھ توده ھای کارگرسوی 

و موجوديت طبقاتی اش،  استقEلطريق ممکن، با حفظ 
  .به تثبيت موقعيت حزبی بپردازد

به عنوان يک بديل و » دموکراسی کارگری«بايد از ) ت
بدون تشديد . آن، تأکيد کرد» بورژوايی«جانشين بر نوع 

مبارزۀ طبقاتی و افشای دموکراسی بورژوايی نمی توان 
کراتيک را متصور فراگير شدن آزادی ھا و حقوق دم

تنھا با اعمال کامل دموکراسی کارگری و پيوند دادن . شد
ھر گام از پيشرفت آن با مطالبات دموکراتيک است که 

  . می توان به پيروزی رسيد

بايد استق%ل طبقاتی حزب پيشتاز انق%بی را در تمام ) ث
ھرچه «: لنين در اين رابطه می نويسد. شرايط حفظ کند
نزديک تر می شود، حزب پرولتاريا  ]...[لحظۀ انق%بی 

بايد اکيدتر از استق%ل طبقاتی خود را حفظ کند و اجازه 
ندھد که خواست ھای طبقاتی اش در اصط%حات عام 

ھر چه نمايندگان به اصط%ح . دمکراتيک غرق شود
جامعه، بيش تر و قاطعانه تر با آن چه که مدعی اند 

لو می آيند، سوسيال خواست ھای تمامی مردم است، به ج
نيز بايستی ھرچه بی رحمانه  ]کمونيست ھا[دموکرات ھا 

»را افشا کنند" جامعه"تر خصلت طبقاتی اين 
١
.  

  مفھوم شورا و رابطه اش با حزب  -٨

شوراھا گونه ای از اشکال خودگردانی ھستند که در 
دوران بحران انق%بی يا در ھنگام اعت%ی انق%ب شکل 

ديکتاتوری انق%بی (وران گذار می گيرند و در د
  . ، جانشين اشکال کھن حکومتی خواھند شد)پرولتاريا

تروتسکی به عنوان يکی از رھبران اصلی شورای 
با استناد به  ١٩٠۵در سال » سن پترزبورگ«کارگران 

تجربيات گرانبھای خود، مشخصات شوراھا در آن مقطع 
  : را چنين توصيف کرد

يک نياز عينی، نيازی که از شورا به عنوان پاسخ به «
سازمانی که . روند رويدادھا زاده شده بود، به وجود آمد

با وجود نداشتن ھيچ گونه سنتی، دارای چنان اقتداری 
گرديد که می توانست ب%فاصله، بدون داشتن تقريباً ھيچ 
گونه ابزار تشکي%تی، صدھا ھزار نفر از توده ھای 

ازمانی که جريانات پراکنده را درگير مبارزه کند؛ س
مختلف درون جنبش کارگری را متحد ساخت؛ سازمانی 

متر از ھمه، کنترل کننده بود؛ و مه-مبتکر و خود
ساعت از زير زمين  ٢۴سازمانی که قادر بود در عرض 

»بيرون آورده شود
٢

  

شوراھا در دوران انتقال، ناقوس مرگ دموکراسی 
رين نوع بورژوايی را به صدا در می آورند و عالی ت

توده ھای استثمار شونده ھستند، يعنی  دموکراسی مستقيم
بدون اين . دموکراسی کارگری را جايگزين آن می کنند

نقطۀ آغازگاه انتقال به سوسياليزم امکان ناپذير خواھد 
   .بود

شوراھا در فردای انق%ب به ارگان ھای بازسازی جامعۀ 
تصميم آن ھا ھم ارگان ھای . نوين تبديل خواھند شد

                                                 
١
  ):١٩٠۵(» استبداد و پرولتاريا«لنين، . ا.و  

http://www.k-en.com/ken23/Estebdad-

proltaria.pdf 

2
 Leon Trotsky, “1905”, Chap 8: 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/190

7/1905/ch08.htm  
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-شوراھا ھم. گيری و ھم اجرايی در کشور خواھند شد

چنين به مثابۀ مجامع رھبری کننده، امر توليد را به 
عنوان مجموعه ای ھمگون به زير نظارت مستقيم کل 

در چنين شرايطی، ھر گونه . کارگران در می آورند
تنظيم مقررات عمومی ديگر امری جنبی نيست که به 

حی گردد، بلکه از مداخلۀ دست تعدادی متخصص طرا
بنابراين در . مشترک و مستقيم ھمگان بيرون می آيد

سازماندھی شورايی، جدايی بين سياست، که منحصر به 
متخصصان بورژوا بوده، و اقتصاد، که ثمرۀ کار مزدی 

در نتيجه در چنين جامعۀ . کارگران است، از بين می رود
ت را درھم يکپارچه ای، توليدکنندگان، اقتصاد و سياس

می آميزد، و بين تنظيم مقررات عمومی و کار عملی 
  . توليدی، وحدت به وجود می آورد

 دوران بحران انقEبیبر خ%ف شورا که می تواند در 

شکل بگيرد، حزب پيشتاز انق%بی، به عنوان يک 
شکل  انقEبی-دوره ھای پيشاسازمان پيکارگر بايد در 

گر را برای تسخير بگيرد تا بخش پيشُروی طبقۀ کار
نکاتی کليدی که می تواند در . قدرت آماده و مسلح کند

مورد رابطۀ ميان حزب پيشتاز با شوراھا وجود داشته 
  : باشد، عبارتند از

 ۀله را در نظر داشت که از طرفی ھمأبايد اين مس - الف
ی برای مقابله با نظام سرمايه داری يقدرت حزب به تنھا
که سرمايه داری يک نيروی  چرا ،کافی نخواھد بود

يک  به دستمادی اجتماعی ست و جايگزينی آن بايستی 
که خود را درون شوراھا متشکل  نيروی مادی اجتماعی

از طرف ديگر، شوراھا نيز . صورت گيرد است، کرده
 ،قادر نيستند بورژوازی را به زير بکشند خودی خوده ب

ل شده مختلف کارگری تشکي ھای از گرايش که اوBً  چرا
داخل شورا به  که گرايشات مختلف برای اين اند و ثانياً 

ی برسند و تصميمات مشترکشان را ييک انسجام و ھمگرا
به اجرا در آورند، نياز به زمان بسيار زيادی است؛ در 

که در دوران سرنوشت ساز انق%ب ، پرولتاريا بايد  حالی
 ھر گونه کوتاھی.درت را به دست بگيرھر چه زودتر قد

 قدرت خgپرولتاريا باعث ايجاد  به دستدر کسب قدرت 

 از سویکه آن نيز به سرعت می تواند می شود 

نقش حزب پيشتاز  به ھمين دليل. ر گرددبورژوازی پُ 
  . آن با شوراھا بسيار تعيين کننده است ۀانق%بی و رابط

ی که بخش وسيعی از پرولتاريا را يجا شوراھا از آن - ب

می توانند در خود دارای  ھند، بنابراينمی ددر خود جای 
بوروکرات پرور، انح%ل طلب، اقتدارگرا و  ھای گرايش

از اين رو، کادرھای فعال حزب انق%بی در . غيره باشند
درون شوراھا بايد ضمن ترويج مواضع انق%بی و 

انحرافی  ھای خود، با تمام قوا با اين گرايش راديکال
و مسير  ايندنمو افشا ی ھا را منزو آن نند،مبارزه ک

   سازندمبارزه را برای اقدامات راديکال شوراھا ھموار 

به اعتقاد ما، و برخ%ف ديدگاه بسياری از سازمان  - ج
از سرنگونی نظام بورژوازی  ، پس»تروتسکيستی«ھای 

پرولتاريا، نقش رھبری حزب  به دستو تسخير قدرت 
در اين  .ی به شوراھا واگذار شودابايد در طی پروسه 
يک  ۀانق%بی ديگر ماھيتش را به مثاب دوره، حزب پيشتاز

چرا که رسالت ( نھاد رھبری کننده از دست می دھد
و بيشتر به يک  )تاريخی خود را عم%ً به انجام رسانده

با مستحکم شدن . می شودآموزشی تبديل  - سازمان تبليغی
انتقال تجربيات و  ۀی و طی نمودن پروسينظام شورا

ت حزبی به شوراھا، ديگر لزومی به وجود حزب نظرا
  . پيشتاز انق%بی نيست

يعنی حزب پيشتاز انقEبی می تواند و بايد به تدريج، و 
بسته به شرايط موجود، زمينۀ ھای انحEل خود را در 
قالب شوراھا، به عنوان عالی ترين شکل دموکراسی 

.مستقيم، فراھم کنند
١

  

  بين الملل انقEبی کارگری -٩

تاريخ مبارزۀ انق%بی طبقۀ کارگر بارھا اثبات کرده است 
که اين مبارزه، خصلتی بين المللی دارد و مستلزم ت%ش 

واضح است که رھايی توده  .ھايی در سطح جھانی است
ھای کارگر از استثمار نظام سرمايه داری و جامعۀ 
طبقاتی، وجود چشم اندازی بين المللی از مبارزه و 

وری می کند که به سنت ھای فکری سازمان را ضر
اين حقيقت تاريخی از دورۀ . ناسيوناليستی محدود نباشد

                                                 
١
چرا پس از تسخير قدرت توسط «: نگاه کنيد به بحث  

" حزب پيشتاز انق%بی"چشم انداز انح%ل بايد پرولتاريا، 

  :، بخش اول و دوم»اع%م گردد؟

http://militaant.com/?p=295 

http://militaant.com/?p=298 



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13913922  فروردينفروردين  --5959شمارة شمارة  

٢٨ 

مارکس و انگلس، به عنوان نخستين کسانی که قوانين مھم 
مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سرمايه داری را به طور علمی 
مورد تحليل قرار دارند، آغاز گرديده و تاکنون تکامل 

ی که نظام سرمايه داری در در شرايط کنون. يافته است
آن ھم نه  - يکی از عميق ترين بحران ھای تاريخی خود

فقط در حوزۀ اقتصاد، که ھمين طور در حوزه ھای 
فرورفته است، جنبۀ بين المللی  -سياست و ايدئولوژی

مبارزۀ انق%بی و ت%ش برای ايجاد يک سازمان بين 
يافته  المللی با توجه به اين جنبه، بيش از پيش اھميت

 .است

فھمی ھايی که ھمواره از البته به دليل ابھامات و کج
گذشته تا به حال نسبت به اين موضوع وجود داشته است، 
ناگزير بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين جا 
يا (مقصود از سازمان بين المللی طبقۀ کارگر 

انق%ب سوسياليستی  ، سازمان)انترناسيونال کارگری
رای پايان دادن به نظام سرمايه داری در سطح است ب

 .»حزب انق%ب جھانی«جھانی، يا به بيان ديگر، 

در حال حاضر عموماً فضای مساعدتری برای توسعۀ 
شرايط ذھنی انق%ب، يعنی آگاھی انق%بی و سازمان طبقۀ 

به دنبال سقوط اتحاد شوروی، گروه . کارگر، وجود دارد
ک%ن و حکومت ھای  ھای وابسته به سرمايه ھای

به ويژه از  -بورژوايی، موفق به ايجاد جوی نامساعد
پيامدھای . برای جنبش کارگری شدند -نظر ايدئولوژيک

نشينی، ھنوز به طور کامل محو نشده، اما با اين عقب
چرا که . بروز بحران تا حدود زيادی کمرنگ شده است

ابتدايی  زده عليهحم%ِت اين نظام بورژوايِی سراپا بحران
ترين حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر، به ايجاد خشم و نفرت 
توده ھای کارگر نسبت به نظم موجود انجاميده و تاحدود 
زيادی آن جّو خصمانه و تبليغات ايدئولوژيک ضّد 

امروز اين يک . مارکسيستی ديروز را خنثی کرده است
 -حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که بحران سياسی

اجتماعی نظام سرمايه داری جھانی، به خيزش  -اقتصادی
ھا و طغيان ھايی انفجاری منجر شده و اين امر خود به 

چه از  -تغييراتی جّدی در روحيۀ طبقاتی در سطح جھان
. انجاميده است - نظر بورژوازی و چه پرولتاريانقطه

روشن است که اين پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از 
کمال می وه سمت واکنش تمامترس انق%ب ھای نوين، ب

کشاند و به ھمين دليل است که در بسياری از کشورھا، 

فعاليت ھای فاشيستی، نژادپرستانه و گرايش ھای 
 .گرا رو به گسترش بوده اندارتجاعی و واپس

درس ھايی که از سرتاسر تاريخ و به بھای شکست ھای 
خونين بسياری کسب شده اند، نشان می دھند که دوره 

ای بحران سرمايه داری، به تنھايی برای ايجاد و حفظ ھ
 .دستاوردھای انق%بی در جنبش پرولتری کافی نيستند

تعميق بحران سرمايه داری در حوزه ھای مختلِف 
اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک، تنھا می تواند به بلوغ 

در  .شرايط عينی مبارزۀ انق%بی طبقۀ کارگر ياری رساند
ترين ترديدی نيست، اما اين ل کوچکاھميت اين عام

-موضوع به تنھايی برای دست يافتن به جھش ھايی روبه

مبارزه عليه . جلو در مبارزۀ انق%بی کفايت نمی کند
آميز باشد که سرمايه داری تنھا زمانی می تواند موفقيت

شرايط ذھنی انق%ب به موازات بلوغ شرايط عينی انق%ب 
يط ذھنی انق%ب، نمی تواند پيشرفت در شرا. پيش برود

محصول مستقيم و ب%واسطۀ شورش ھای خودانگيخته در 
ارتقای سطح آگاھی انق%بی و . جنبش ھای توده ای باشد

سازمان طبقۀ کارگر تنھا می تواند محصول فعاليت 
سازمانی مصمم، جدی و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر 

تقويت عوامل  برای. و بر پايۀ بخش پيشتاز اين طبقه باشد
مثبت و خنثی نمودن عوامل منفی در اين مسير، بايد 
شرايط فعلی را از اين زاويه نيز مورد بررسی قرار 

  .دھيم

  :در اين جا بايد توجه داشت که

سازمان بين المللی، به معنای وحدت، بدون يک ) الف
شکل مشخص و متشکل از تماس ھای سست و پراکنده 

 شبکهاز آن چيزی شبيه به  ميان کمونيست ھا، يا بدتر

در حال . ھايی که در دورۀ اخير باب روز شده اند، نيست
حاضر در سطح جامعه گرايش عمومی به سوی ايجاد 

، که شبکه ھای اجتماعیاتحادھای مجازی از طريق 
عم%ً جايگزين ت%ش حقيقی در راستای سازماندھی می 

ه است که به ھيچ وج عمده ایشود، يکی از انحرافات 
چنين رويکردھای نادرستی بيشتر . نبايد ناديده گرفته شود

يک حوزۀ سرگرمی اجتماعی ايجاد می کنند که در آن 
يافته، برخی روشنفکران، و کسانی که افراد غير سازمان

دھی در درون طبقه و يا مخالف يا فاقد چشم انداز سازمان
فراخوان ھای ساخت  .آن ھستند، وقت گذرانی می کنند

ين الملل از سوی عناصر خرده بورژوايی که به يک ب
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پرسه می  پروژه ھای اجتماعیطور مداوم در انواع 
. زنند، چيزی نيست که حتی نياز به اعتنا داشته باشد

سازمان بين المللی به معنای حزب جھانی طبقۀ کارگر 
 .و اين دقيقاً ھمان چيزی است که بايد ساخته شود است

ازمان بين المللی طبقۀ کارگر امروز چيزی به نام س) ب
بين الملل «وجود ندارد و کسانی که ادعای نمايندگی 

را دارند، فاقد توان » بين الملل پنجم«يا ساختن » چھارم
برای آن که نمونۀ . Bزم برای تغيير اين حقيقت ھستند

مثبتی از تاريخ به دست بدھيم، می توانيم تجربۀ کمينترن 
تب و تاب انق%ب اکتبر در دورۀ را به ياد بياوريم که در 

اين تجربه ھنوز ھم خطوط مسير . لنين شکل گرفت
 .ساختن يک بين الملل کارگری را نشان می دھد

سازمان بين المللی انق%بی طبقۀ کارگر، تنھا می تواند ) ج
فکری ايجاد گردد که برای از طريق وحدت عناصر ھم

انه پی می ساختن آن ت%ش می کنند و اين ت%ش را مصمم
ميزان دوری يا نزديکی سياسی اين عناصر، . گيرند

عواملی ھستند که قطعاً بايد در مقياس مارکسيزم انق%بی 
 .به آن ھا وزن و اھميت بخشيد

واضح است که حزب جھانی طبقۀ کارگر نمی تواند به ) د
اما، بر اساس توافق بر سر . باره محقق شوديک

اسی و سازمانی، موضوعات اساسی ايدئولوژيک، سي
برای حرکت به سوی اين  گرايش بين المللیايجاد يک 

ھستۀ انقEبی بين تشکيل . ھدف، ممکن و ضروری است

، ھدفی است که بايد به سوی ايجاد و سازماندھی المللی
 .چنين گرايشی نشانه برود

اين تصور که می توان در ھمان بدايت امر، سازمان ) ه
مشابه را در حوزۀ بين المللی  ھای برادر يا خواھر تماماً 

اگر . پيدا کرد، نادرست است و به ات%ف وقت می انجامد
بستری برای وحدت بر سر موضوعات بنيادی 
ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی وجود داشته باشد، در آن 

تئوريک  -صورت اخت%فات بر سر موضوعات تاريخی
يد از نبا) مانند مث%ً ماھيت طبقاتی شوروی(حاشيه ای 

البته بحث و تبادل نظر در . حرکت مشترک جلوگيری کند
مورد اين موضوعات بايد تداوم پيدا کند تا به تعميق درک 

 .و فھم مارکسيستی منجر شود

وحدت بايد اصولی باشد، و از ھمان ابتدا بايد رويکرد ) و
اخت%فات نبايد . شفاف نسبت به اخت%فات مفروض باشد

 .زدگی و اجبار پرھيز کردشتاببايد از . پنھان شوند

در شرايط فعلی ايران، ت%ش تمامی روشنفکران 
مارکسيست انق%بی و پيشروان سوسياليست کارگری 
برای ايجاد نطفه ھای اوليۀ بين الملل انق%بی کارگر، به 

١چند دليل کام%ً حائز اھميت است
:  

ت%ش برای تدارک و ايجاد بنيان ھای اوليۀ حزب ) الف
کارگر، بدون اتکا به ت%ش ھای بين المللی ناممکن طبقۀ 
به عبارت ديگر اين وظيفه، که سال ھاست بدون . است

دستاورد چندانی ھمچنان بر دوش مارکسيست ھای 
انق%بی سنگينی می کند، ناگزير بايد به موازات ت%ش 

المللی طبقۀ کارگر و ايجاد پايه برای يافتن متحدين بين
ھمان طور  -لمللی انق%بی کارگریھای تشکي%ت بين ا

. صورت بگيرد -که به اختصار در باB اشاره شد

اعتصابات کارگری گسترده و جدی در آيندۀ نه چندان 
دور، بدون اتکا به متحدين بين المللی و ھمبستگی از 
سوی آن ھا، به راحتی از سوی رژيم درھم خواھند 

جا به برای روشن شدن اھميت اين امر، در اين . شکست
حزب «چندی پيش، دولت : ذکر نمونه ھايی اکتفا می کنيم

در ترکيه حق اعتصاب در صنايع » عدالت و توسعه
کارگران صنايع . ھواپيمايی را ممنوع اع%م کرد

ھواپيمايی در مخالفت با اين ممنوعيت وارد عمل شدند و 
اين . موفق گرديدند که صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند

نھا طی يک روز صورت گرفت، تکليف را اقدام که ت
در روز . مشخص کرد و ھشدار Bزم را به دولت داد
چنان چه «آکسيون، اتحاديه ھای اروپايی اع%م کردند که 

ھواپيماھای ترکيه با شکستن اعتصاب در کشورھای ما 
. »فرود بيايند، ما اجازۀ بازگشت را به آن ھا نخواھيم داد

وم ھمبستگی کارگری در اين يک نمونۀ کوچک از لز
  .سطح جھانی، به ويژه در دورۀ آتی ايران است

به دليل سرکوب ھای سيستماتيک حاکميت در طول ) ب
سه دھۀ گذشته، جنبش کارگری در موارد متعددی يا به 
سوی رفرميسم و مماشات چرخش کرده و يا نتوانسته 

                                                 
١
مللی در دفاع از گرايش بين ال«نگاه کنيد به مطلب   

، نوشتۀ کيوان نوفرستی، مندرج در »یتاحيای مارکسيس
  .۵٧نشريۀ ميليتانت، شمارۀ 
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مث%ً تجربۀ (است تجربيات و سنن انق%بی گذشتۀ خود را 
به نسل ھای جديد منتقل ) ٥٧اھا در اوايل انق%ب شور

شک برای رشد و تقويت خود و کند، به ھمين دليل بی
کسب آمادگی برای دوره ھای پيش رو، به تجربيات 
مبارزاتی طبقۀ کارگر در سطح جھان و سازمان ھای 
کارگری انق%بی که در عمل ساخته شده اند، نياز پيدا 

ن ارتباط با متحدين واقعی خواھد کرد؛ اين موضوع بدو
 .جنبش کارگری ايران در سطح جھانی امکان ناپذير است

از خ%ل پروسۀ تدارک برای پی ريزی بين الملل انق%بی 
است که می توان ميان تشکل ھای کارگری انق%بی 
کشورھای مختلف و جنبش کارگری در داخل ايران، 

کردن ارتباط ايجاد کرد، آن ھم نه صرفاً برای فراھم 
امکان انتقال تجربيات و درس ھای مبارزاتی آن ھا به 
بدنۀ جنبش کارگری ايران، بلکه ھمين طور برای ايجاد 

از طريق  -زمينۀ پشتيبانی عملی از جنبش کارگری داخل
برگزاری آکسيون ھای اعتراضی، راه اندازی کمپين ھای 
دفاعی در حمايت از فعالين کارگری زندانی، اعمال فشار 

چون سازمان جھانی کار و ساير اسطۀ نھادھايی ھمبه و
نھادھايی که رژيم جمھوری اس%می به دليل عضويت در 

آوری آن ھا، ملزم به رعايت تعھدات خود است، جمع
  .کمک ھای مالی و غيره

شرايط خفقان و سرکوب، و افزايش موج دستگيری و ) ج
صدور احکام حبس ھای طوBنی مدت برای فعالين 

و مارکسيست، منجر به خروج و در واقع تبعيد کارگری 
اين موضوع . ناخواستۀ بسياری از اين فعالين شده است

اول، بسياری از : دو پيامد منفی به دنبال داشته است
پيشروان کارگری که به دليل سال ھا ت%ش ھای 
مبارزاتی خود در داخل، از تجربيات ارزشمند و 

ری برخوردار پيوندھای زيادی در درون جنبش کارگ
ھستند، درعمل پس از خروج از کشور، پيوندھای خود 
با جنبش کارگری و امکان انتقال تجربيات و درس ھای 

دوم، بسياری از فعالين  .گذشته را از دست می دھند
مارکسيست، به ويژه از نسل جوان، پس از خروج از 
کشور، يا منفعل می شوند و يا به دليل فضای حاکم بر 

چپ خارج از کشور، در عمل به ُخرده کاری  اپوزيسيون
 .روی می آورند

 ًBدر چنين شرايطی، اين امر اھميت حياتی دارد که او
زمينه برای ايجاد و حفظ ارتباط بين پيشروان کارگری 

در تبعيد، و بين آن ھا و ساير پيشروان کارگری در 
چنين انتقال دوسويۀ درون جنبش کارگری داخل، و ھم

و ثانياً . درس ھا ميان آن ھا، فراھم شودتجربيات و 
نيروھای مارکسيست جوان نيز تاحّد ممکن برای دور 

اجتماعی داخل ايران و برای -نشدن از فضای سياسی
پرھيز از ُخرده کاری يا انفعال، در چارچوب مارکسيزم 

چرا که شرايط . انق%بی آموزش نظری و عملی ببينند
انی است که ھر لحظه ايران به اندازه ای وخيم و بحر

امکان بروز تحوBت انق%بی و ايجاد زمينۀ بازگشت اين 
چنان چه نيروھای جوان . نيروھا به کشور وجود دارد

مارکسيست در طی اين دوره خود را به لحاظ نظری و 
عملی نساخته باشند، در چنين حالتی ھرگز نمی توانند 

سازمان  .نقش يک کادر انق%بی و سازمانده را ايفا کنند
ھايی که ھر يک به لحاظ نظری و عملی دنباله ُروی سنن 
مارکسيزم انق%بی ھستند، چنان چه به عنوان متحدين بين 
المللی جنبش کارگری و سوسياليستی ايران در راستای 
ايجاد يک بين الملل کارگری در ارتباط با يک ديگر قرار 
اين گيرند، قادرند به شکل ھدفمند و برنامه ريزی شده 

بنابراين اين وظيفه نيز، اگر قرار . وظيفه را انجام دھند
-باشد به شکل سيستماتيک و متوالی صورت بگيرد، ھم

چون موارد ديگر به ت%ش ھا و مبارزات بين المللی پيوند 
  .خورده است

در طول يک سال گذشته به موازات تشديد جنگ سرد ) د
، ما شاھد بين رژيم جمھوری اس%می و امپرياليسم جھانی

-دو رويکرد در درون جامعه و نيروھای مختلف سياسی

اجتماعی نسبت به مسألۀ جنگ بوده ايم؛ نخست رويکرد 
دفاع از جمھوری اس%می و قرار گرفتن در اين جبھه در 
 .صورت بروز جنگ؛ و دوم دفاع از حملۀ نظامی امريکا

موضع گيری اول تاحّدی گسترده بوده است که حتی 
ھای سابق، طيف وسيعی از »تروتسکيست«گروھی از 

پاسفيست ھا و راديکال ھای خرده بورژوا را که 
جنگ را متوقف «سراسيمه به برگزاری کمپين ھای 

پرداخته بودند، تا به بھانۀ » دفاع از ايران«و » سازيد
خطر جنگ سازش طبقاتی را ترويج و تبليغ کنند، دربر 

جبھۀ  اما رويکرد دوم، يعنی دفاع از. می گرفت
امپرياليسم، که به طور کلی در خارج از کشور پايگاه 

طلبان و وسيعی در اختيار داشت، شامل برخی سلطنت
با اين حال در . ديگر نيروھای راست و افراطی می شد

تمامی اين سال ھا مناقشه، خطّ اصولی مارکسيست ھای 
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-و تدارک نظری» جبھۀ سوم«انق%بی، دفاع از يک 

اين جبھۀ مستقل و حقيقتاً . ده استعملی برای آن بو
انق%بی از تمامی سازمان ھای چپ يا مترقی جھان خواھد 
خواست که با حمايت از آن ھا، اين جبھه را به يک 
. آلترناتيو واقعی در مقابل دو گروه ديگر تبديل کنند

مارکسيست ھا به جای فراخواندن مردم به پيوستن به 
تجاعی، بايد از تمامی ارتش بورژوازی دست نشانده و ار

کارگرانی که به ارتش اعزام شده اند بخواھند که س%ح 
ھای خود را به سوی افسرانشان نشانه بگيرند، شورای 
سربازان را تشکيل دھند، توده ھا را برای دفاع از 
کارخانجات و ھم محلی ھای خود به س%ح مجھز سازند، 

تعليم  مھارت ھای نظامی را در سطحی باB به توده ھا
دھند و جنگی انق%بی را عليه امپرياليسم و بورژوازی 

 .کشور خود ھدايت کنند

اين راه واقعی مقابله با امپرياليسم و شکست آن، و 
ھرچند (صدالبته يک مطالبۀ دشوار و غيرمعمول است 

ارزش و اھميت آن به مراتب باBتر از صدور فراخوان 
بر روی کاغذ  »محکوميت امپرياليسم«ھا و بيانيه ھای 

تنھا  در راستای ھمين خطوط و ضمن تدارک ). است
برای ايجاد تشکي%ت انق%بی بين المللی است که می توان 

چرا که فقط متحدين . برای ايجاد جبھۀ سوم آماده شود
انق%بی قادر ھستند در شرايط بروز جنگ احتمالی از 
طريق بسيج کردن نيروھای خود در سطح کشور، و 

به اعتصاب ھای عمومی و مختل کردن  دست زدن
سيستم، نيروی متخاصم کشور خود را تاحّد زيادی وادار 

١به عقب نشينی کنند
.  

 

 

  

  

  

                                                 
١
مارکسيست ھای انق%بی و «: در اين مورد نگاه کنيد به  

  :۴، نشر ميليتانت، شمارۀ »مسألۀ جنگ

http://militaant.com/?p=1861  

ياداشتی خطاب به ناصر پايدار از فعالين گرايش ياداشتی خطاب به ناصر پايدار از فعالين گرايش 

  »»جنبش لغو کار مزدیجنبش لغو کار مزدی««موسوم به موسوم به 

  عليرضا بيانی

دوست گرامی جناب ناصر پايدار؛ چندين سال است که 

وعه مطالب تکراری شما با امضای شاھد انتشار مجم

فعالين جنبش لغو کار «شخص خودتان يا با امضای 

آخرين مورد، مطلبی بود تحت عنوان . ، ھستم»مزدی

که طی آن بسيار حکيمانه » مارکس ستيزی مارکسيستی«

  . به امر مارکس شناسی پرداخته بوديد

زمانی که شخصاً با ديدگاه ھای شما آشنايی پيدا کردم، 

را دارای درجۀ باBيی از سرگردانی ديدم که شما 

متأسفانه با سماجت فراوان سعی به انتقال اين سرگردانی 

  . به کّل جنبش طبقۀ کارگر داشتيد و ھنوز ھم داريد

به شخصه مدعی ھستم که از ميان مباحثات طوBنی و 

اديبانۀ شما، ھيچ گونه راه کار عملی نه برای جنبش 

رگری، قابل استخراج نيست؛ کارگری و نه فعالين کا

سھل است که يک سرگردانی روشنفکرانه را از فرط 

نظرمند » جنبش لغو کار مزدی«تکرار تحت عنوان 

کرده ايد و با اين خيال که مشغول نظريه پردازی ھستيد، 

نشان داده ايد که نه به جنبش کارگری مرتبط ھستيد و نه 

  . به مسائل آن

اين موضوعاِت بارھا تکرار نظر به اين که به قدر کافی 

شده را تکرار کرده ايد، اکنون وقت آن رسيده است که بر 

سر يک رشته مفاھيم به طور رو در رو و زنده به بحث 

  . و چالش نظری بپردازيم

در نتيجه به اين وسيله از شما دعوت می کنم تا در يک 

سلسله مناظرات راديويی به بحث بر سر مفاھيمی نظير 

، حزب انق%بی و تشک%ت مورد »کار مزدیجنبش لغو «

بپردازيم تا به اين ... نظر شما، مفھوم سوسياليزم و 

ترتيب بتوانيم مواضع کنکرت و قابل دفاع يکديگر را 

  .بشناسيم و به نقد و قضاوت پيشروان کارگری بگذاريم

بديھی است به نقد و بحث گذاشتن مواضع يک ديگر  

نتشار مجموعۀ نوشته ع%وه بر تأمين ھدف شما از ا

ھايتان، می تواند اين مزيت را داشته باشد که نقايص و يا 
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با محک نقد و بحث  -اگر داشته باشد -نقاط قابل دفاع

صحت يا عدم صحت اين . مورد سنجش قرار بگيرد

نظريات را که در يک گفتگوی زنده و رو در رو 

صورت می گيرد، به کاربرد آن ھا در جنبش، در زمان 

اميدوارم با پاسخ . ه و مخاطبين واگذار خواھيم کردآيند

مثبت به اين دعوت نشان دھيد که تا چه ميزان ع%قه و 

با توافق . جّديت در دفاع از نظراِت تاکنونی خود داريد

شما بر سر اين پيشنھاد، وارد مرحلۀ تدارک موارد فنی 

  . ميز گرد راديويی خواھيم شد

   ،با احترام

  عليرضا بيانی

ardeshir.poorsani@gmail.com 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مباحث نظري

  يک حزب کارگریيک حزب کارگری

  

  ريش انگلسدفر

از «: مندان ما ھشدار دادند کهقهقدر دوستان و ع%ه چ

و تا حدی که قضيه » .سياست ھای حزبی دور بمانيد

مربوط به سياست ھای حزبی کنونی انگلستان می شود، 

يک حزب کارگری اجازه . کام%ً حق با آن ھا بوده است

، نه از *ھا و نه از توری ھا  ندارد که نه از ويگ

داری کند و حتی  ھا، طرف محافظه کاران و نه از ليبرال

اديکال ھم راجازه ندارد که به مفھوم حزبی امروزی، 

ھا  ھا، ھمۀ اين ھا، راديکال محافظه کاران، ليبرال. باشد

ھای  مدافع منافع طبقات حاکمه می باشند و نظريات گروه

مختلفی از مالکين زمين، سرمايه داران و تجار کوچک 

طبقۀ کارگر  اگر آن ھا نمايندگی. بر آن ھا مستولی است

نحو بدی  بهغلط و  بهعھده بگيرند، به طور مسلم،  بهرا 

طبقۀ کارگر چه از نظر . آن ھا را نمايندگی خواھند کرد

سياسی و چه از نظر اجتماعی دارای منافع خاص خود 

تاريخچۀ اتحاديه ھای کارگری و جنبش تقليل . می باشد

ساعات کار، نشان دھندۀ آن است که چگونه کارگران 

برای اين منافع خاِص طبقۀ خويش کوشش می کنند و چه 

ولی . چيزھايی را مصالح اجتماعی خود تلقی می نمايند

مصالح سياسی خويش را تقريباً به طور کامل به دست 

 بهھا يعنی وابستگان  ھا، و راديکال توری ھا، ويگ

از تقريباً يک ربع قرن پيش، طبقۀ . طبقۀ باB می سپارند

فقط به اين قناعت کرده است که به  کارگر انگليس

 پيش  به سوي

 

 

 

  

  

  يحزب لنينيست
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  .باشد» حزب بزرگ ليبرال«اصط%ح دنباله ُروی 

که بھترين  -چنين روش سياسی ای برازندۀ طبقۀ کارگری

در ساير . نيست -تشکي%ت را در اروپا دارا می باشد

آلمان از . کشورھا، کارگران به مراتب فعال تر بوده اند

سوسيال . می باشدسال پيش دارای يک حزب کارگری  ده

با رشد  - که در رايشتاک ده کرسی دارند -ھا دموکرات

حدی دچار وحشت کرده اند که او به خود، بيسمارک را 

که ما  -ننگين ترين اقدامات ظالمانه بهمجبور شده است 

اما . دست بزند - در مقالۀ ديگری در باره آن گزارش داديم

پيشرفت رغم بيسمارک، حزب کارگر آلمان مرتباً علی

از جمله، ھمين ھفتۀ قبل در انتخابات انجمن شھر . می کند

به کرسی  شانزده) شھری در جنوب غربی آلمان(مانھايم 

. دست آورد و يک نماينده به مجلس ايالتی ساکسن فرستاد

به نمونۀ آلمان تأسی جسته اند و  ،در بلژيک، ھلند و ايتاليا

ود در ھر يک از اين کشورھا يک حزب کارگری وج

قدری باBست به گرچه آراء انتخاباتی اين کشورھا . دارد

 بهکه در حال حاضر شانسی برای اعزام نمايندگانی 

در فرانسه، در . ھيئت ھای مقننه موجود نمی باشد

شدت  بهوضعيت کنونی، جريان ساختمان حزب کارگر 

ادامه دارد و اخيراً در چندين انتخابات محلی، حائز 

در انتخابات عمومی اکتبر آينده نيز اکثريت شده است و 

حتی در . دست خواھد آوردبه بدون شک تعدادی کرسی 

طبقۀ  بهآمريکا نيز که انتقال افراد از طبقۀ کارگر 

کشاورزان، تجار و يا سرمايه داران ھنوز نسبتاً به 

که در  مى دانندسادگی صورت می گيرد، کارگران Bزم 

ه جا کارگران در ھم. يک حزب مستقل متشکل گردند

دست آوردن قدرت سياسی و برای نمايندگی به برای 

در ھمه . ھای مقننه مبارزه می کنند ھيأتطبقۀ خود در 

با وجود اين در انگلستان، . جز بريتانيای کبير بهجا، 

اندازۀ امروز که احزاب قديمی محکوم  بهآگاھی ھرگز 

به زوال شده و شعارھای قديمی بی معنی گشته و وسايل 

 ،جھان شمول قديمی تأثيرات خود را از دست داده اند

به مردان خردمنِد تمام طبقات، شروع . اشاعه نيافته است

درک اين مطلب کرده اند که راه جديدی بايد طی شود و 

البته در . اين راه فقط می تواند در جھت دموکراسی باشد

انگلستان که طبقۀ کارگر صنعتی و کشاورزی، اکثريت 

را تشکيل می دھد، دموکراسی چيزی جز  عظيم خلق

  .حکومت طبقۀ کارگر نيست

بگذاريد طبقۀ کارگر خود را برای وظايفی که در انتظار 

اوست آماده سازد، آماده برای حکومت بر امپراتوری 

بگذاريد آن ھا با مسئوليتی که اضطراراً  .بزرگ بريتانيا

برای به عھده شان خواھد بود، آَشنا شوند و بھترين راه 

که  يعنی اين ،اين امر قدرتی است که در اختيار دارند

را که در ھر شھر بزرگ امپراتوری ى اکثريت واقعی ا

برای آن مورد استفاده قرار دھند  ،سلطنتی دارا می باشند

با . که افرادی را از ميان صفوف خود به مجلس بفرستند

حق انتخاباتی که در حال حاضر برای اولياء خانواده ھا 

وجود دارد، به سھولت می توان چھل يا پنجاه کارگر را 

که نياز مبرمی به چنين خون حيات بخش تازه  -به مجلس

تنھا وجود ھمين تعداد کارگران در . فرستاد - ای دارد

پارلمان، کافيست که تبديل تدريجی Bيحۀ ارضی ايرلند به 

منظور تشابه کلمات بيل  - يک غول ارضی ايرلند را

 ھمان -  در زبان انگليسی است) غول(بول و ) Bيحه(

 ،طور که در حال حاضر جريان دارد، غيرممکن سازد

که نگذارد به صورت يک قانون جبران خسارت  يعنی آن

چنين غير ممکن خواھد  برای مالک ايرلندی در آيد و ھم

ھای سى شد که با مطالبات مربوط به تقسيم جديد کر

ھای انتخاباتی، تأمين  پارلمان، مجازات شديد رشوه دادن

طور که ھمه جا  وسيلۀ دولت، ھمانبه مخارج انتخابات 

در خارج از انگلستان مرسوم است، و غيره غيره، 

  .مخالفت گردد

از اين گذشته، به جز حزب کارگر، ھيچ حزب دموکرات 

افراد . واقعی ای نمی تواند در انگلستان وجود داشته باشد

دادشان به ھيچ وجه به آن که ضمناً تع - آگاه طبقات ديگر

می  - اندازه که می خواھند به ما به قبوBنند، زياد نيست

که شواھدی  توانند به اين حزب ملحق شوند و بعد از آن

وقت حتی می توانند  برای صداقت خود ارائه دادند، آن

اين در ھمه جا مصداق . نمايندۀ آن ھا در پارلمان بشوند

ان کارگران، در تمام موارد مث%ً در آلمان نمايندگ ،دارد

اما ھيچ حزب دموکراتيکی نمی . کارگر واقعی نيستند

چه يک حزب  تواند در انگلستان يا ھر جای ديگر، چنان

کارگری موجود نباشد و خصلت طبقاتی قاطع نداشته 

تخطی از اين امر . باشد، به موفقيت ھای مؤثری نايل آيد

بر نخواھد  نتيجه ای جز گروه گرايی و حقه بازی در

  .داشت

اين موضوع در مورد انگلستان حتی بيش از خارج 
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متأسفانه از زمان از ھم پاشيده شدن اولين . مصداق دارد

 -يعنی حزب چارتيست ھا - حزب کارگری در تاريخ

البته . ھا به اندازۀ کافی حقه بازی کرده اند راديکال

چارتيست ھا با ناکامی مواجه شدند و موفقيتی کسب 

ولی آيا واقعاً چنين است؟ از شش مادۀ چارت . دنکردن

يعنی حق رأی مخفی و  -خلق، دو مادۀ آن) منشور(

 -که بر اساس وضع مالی افراد نباشدی اى سرشمار

صورت قانون در آمده اند و مادۀ به اکنون در اين کشور 

صورت حق رأی برای به  -يعنی حق رأی عمومی ،سوم

دودی تحقق پذيرفته است و Bاقل تا ح -اولياء خانواده ھا

يعنی برابری حوزه ھای انتخاباتی به عنوان  ،مادۀ چھارم

را داده  ھايی که دولت کنونی وعدۀ آن يکی از رفرم

به اين ترتيب، از ھم پاشيده . است، در شرف اجراست

شدن جنبش چارتيستی با تحقق نيمی از برنامۀ آن توأم 

بلی طبقۀ وقتی صرفاً خاطرۀ تشکي%ت سياسی ق. بود

کارگر، توانسته است موجب اين رفرم ھای سياسی و 

ھای اجتماعی بشود، پس  ع%وه بر آن يک رديف رفرم

در اين صورت اگر يک حزب کارگری سياسی واقعی 

که چھل يا پنجاه نماينده در مجلس -  وجود داشته باشد

وقت چه تأثيراتی باقی خواھد گذاشت؟ ما  آن -داشته باشد

کس بايد زندگی  گی می کنيم که در آن ھردر دنيايی زند

خودش را اداره کند، ولی طبقۀ کارگر انگليس به طبقات 

مالکين، سرمايه داران و خرده فروشان و وابستگان آن 

 ،يعنی وک%ی دادگستری، روزنامه نويسان و غيره، ھا

ھای  اگر رفرم. اجازه می دھد که نمايندۀ منافع او باشند

فقط با اين کندی و فقط با اين -متضمن منافع کارگران

جود می آيند، جای به وقطره قطره  - وضع ف%کت بار

 -کارگران انگلستان فقط بايد بخواھند. تعجبی وجود ندارد

که ھر  -را خواھند داشت وقت است که قدرت آن و آن

را که وضع آن ھا ايجاب می ى رفرم سياسی و اجتماعی ا

را اين کوشش به پس چ. کند، به مورد اجرا در آورند

  عمل نمی آيد؟ 

* * *  

از متن آلمانی، » انگلس –مارکس «مجموعه آثار : منبع

، صفحات نوزدھمانگلس، جلد » يک حزب کارگری«

٢٧٧ - ٢٧٩.  

  ناصر: ترجمه

 http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/

works/1881/engels-hezbe-kargari.pdf  

  :توضيحات

موقعيت احزاب «انگلس در مقاله ای زير عنوان * 

توضيح می دھد که در ) ١٨۴٢دسامبر  ١٩(» سياسی

آريستوکراسی : انگلستان تنھا سه حزب مھم وجود دارد

. زمين دار، آريستوکراسی پولدار و دموکراسی راديکال

ماھيتاً و بنا به توسعۀ ) Tory(اولی، حزب توری 

تاريخی، يک حزب تماماً قرون وسطايی، ارتجاعی و 

مربوط به نجيب زادگان گذشته است که رابطۀ دوستانه 

حقوق در آلمان دارد و ستون » تاريخی«ای با مکتب 

  . فقران دولت مسيحی را شکل می دھد

ّجار و شامل ت) Whigs(ھستۀ دومين حزب، ويگ ھا 

می شود که اکثريت آن ھا را ) مانوفاکتورھا(پيشه وران 

به گفتۀ انگلس، . به اصط%ح طبقۀ متوسط تشکيل می دھد

اين طبقۀ متوسط، يعنی افرادی که از درآمد مناسب 

برخوردارند، اما بيش از اندازه ثروتمند نيستند، تنھا در 

قۀ مقايسه با نجيب زادگان ثروتمند و سرمايه داران، طب

متوسط محسوب می شوند؛ موضع آن نسبت به کارگران، 

و . است) اشرافيت(ھمان موضع يک آريستوکراسی 

مردم در کشوری مانند انگلستان که حيات آن بر پايۀ 

صنعت و در نتيجه تودۀ عظيمی از کارگران قرار دارد، 

چرا که در . بيش از مث%ً آلمان از اين امر آگاه ھستند

از صاحبان صنايع دستی و دھقانان  آلمان طبقۀ متوسط

تشکيل می شود و چنين طبقۀ گسترده ای از کارگران 

  . ناشناخته است

انگلس در ادامه می گويد که اصول دموکراسی راديکال 

چارتيسم روزانه ھر چه بيش تر و بيش تر در طبقۀ 

کارگر رسوخ می کند و طبقۀ کارگر به طور فزاينده ای 

. بيان آگاھی جمعی خود می شناسداين اصول را به مثابۀ 

يعنی زمان نگارش (اما اين حزب، در دورۀ کنونی 

تنھا در پروسۀ شکل گيری قرار دارد و بنابراين ) مطلب

  )ميليتانت(نمی تواند با قدرت تمام عمل کند 

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1842/12/19.htm 
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  صنعت ملی شده و مديريّت کارگرانصنعت ملی شده و مديريّت کارگران

  لئون تروتسکیلئون تروتسکی

  

  

 .١٩٣٨مه يا ژوئن : تاريخ نگارش

، ٨، شمارۀ ٧، جلد ]نيويورک[بين الملل چھارم : منبع

 .٢٤٢، ٢٣٩. ، صص١٩٤٦اوت 

 دونکن فرگوسن: ترجمه به انگليسی

  ويانآرمان پ: ترجمه از انگليسی به فارسی

 

، زمانی که دولت کارِدناس در مکزيک، ١٩٣٨در سال 

-مالکيّت صنعت نفت را از امپرياليست ھای انگليسی

آمريکايی سلب نمود، روزنامه ای ھم چون نيويورک 

ديلی نيوز، اين اقدام را به نفوذ لئون تروتسکی، که طی 

البته اين گفته . آن دوره در تبعيد به سر می برد، نسبت داد

 .ست بودنادر

توافقی که با وسواس بسيار  -تروتسکی توافق کرده بود

تا در عوض پناھندگی، در سياست  -رعايت می کرد

به ھمين جھت او مجبور شد تا خود . مکزيک دخالت نکند

را به بيان کلی موضع اش در قبال سلب مالکيّت، محدود 

او ضمن توضيح ديدگاه ھای خود در مقاله ای به . کند

 سوشاليست اپيلمنتشر شده در  -١٩٣٨وئن ژ ٥تاريخ 

از اين  -١٩٣٨ژوئن  ٢٥در تاريخ ) ميليتانت کنونی(

اين که تروتسکی تماماً در مورد جنبۀ . اقدام حمايت نمود

ديگری از اين سلب مالکيّت نوشته بود، چندان درک 

قرار دادن صنعت نفت تحت مديريّت کارگران : نگرديد

 .به دست دولت مکزيک

، ژوزف ھنسن، منشی سابق لئون ١٩٤٦ل در آوري

او ھم چنين . تروتسکی، با ناتاليا تروتسکی م%قات نمود

در ميان آن ھا، يک . با دوستان تروتسکی تماس گرفت

. نفر بود که روی مسألۀ سلب مالکيّت مطالعه کرده بود

منحصر به اين دوست از گفتگويی با تروتسکی در مورد 

در  سلب مالکيّتپس از مديريّت يک صنعت  فرد بودن

يک کشور سرمايه داری صحبت کرد؛ گفتگويی که تمام 

 .بعد از ظھر به طول انجاميده بود

تروتسکی قول داد تا به طور کامل تر روی اين موضوع 

قريب به سه روز بعد، منشی فرانسوی . فکر کند

تروتسکی طی تماسی تلفنی گفت که تروتسکی مقاله ای 

 .کوتاه نوشته است

. ھرگز در جايی منتشر نگرديده بود، مقالۀ قابل توّجه اين

نوشتۀ مزبور که به . رفيق ھنسن، نوشته را بررسی کرد

زبان فرانسوی و با ماشين تحرير درج گرديده بود، فاقد 

تاريخ و امضا بود، اّما ضمايم و تصحيحات نگارشی با 

نوشته متعلق به تروتسکی جوھر، نشان می داد که دست

، و بيش از ھر چيز، روش تحليل و نتايج سبک. است

رفيق ھنسن، . انق%بی، بدون شک متعلق به تروتسکی بود

. ب%فاصله نسخه ای از آن را تايپ کرد و به ناتاليا داد

تاريخ احتمالی . ناتاليا، از اعتبار مقاله مطمئن بود

 .تعيين شود ١٩٣٨نگارش، می تواند مه يا ژوئن 

 .رم، نيويورکسردبيران، بين الملل چھا

 

در کشورھای عقب مانده به لحاظ صنعتی، سرمايۀ 

به دليل ضعف . خارجی نقش بسزايی ايفا می کند

، اين امر به ملیدر قياس با پرولتاريای  ملیبورژوازی 

دولت . ايجاد و خلق شرايط ويژۀ قدرت دولتی می انجامد

بين سرمايۀ خارجی و داخلی، بين بورژوازی ضعيف 

. اريای نسبتاً نيرومند، تغيير جھت می دھدملی و پرولت

، که خصلتی )١(ھمين موضوع، به دولت خصلتی بناپارتی
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دولت، به اصط%ح، خود را . است، می بخشد متمايزکننده

در واقع، دولت می تواند يا . طبقات قرار می دھد مافوق

از طريق تبديل خود به ابزار سرمايه داری خارجی و 

در زنجيرھای يک ديکتاتوری  نگاه داشتن پرولتاريا

 در برابرپليسی حکومت کند، و يا از طريق مانور دادن 

پرولتاريا و حتی اعطای امتيازاتی به آن، يعنی به دست 

آوردن امکان يک رھايی قطعی از سرمايه داران 

 ]اصلی مترجم - دولت مکزيک[سياست فعلی . خارجی

، سلب در مرحلۀ دّوم قرار دارد؛ بزرگ ترين پيروزی آن

. مالکيّت از خطوط راه آھن و صنايع نفت است
)٢(

 

اين ابزارھا تماماً در قلمروی سرمايه داری دولتی قرار 

با اين وجود، در يک کشور نيمه فئودالی، سرمايه . دارد

داری دولتی خود را تحت فشار شديِد سرمايۀ خارجی 

خصوصی می بيند، و قادر نيست تا خود را بدون حمايت 

به ھمين خاطر، بدون آن که . کارگران حفظ کند فّعاBنۀ

اجازه دھد قدرت واقعی از دستانش خارج شود، ت%ش می 

کند تا سھم عمده ای از مسئوليّت ادامۀ توليد در شاخه 

ھای ملی شدۀ صنعت را بر گردۀ سازمان ھای کارگری 

 .بياندازد

چگونه بايد باشد؟  در اين مورد سياست حزب کارگران

که مسير سوسياليسم نه از خ%ل انق%ب اين اّدعا 

پرولتری، که طی ملی سازی شاخه ھای مختلف صنعتی 

به وسيلۀ بورژوازی و انتقال آن ھا به دستان سازمان 

ھای کارگری صورت می پذيرد، مسلماً اشتباھی فجيع، و 

دولت . اّما مسأله اين نيست. فريبی آشکار خواھد بود

ی حرکت کرده و وادار ن ملی سازروبورژوايی خود از د

از کارگران برای شرکت در مديريّت  که شده است

البته ھرکسی می تواند . درخواست کند شدهصنعت ملی 

با ذکر اين حقيقت که شرکت کردن اتحاديه ھای کارگری 

به جز با  ،در مديريّت کمپانی ھای سرمايه داری دولتی

، از قدرت گيری پرولتاريا به نتايج سوسياليستی نمی رسد

سياست  اين گونهبا اين وجود، . اين مسأله طفره برود

از سوی يک جناح انق%بی، از طرف توده ھا درک  سلبی

نخواھد گرديد و به تقويت مواضع اپورتونيستی منجر 

برای مارکسيست ھا، مسأله، ساختن . خواھد شد

سوسياليسم با دستان بورژوازی نيست، بلکه استفاده از 

يطی که خود را در درون سرمايه شرايط موجود، شرا

داری دولتی آشکار می سازد، برای پيش بُرد جنبش 

 .انق%بی کارگران است

شرکت در پارلمان ھای بورژوايی، ديگر نمی تواند نتايج 

تحت شرايط مشّخص،  حتیمثبت و مھّمی به بار آورد؛ 

ليکن . می تواند به يأس نمايندگان کارگری ھم منجر شود

در حمايت از آنتی  دليلی کافی به انق%بيون ،اين استدBل

 .نمی دھدپارلمانتاريسم 

که سياست شرکت کارگران در  درست نيستالبته اين 

مديريّت صنعت ملی شده را با شرکت سوسياليست ھا در 

 منيسترياليسمکه ما آن را (يک دولت بورژوايی 
)٣(

 

تمامی اعضای دولت، به واسطۀ . ، يکسان بگيريم)ناميديم

حزبی که در دولت . پيوندھايی به يک ديگر وابسته ھستند

معّرفی گرديده، سخنگوی تمام و کمال سياست دولت، به 

شرکت در مديريّت بخش معيّنی از . مثابۀ يک کل است

صنعت، فرصت ھای مغتنمی را در اختيار اپوزيسيون 

در مواردی که نمايندگان کارگران . سياسی قرار می دھد

را ت در اقليّت قرار دارند، ھر فرصتی در حيطۀ مديريّ 

خود، که از سوی  ھایبرای اع%م و انتشار پيشنھاد

اکثريّت رد شده است، دارند تا اين پيشنھادات را به آگاھی 

 .کارگران و غيره برسانند

شرکت اتحاديه ھای کارگری در مديريّت صنعت ملی 

دولت ھای شده، می تواند با شرکت سوسياليست ھا در 

مقايسه شود، که در آن سوسياليست ھا گاھی از  محلی

 تا يک اقتصاد شونديک اکثريّت برخوردار و وادار می 

را ھدايت کنند، در حالی که بورژوازی ھم  محلی مھم

چنان بر دولت تسلط دارد و قوانين مالکيّت بورژوايی نيز 

رفرميست ھا در فرمانداری به طور . ادامه پيدا می کند

. با رژيم بورژوايی وفق می دھند انفعالی خود را

انق%بيون در اين حيطه ھر آن چه که بتوانند برای منافع 

کارگران انجام می دھند و ھم زمان، در ھر گام به 

، بدون غلبه بر محلیکارگران می آموزند که سياست 

 . قدرت دولتی ناتوان است

است که در قلمروی دولت محلی،  اين تفاوت در مطمئناً 

مناصبی را به  ،از طريق انتخابات دمکراتيک کارگران

دست می آورند، در حالی که در حيطۀ صنعت ملی شده، 

دولت خود از آن ھا برای تصّدی پست ھای معيّنی دعوت 

 صوریاّما اين تفاوت، يک خصوصيّت تماماً . می کند
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در ھر دو مورد، بورژوازی مجبور است تا فضای . دارد

کارگران از اين . ه کارگران بدھدمعينی را برای فّعاليّت ب

 .استفاده می کنند بنا به منافع خودشانموضوع 

اين ساده لوحی خواھد بود اگر کسی چشم خود را به 

روی خطرات ناشی از وضعيتی که در آن اتحاديه ھای 

. کارگری نقشی کليدی در صنعت ملی شده دارند، ببندد

زار سرمايه اصل خطر، ارتباط مقامات باBی اتحاديه با اب

داری دولتی، تغيير از نمانيدگان قانونی پرولتاريا به 

ھرچند شايد اين . گروگان ھای دولت بورژوايی است

خطر بزرگی باشد، اّما تنھا قسمتی از يک خطر عمومی، 

يا به طور دقيق تر يک بيماری عمومی را تشکيل می 

يعنی انحطاط بورژوايی ابزارھای اتحاديه ای در : دھد

امپرياليسم، نه فقط در مراکز سابق متروپل، بلکه  دوران

 . در کشورھای مستعمره چنينھم

رھبران اتحاديه ھای کارگری، در اکثريّت قريب به اتفاق 

. بورژوازی و دولت آن ھستند سياسیموارد، گماشتگان 

در صنعت ملی شده، آن ھا می توانند به کارگزاران 

در مقابل چنين  .ه اندکه عم%ً نيز شدتبديل شوند،  اجرايی

موردی، ھيچ مسيری به جز مبارزه برای استق%ل جنبش 

کارگری به طور اعم، و مبارزه برای ايجاد ھسته ھای 

سخت انق%بی در دورن اتحاديه ھای کارگری به طور 

اخص وجود ندارد؛ ھسته ھايی که در آن واحد، ضمن 

 تقويت وحدت جنبش اتحاديه ای، مستعد مبارزه برای يک

سياست طبقاتی و برای يک ترکيب انق%بی از گروه ھای 

 . رھبری کننده، ھستند

ديگر نيز در اين واقعيّت نھفته است که بانک ھا و  خطر

ساير شرکت ھای سرمايه داری، که شاخۀ مفروضی از 

صنعت ملی شده از نقطه نظر اقتصادی بر آن تکيه دارد، 

يجاد موانعی احتماBً از روش ھای خاّص سابوتاژ برای ا

بر سر راه مديريّت کارگران استفاده کند تا آن را بی 

رھبران . اعتبار سازد و به سوی فاجعه حرکت دھد

رفرميست ت%ش خواھند کرد تا از طريق سازشکاری 

ھای نوکرمآبانه با مطالبات تأمين کنندگان سرمايه دار 

بالعکس، . خود، به ويژه بانک ھا، اين خطر را دفع کنند

ان انق%بی، از سابوتاژ بانک ھا به اين نتيجه خواھند رھبر

بانک رسيد که سلب مالکيّت از بانک ھا و استقرار يک 

)٤(، که در حکم مرکز حسابداری ملی واحد
کّل اقتصاد  

البته اين مسأله می بايد به . خواھد بود، ضروری است

قدرت به دست طبقۀ  تسخيرطور ھميشگی با مسألۀ 

 .ردپيوند بخو کارگر

شرکت ھای مختلف سرمايه داری، ملی يا خارجی، 

ناگزير به توطئه با مراکز دولتی وارد خواھند شد تا 

موانعی را بر سر راه مديريّت کارگران در صنعت ملی 

به عبارت ديگر، سازمان ھای کارگری، . شده قرار دھند

که در عرصۀ مديريّت شاخه ھای مختلف صنعت ملی 

برای مبادلۀ تجربيات خود به يک شده قرار دارند، بايد 

ديگر بپيوندند، بايد يک ديگر را به لحاظ اقتصادی مورد 

پشتيبانی قرار دھند، بايد با نيروی مشترک خود روی 

البته اين . دولت، روی شرايط اعتبار و غيره، کار کنند

نوع دفتر مرکزی برای مديريّت شاخه ھای ملی شدۀ 

در تماس نزديک با  صنعت به وسيلۀ کارگران، می بايد

 .اتحاديه ھای کارگری باشد

به عنوان جمع بندی، می توان گفت که اين حوزۀ جديد 

کار، در دل خود ھم فرصت ھای عظيم و ھم خطرات 

خطرات، ريشه در اين واقعيّت . بزرگی را به ھمراه دارد

دارد که سرمايه داری دولتی، از طريق مداخلۀ اتحاديه 

قادرست تا بر کارگران  ھای کارگری تحت کنترل،

نظارت داشته باشد، با سبعيّت آن ھا را استثمار کند، و 

امکانات انق%بی نيز ريشه در . مقاومت آنان را فلج نمايد

اين واقعيّت دارد که کارگران، با قرار دادن خود در 

به طور استثنايی  ی در صنعت کهمناصبی از شاخه ھاي

ه به تمامی نيروھای ، می توانند رھبری حملاھميت دارند

کدام يک . سرمايه و دولت بورژوايی را به دست گيرند

از اين امکانات پيروز خواھد شد؟ و در چه دوره ای از 

اين . زمان؟ طبيعتاً پيش بينی اين امر ناممکن است

مختلف در داخل  ھای گرايشموضوع تماماً به مبارزۀ 

يّت طبقۀ کارگر، به تجربيات خود کارگران، و به موقع

در ھر مورد، استفاده از اين . جھانی بستگی خواھد داشت

شکل جديد فّعاليت به نفع طبقۀ کارگر، و نه 

، تنھا يک شرط )٥(آريستوکراسی و بوروکراسی کارگری 

که ھمۀ  مارکسيستی انق%بی وجود يک حزب: نياز است

اشکال فّعاليّت طبقۀ کارگر را به دقت مطالعه کند، 

به نقد بکشد، کارگران را آموزش و  ھرگونه انحرافی را

سازمان دھد، از نفوذ در اتحاديه ھای کارگری برخوردار 

گردد، و نمايندگی انق%بی کارگران در صنعت ملی شده 
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 .را تضميين نمايد

 :منبع

http://www.marxists.org/archive/trotsky/193

8/xx/mexico03.htm 

 :توضيحات مترجم

لوئی بناپارت، سه سال پس از قدرت گيری، در ) ١( 

، به کودتايی بر ضّد دولت خود ١٨٥١دسامبر  ٢تاريخ 

دست زد و بدين ترتيب، يک ديکتاتوری نظامی جايگزين 

مارکس ب%فاصله پس از اين واقعه، . دولت سابق گشت

را به » دھمين برومر لوئی بناپارتھج«جزوۀ مشھور 

که چگونه . ..«نگارش درآورد تا در آن نشان دھد 

مبارزۀ طبقاتی در فرانسه، شرايط و مناسباتی را به 

وجود می آورد که به يک شخصيّت مضحک، امکان 

پيشگفتار مارکس ( ».بازی نقش يک قھرمان را می دھد

ه تاريخ ، ب"ھجدھمين برومر لوئی بناپارت"بر چاپ دّوم 

 )١٨٦٩ژوئن  ٢٣

در نوشته ھای مارکس و انگلس اين اصط%ح به شکلی 

از حکومت در جامعۀ سرمايه داری داری اشاره دارد که 

در آن بخش اجرايی دولت، تحت حاکميت يک نفر، بر 

ھمۀ بخش ھای دولت و بر جامعه قدرتی استبدادی و 

به ھمين جھت . ديکتاتورمآبانه به دست می آورد

تيسم برای توصيف دولتی استفاده می شود که در بناپار

شرايط نبود امنيّت و با مداخلۀ نظامی، پليسی و 

، بوروکراسی دولتی برای استقرار نظم، تشکيل می گردد

و فرآوردۀ موقعيتی است که در آن طبقۀ حاکم در جامعۀ 

سرمايه داری ديگر قادر نيست حاکميت خود را از طريق 

پارلمانی حفظ کند؛ اما در عين حال ابزارھای قانونمند و 

طبقۀ کارگر نيز قادر نيست پيشوايی خود را بر کرسی 

 .بنشاند

 »برنامۀ انتقالی«از کتاب  ٨تروتسکی در بخش ) ٢(

مبحث سلب مالکيّت از گروه ھای مجّزای سرمايه (

 :می گويد) داران

برنامۀ سوسياليستی سلب مالکيّت، يعنی سرنگون «

ازی و منھدم کردن سلطۀ اقتصادی ساختن سياسی بورژو

آن، در دوران انتقالی، نبايد به ھيچ وجه مانع از اين شود 

که در صورت مقتضی بودن شرايط، درخواست سلب 

مالکيّت از چند شاخۀ اصلی صنعتی حياتی برای 

موجوديّت ملی و يا سلب مالکيّت از طفيلی ترين بخش 

 ».بورژوازی، پيش کشيده شود

وزارات « :)Ministerialism(م سمنيستريالي) ٣(

؛ »ميلرانيسم«و نيز  »سوسياليسم وزارتی«، يا »گرايی

تاکتيک اپورتونيستی شرکت سوسياليست ھا در دولت 

 ١٨٩٩اين اصط%ح در سال . ھای ارتجاعی بورژوايی

، (Millerand) به مناسبت شرکت الکساندر ميلران

-سوسياليست فرانسوی، در دولت بورژوايی والدگ

پورھرمزان . برگرفته از توضيحات م( سو، پديد آمدرو

در " چپ روی"بيماری کودکی «بر ترجمۀ کتاب 

 )»کمونيسم

(4) Accounting House 

مبحث (از کتاب برنامۀ انتقالی  ٩تروتسکی در بخش 

سلب مالکيّت از بانک ھای خصوصی و دولتی کردن 

 :می نويسد) سيستم اعتبارات

ھرگز به معنای مصادرۀ  سلب مالکيّت از بانک ھا،«

برعکس، بانک دولتی واحد . سپرده ھای بانکی نيست

قادر خواھد بود شرايطی به مراتب مناسب تر از بانک 

به . ھای خصوصی برای وديعه گذاران کوچک ايجاد کند

ھمين طريق، تنھا بانک دولتی می تواند برای 

کشاورزان، کسبه و بازرگانان خرده پا شرايط مناسب، 

اّما باBتر از ھمه، وضعی . اعتبار ارزان، فراھم کنديعنی 

و بيش و پيش از ھمه چيز  -است که طبق آن کّل اقتصاد

تحت رھبری يک ھيأت  - صنعت بزرگ و حمل و نقل

مالی واحد، در خدمت منافع حياتی کارگران و ساير 

با وجود اين، دولتی . زحمتکشان قرار خواھد گرفت

اين نتايج مناسب را به بار کردن بانک ھا، تنھا موقعی 

خواھد آورد که قدرت دولت، خود، يکسره از دست 

 .»استثمارگران درآيد و در اختيار زحمتکشان قرار گيرد

 Labor) عبارت آريستوکراسی يا اشرافيّت کارگری) ٥(

Aristocracy)  اصط%حاً به آن قشر از کارگران در

می شود داری اط%ق  عمدتاً کشورھای پيشرفتۀ سرمايه 

يا سودھای بسيار  (Super Profit) "مافوق سود"که از 

که به تعبير لنين مافوق آن سودی است (ک%ن انحصاری 
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که سرمايه داران از طريق بھره کشی از کارگران کشور 

تطميع می شوند و بدين  (به چنگ می آورند" خود"

ترتيب، چه به لحاظ سطح دستمزد و رفاه و چه سبک 

 .لوژی، خرده بورژوا يا بورژوا می شوندزندگی و ايدئو

آريستوکراسی "فردريک انگلس، نخستين بار ايدۀ 

از  - را در تعدادی از نامه ھای خود به مارکس" کارگری

در . مطرح نمود - ١٨٨٠تا اواخر دھۀ  ١٨٥٠اواخر دھۀ 

واقع انگلس با محافظه کاری رو به رشد در بخش ھای 

او . ا دست به گريبان بودسازمان يافتۀ طبقۀ کارگر بريتاني

استدBل کرد که کارگران بريتانيا، که خود قادر به ايجاد 

مانند کارگران  -اتحاديه و تضمين ثبات شغلی بوده اند

ماھر در صنايع آھن، فوBد و ساخت ماشين آBت، و 

يک Bيه يا قشر  -عمدۀ کارگران کارخانجات نساجی

از طبقۀ  (Bourgeoisified) "بورژوا شده"ممتاز و 

 .را ايجاد کرده اند" آريستوکراسی کارگری"کارگر، يک 

در واقع  - تسلط سرمايۀ بريتانيا بر اقتصاد جھانی

به کارفرمايان اصلی  -صنعتی و مالی آن" انحصار"

اجازه داد تا اقليتی از کارگران را از دستمزدھای نسبتاً 

ات انگلس به اين امتياز. باBتر و امنيّت شغلی منتفع کنند

نسبی، به خصوص در قياس با تودۀ کارگرانی که با 

درآمدھای پايين و در مشاغل بی ثبات به کار گرفته می 

شدند، به عنوان پايۀ ماّدی محافظه کاری در جنبش 

 .کارگری بريتانيا نگاه می کرد

تئوری معاصر آريستوکراسی کارگری نيز ريشه در اثر 

يه داری سرما"لنين در مورد امپرياليسم و ظھور 

لنين ھنگامی که مشاھده کرد رھبران . دارد" انحصاری

بسياری از احزاب سوسياليستی اروپا در جنگ جھانی 

دفاع می " خودشان"اّول از دولت ھای سرمايه داری 

" اپورتونيسم"پيروزی آن چه که او . کنند، بھت زده شد

، لنين را (اصط%ح او برای رفرميسم(خطاب می کرد 

 .رگمی نموده بودکمی دچار سرد

، لنين کار بر روی توضيح خود پيرامون ١٩١٥تا سال 

پيروزی اپورتونيسم در جنبش ھای سوسياليستی و 

او طی مقاله ای با عنوان . کارگری را آغاز کرده بود

 :چنين نوشت" سقوط بين الملل دّوم"

دورۀ امپرياليسم، دوره ايست که در آن تقسيم جھان «

و صاحب امتياز، که تمامی ملل  "بزرگ"مابين ملت ھای 

ته مانده . ديگر تحت ستم آنان قرار دارند، تکميل می شود

صاحب امتياز از  ]ملل[ھای ثروت تاراج شده به دست 

طريق اين تعّدی، به بخش ھای معيّن زيادی از خرده 

بورژوازی، و آريستوکراسی و بوروکراسی طبقۀ کارگر 

 .»می رسد

سيار کوچکی از پرولتاريا و نمايندۀ اقليت ب«اين بخش 

از بورژوازی . ..پشتيبانی آن«که » توده ھای کارگر است

بنيان اجتماعی رفرميسم می » در مقابل توده ھای پرولتر

 .باشد

بدين ترتيب، لنين، شالودۀ اجتماعی آريستوکراسی 

ھايی می ديد که از خ%ل "مافوق سود"کارگری را در 

چه که امروز  سرمايه گذاری امپرياليستی در آن

ناميده می  "کشورھای جنوب"يا " جھان سّوم"کشورھای 

 ٦او در پيشگفتار خود به تاريخ . شود، ايجاد شده بود

امپرياليسم به مثابۀ باBترين «بر کتاب  ١٩٢٠ژوئيۀ 

 :می نويسد »مرحلۀ سرمايه داری

زيرا (بديھی است که با يک چنين مافوق سود ھنگفتی «

دی است که سرمايه داران از اين سود مافوق آن سو

به چنگ می " خود"طريق بھره کشی از کارگران کشور 

می توان رھبران کارگران و اقشار فوقانی ) آورند

کارگران را که قشر آريستوکرات کارگری ھستند، تطميع 

ھستند " پيشرفته"و اين سرمايه داران کشورھای . نمود

ھزاران  که آن ھا را تطميع می کنند و اين عمل را به

راه، مستقيم و غير مستقيم، آشکار و پنھان، انجام می 

 «.دھند

 :لنين در ادامه می نويسد

آريستوکراسی "اين قشر کارگران بورژوا شده يا «

که از لحاظ شيوۀ زندگی، ميزان دستمزد و به " کارگری

طور کلی جھان بينی خود کام%ً خرده بورژوا شده است، 

اه انترناسيونال دّوم، و در به عنوان مھم ترين تکيه گ

) نه نظامی(دورۀ ما، تکيه گاه عمدۀ اجتماعی 

آن ھا گماشتگان واقعی . بورژوازی، خدمت می کند

بورژوازی در جنبش کارگری، و مباشرين کارگری طبقۀ 

سرمايه دار، مجريان واقعی رفرميسم و شووينيسم 

 .»ھستند
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  ))بخش اولبخش اول((مذھب در شوروی مذھب در شوروی 

  پال ديکسن

  ان نوفرستیکيو: ترجمه

به رشتۀ تحرير  ١٩۴۵مقالۀ زير که نخستين بار در سال 
درآمده است، به ارزيابی و تحليل رابطۀ ميان دولت 
. شوروی و کليسای ارتودوکس روسيه می پردازد

نويسنده در اين جا نشان می دھد که ميان رويکرد لنين و 
بلشويک ھا نسبت به مسألۀ مذھب و زيگزاگ ھای 

ستالينيستی پس از آن، يک مرزبندی معمول سياست ا
آن . روشن و مشخص و غيرقابل انکار وجود داشته است

چه در ادامه می خوانيد، بخش نخست اين مطلب است که 
  .در شمارۀ بعدی تکميل خواھد شد

***  

ما به » اخبار بين المللی کارگری«در شمارۀ اخير 
خود  که پرداختيم موضوع انحطاط بوروکراسی شوروی

در شوروی به تصوير کشيده  ا رشد عظيم ناسيوناليسمب را
البته مسير اين انحطاط استالينيستی را می توان با . است

. مطالعۀ تقريباً تمامی جنبه ھای حيات شوروی دنبال کرد

اين انحطاط، به خصوص در روابط بوروکراسی با 
  .کليسای ارتودوکس روسيه آشکار و نمايان می شود

نسبت به کليسای ارتودوکس از دو رويکرد بلشويک ھا 
اول، بنيان ماترياليستی که اساس : جنبه مقيد بود

مارکسيسم را شکل می دھد، و دوم، نقشی که اين کليسا 
کليسای ارتودوکس نه فقط . در روسيۀ تزاری ايفا کرد

 ٧.۵با مالکيت  -يکی از بزرگ ترين صاحبان زمين

١ميليون جريب
- ليون روبلمي ١۵٠زمين و درآمد ساBنۀ  

، بلکه ابزاری حاضر و آماده در دستان تزاريسم بوده 
با رشد جنبش انق%بی تا اواخر قرن نوزدھم، . است

روحانيت روسيه درخواست کرد که اجازۀ ھمکاری او با 
پليس مخفی تزار برای تعقيب و دستگيری انق%بيون 

عناصر بسياری در اين بودند که نقش . صادر شود
  .قدامات نداشتندکوچکی در اين ا

                                                 
١
ھزار متر مربع يا چھل  ۴تقريباً ) Acre(ھر جريب   

  .درصد يک ھکتار است

پس از قتل عام کارگران سن پترزبورگ به دست 
، )١٩٠۵ژانويۀ (سربازان تزار در روز يکشنبۀ سياه 

»شورای مقّدس«
٢

ضمن صدور ) ھيئت گردانندۀ کليسا( 
ی پرداخت که »افراد مسموم الفکر«بيانيه ای، به تقبيح 

بی ھيچ ندامتی، با قساوت در قلب ھا و نفرين بر «
شورا . »ديگران را به مرگ بی ثمر کشاندندلبانشان، 

دشمنان ما، در صدد ھستند که بنيان ھای «اع%م کرد که 
ايمان ارتودوکس و قدرت مطلقۀ تزار ما را متزلزل 

مطيع ... از خدا بترسيد، تزار را محترم شماريد... سازند
بنا به ... ھر قدرتی باشيد که خداوند مقّدر فرموده است

  .»ا عرق جبين زحمت بکشيدمشيّت خداوند، ب

، اسقف اعظم ١٩١٨پس از انق%ب اکتبر، در ژانويۀ 
»تيخون«کليسای ارتودوکس، 

، پيامی به مؤمنين فرستاد ٣
» ھيوBھای نژاد بشر«و طی آن بلشويک ھا را به عنوان 

تقبيح و ھر کسی را که از انق%ب  پشتيبانی می کرد، 
  .تکفير نمود

  

اين سخن . مذھب، افيون توده ھاست«لنين نوشته بود 
حکيمانۀ مارکس، ستون فقرات کّل جھان بينی مارکسيزم 

مارکسيزم، تمام . را در مورد مسألۀ دين تشکيل می دھد
اديان و کليساھا و تمام تشکي%ت مذھبی را ھمواره به 

که می خواھند از  -نوان ارگان ھای ارتجاع بورژوازیع
استثمار دفاع کرده و طبقۀ کارگر را تحقير و منحرف 

رويکرد حزب کارگران نسبت به (» تلقی می کند - نمايند

                                                 
2
 Holy Synod 

3
 Tikhon 
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  ).١٩٠٩مذھب، مه 

اما لنين در ھمان مقاله به روشنی عنوان کرد که بلشويک 
 ھا انتظار محو فوری مذھب را، حتی پس از تسخير

انگلس، که لنين به او نيز ارجاع می دھد، . قدرت، ندارند
نوشته » آنتی دورينگ«تقريباً چھل سال پيش از اين در 

  :بود

تماماً صورت  ]انق%ب اجتماعی[ھرگاه اين عمل «
بگيرد، ھرگاه جامعۀ با تمليک بر کّل ابزار توليد و 
استفاده از آن بر پايۀ يک برنامه، خود و کليۀ اعضايش 

از اسارتی که ھم اکنون در قيد آن اند، از اسارت را 
ابزار توليدی که خود آن ھا توليد کرده اند، ولی در 
برابرشان ھمچون نيروی مقتدر بيگانه ای صف آرايی 
می کند، نجات دھد، ھر گاه انسان ديگر نه فقط تعقل، 
بلکه تحکم نيز کند، تازه آن زمان است که آخرين نيروی 

ه اکنون در مذھب منعکس می شود، بيگانه ای نيز ک
ناپديد خواھد شد و ھمراه با آن، خوِد بازتاب مذھبی نيز 
از بين می رود، آن ھم به اين دليل ساده که ديگری چيزی 

  ».برای بازتاب شدن وجود ندارد

تنھا در يک جامعۀ تماماً سوسياليستی است که می توان 
در اين انتظار محو کامل مذھب را داشت، چرا که تنھا 

توده ھای مردم به  ترس -زمان بنيان اجتماعی مذھب
ديگر  -دليل فروماندگی آن ھا در برابری نيروھای توليد

در اين بين، حزب کمونيست اتحاد . وجود نخواھد داشت
  :اع%م کرد ١٩١٩شوروی مطابق با برنامۀ خود در سال 

قطع پيوندھای ميان طبقات  ]حزب ت%ش دارد تا[« 
و سازمان ھای مبلغ مذھبی را تضمين کند، در استثمارگر 

رھايی واقعی توده ھای کارگر از پيش داوری ھای 
مذھبی ھمکاری نمايد، و دست به مبسوط ترين تبليغات 

در عين حال . روشنگری علمی و ضّد مفاھيم مذھبی بزند
ما بايد با احتياط تمام از ھر آن چه که بتواند احساسات 

ازد، دوری کنيم؛ چرا که چنين مؤمنان را جريحه دار س
روشی تنھا می تواند به تقويت تعصبات مذھبی منجر 

  .»شود

دولت شوروی با داشتن چنين ھدفی در پيش روی خود، 
فرمان به جدايی کليسا از دولت داد و نظام آموزشی را از 

حّق تبليغات مذھبی و ضّد . کّل نفوذ کليسا رھا ساخت
دارايی کليسا . شد مذھبی به تمامی شھروندان اعطا

مصادره، ولی ساختمان ھای کليسا جھت استفادۀ 
چنان از آزادی کليسا ھم. روحانيون عودت داده شد

اما . عبادت، اجتماع، گردھمايی و تبليغات برخوردار بود
انجمن «از سوی ديگر حزب کمونيست نيز با راه اندازی 

»آتئيست ھای رزمنده
١

، »آتئيست«و ژورنال آن به نام  
  .دست به تبليغات ضّد مذھبی نيرومندی زد

در طول سال ھای جنگ داخلی، اکثر روحانيون روسيه 
از سفيدھا حمايت کردند، اما مقاومت آن ھا در برابر 

در . درھم شکسته شد ١٩٢٠رژيم شوروی در اوايل دھۀ 
، حکومت شوروی به منظور تھيۀ منابع مالی ١٩٢١سال 

خارج و غلبه بر قحطی،  Bزم برای خريد مواّد غدايی از
فرمان مصادرۀ ط%، نقره و سنگ ھای قيمتی متعلق به 

اسقف اعظم، روحانيون را به . کليسا را صادر کرد
 ۴۵مقاومت فراخواند و طی مبارزۀ شديدی که رخ داد، 

نفر به حبس ھای بلندمدت محکوم  ٢۵٠کشيش اعدام و 
تا اين زمان ديگر مشخص بود که حکومت . شدند

برای ماندن آمده است؛ بنابراين بخشی از شوروی 
روحانيت با عجله ت%ش کرد تا صلح خود با حکومت را 

اين بخش در . به بھترين شکلی که می توانست، اع%م کند
»کليسای نوگرا«به اصط%ح  ١٩٢٢سال 

٢
را ايجاد کرد  

پيامد . می ناميد» گناه مھلک«که سرمايه داری را يک 
از اين زمان . درون کليسا بود اين امر، ايجاد شکاف در

» کليسای نوساز«به بعد حتی اکثريت روحانيون که با 

مخالف بودند، در ظاھر امر دولت شوروی را تأييد می 
  .کردند

اين وضعيت، تا پيش از عروج بوروکراسی استالينيستی 
لنينيست  -و پيروزی آن بر اپوزيسيون چپ بلشويک

ر اتحاد شوروی کليسا به فعاليت خود د. وجود داشت
از آن  -به خصوص در شھرھا -ادامه داد، اما توده ھا
حمايت از کليسا در بين جوانان . روی برگردانده بودند

بسيار ناچيز بود؛ در واقع پايگاه اصلی کليسا در بين توده 
ھای عقب مانده تر، به خصوص نسل ھای قديمی تر 

ت دستگاه روحانيت به کمک نذورا. دھقانان قرار داشت
جمع آوری شده از حاميان خود سرپا بود و پيوند آن با 
. حيات جامعۀ شوروی تقريباً به طور کامل قطع گشته بود

                                                 
1
 Society of Militant Atheists 

2
 Living Church (Живая Церковь) 
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کشيش ھا حّق رأی دادن در انتخابات شوراھا يا انتخاب 
برای کارگران . شدن در سازمان ھای شورايی را نداشتند

آگاه شوروی، کليسا در ُحکم عتيقه ای بود مربوط به 
که به دليل تأثير استانداردھای رو به شد مادی و  گذشته

  .فرھنگی توده ھا محکوم به زوال تدريجی است

چنان چه انزوای دولت شوروی به وسيلۀ انق%ب جھانی 
در ھم می شکست و از رشد بوروکراسی استالينيستی 

در آن . جلوگيری می شد، اين مسيِر تکامل ادامه می يافت
گويی ھای د تحقق پيشصورت ما می توانستيم شاھ

جزوه ای که از سوی حزب  -»الفبای کمونيزم«جسورانۀ 
کمونيست اتحاد شوروی در دورۀ لنين و تروتسکی نوشته 

  :باشيم - شده بود

گذار از جامعه ای که کاِر سرمايه داری را تمام می «
کند، به سوی جامعه ای که به کل از تمامی بقايای تقسيم 

د است، مرگ طبيعی تمامی کار و تخاصم طبقاتی آزا
  .»مذاھب و خرافات را به ارمغان خواھد آورد

مسير واقعی رويدادھای تحت حاکميت استالينيزم شديداً 
اين خود اثبات قطعی ماھيت رژيم . عکس اين بوده است

استالينيستی است و نشان می دھد که تا چه ميزان 
  !ساخته است» در نھايت و به طور قطعی«سوسياليزم را 

رويکرد بوروکراسی در قبال کليسا از مسير زيگزاگ 
ھای ھميشگی و معمول سياست استالينيستی عبور کرده 

اشتراکی کردن «در دورۀ سياست مافوق چِپ . است
در طی چھار » برنامه ھای پنج ساله«و اجرای » اجباری

سال، ت%شی برای انح%ل کليسا و نفوذ آن به دستور 
از اين ت%ش ھا در سال با آغ.  حکومت صورت گرفت

، کليسا ھا به اجبار بسته و کشيش ھا در سرتاسر ١٩٢٩
زيارتگاه مشھور . اتحاد شوروی دستگير و تبعيد شدند

»باکرۀ ايبريا«
١

جايگاه » مقدس ترين«که مؤمنان آن را  -
استالين و . ويران شد -در سرتاسر روسيه می دانستند

ترين حکومت او برخ%ف لنين و تروتسکی، کوچک 
ھراسی از تقويت تعصبات مذھبی از طريق جريحه دار 

به اعتقاد آن ھا ! ساختن احساسات مذھبی مردم نداشتند
مذھب می تواسنت مانند کوBک با يک چرخش قلم منحل 

در دورۀ » انجمن آتئيست ھای رزمنده«. و نابود شود

                                                 
1
 Iberian Virgin 

برنامۀ «از  ١٩٣٢مه  ١۵زمامداری استالين، در تاريخ 
به اين ترتيب گفته شد که تا . خبر داد» يسمپنج سالۀ آتئ
حتی يک عبادتگاه ھم نبايستی در «، ١٩٣٧اول ماه مه 

قلمرو اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی باقی بماند و 
مفھوم خدا، به عنوان مفھومی بازمانده از قرون وسطی و 
ابزاری برای ستم بر توده ھای کارگر، بايد از اتحاد 

  !»شوروی رخت بربندد

  

در سال ) بزبوژنيک(» آتئيست«جلد نشريۀ 
درھم شکستن خدايان يھوديت، اس%م و : ١٩٢٩

  ر زير فشار برنامۀ پنج سالۀ آتئيسممسيحت د

استالينيستی، » برنامۀ«اما با نھايت تأسف برای اين 
بورورکراسی طی دورۀ اع%م برنامۀ مذکور، عم%ً 
مشغول تقويت بنيان اجتماعی مذھب در اتحاد شوروی 
بود، خصوصاً به دليل مصائب و مشک%ت فزاينده ای که 

ه ھای مردم تحميل سياست اقتصادی فاجعه بار آن بر تود
که  ٣٣-١٩٣٢در سال ھای » قحطی بزرگ«. می کرد

طی آن ميليون ھا نفر از مردم اتحاد شوروی جان باختند، 
نقش به مراتب بزرگ تری از تبليغات مذھبی در تقويت 

برنامۀ پنج سالۀ «. جايگاه کليسا ميان توده ھا ايفا کرد
ينيستی ھای استال»برنامه«ھم درست مانند ساير » آتئيسم

اين دوره، پيش از اتمام زمانی که برای تحقق و تکميل آن 
  .Bزم بود، رسماً به فراموشی سپرده شد

  ١٩۴۵اکتبر 
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  انگلس دربارۀ باکونينانگلس دربارۀ باکونين

  

، *متن زير بخشی از نامۀ انگلس به تئودور کونو: مقّدمه
، است؛ انگلس بخش نسبتاً ١٨٧٢ژانويۀ  ٢۴مورخ 

توطئه ھای باکونين در زيادی از اين نامه را به افشای 
درون انترناسيونال اول و عليه شورای عمومی آن 
اختصاص داده است؛ با اين حال در بخش اندک باقی 
مانده، توضيحی گيرا از خطاھای تئوريک باکونين به 
دست داده شده که با توجه به موضوعيت آن در حاشيۀ 
بحث ھای کنونی با برخی از دوستان و رفقای 

ت%ش می شود . فارسی ترجمه گرديده است آنارشيست، به
تا متن کامل اين نامه به زودی ترجمه و در نشريۀ 

  کيوان نوفرستی. ميليتانت منتشر شود

***  

به دسيسه کردن عليه  ١٨۶٨باکونين که تا سال  ]...[
انترناسيونال پرداخته بود، پس از شکست مفتضاحانه اش 

پيوست و به  ]انترناسيونال[ در کنفرانس صلح برن، به
شروع به توطئه چينی عليه شورای آن  از درونباره يک

باکونين تئوری عجيب و غريب خودش را . عمومی نمود
دارد، ملغمه ای از پرودونيسم و کمونيسم؛ او سرمايه و 
از اين رو تضاد طبقاتی ميان سرمايه داران و مزدبگيران 
 را که از درون تکامل اجتماعی برخاسته، منشأ اصلی

که بايد ملغی شود درنظر نمی گيرد و نکتۀ  یشرارت
اصلی تئوری او ھم در وھلۀ نخست در ھمين حقيقت 

شأ اصلی شر را من دولتدر عوض او . نھفته است
ظيم کارگران سوسيال دموکرات عتودۀ . درنظر می گيرد

اين ايدۀ ما را حمايت می کنند که قدرت دولتی چيزی 
م، زمين داران و سرمايه بيش از سازمانی که طبقات حاک

شان داران برای خود و به منظور حفظ امتيازات اجتماعی
تدارک ديده اند، نيست؛ با اين حال باکونين اصرار دارد 
که اين دولت است که سرمايه را خلق کرده، و سرمايه 

. سرمايۀ خود را در اختيار دارد تنھا به لطف دولتدار 

يش از ھر چيز دولت شّر اصلی است، پ ،بنابراين دولت
است که بايد نابود شود تا سپس سرمايه داری خود 

: به عکس اعتقاد ما بر اين است که. رھسپار جھنم شود

سرمايه و اختصاص کليۀ ابزار توليد به اقليتی معدود را 
اين . دولت خود سقوط کند از اين رھگذر نابود کنيد تا

بدون يک انق%ب . تفاوت، يک تفاوت ماھوی است
اجتماعی از پيش، الغای دولت بی معناست؛ الغای 

تغيير در شامل سرمايه، فی نفسه انق%ب اجتماعی است و 
البته از آن جا که برای باکونين، . می شودکّل روش توليد 

دولت شّر اصلی محسوب می شود، پس اصوBً کاری که 
خواه جمھوری باشد  -بتواند به حفظ بقای دولت بيانجامد

از . نبايد صورت پذيرد -يا ھر چيز ديگری یيا سلطنت
نتيجه [ کناره گيری کامل از کّل سياستھمين روست که 

ارتکاب به يک کنش سياسی، و به خصوص . ]می شود
به اصول  جستن در انتخابات، در حکم خيانت شرکت

کاری که بايد انجام داد، دست زدن به تبليغات . خواھد بود
دھی؛ ھنگامی که تمامی دولت و سازمان توھين بهاست و 

کارگران، يعنی اکثريت، جلب شدند، بايد مقامات را 
انترناسيونال را  تشکي%تعزل، دولت را ملغی و 

اين عمل عظيم، که ھزاره با آن آغاز . جايگزين آن کرد
  .ناميده می شود اجتماعی انحEلمی گردد، 

ھمۀ اين ھا شديداً راديکال به نظر می رسد، و آن قدر 
است که می توان ظرف پنج دقيقه از بَر کرد؛ به ساده 

ھمين دليل است که اين تئوری باکونين به سرعت در 
دربين وک%ی جوان،  ]عمومی[اسپانيا و ايتاليا با اقبال 

  .پزشکان و ساير افراد جزم گرا رو به رو شده است

اما تودۀ کارگران ھرگز به خود اجازه نخواھند داد با اين 
شود که امور عمومی کشورشان، اموری اقناع  ]ايده[

ھستند و ھر  سياسیآن ھا ذاتاً . مربوط به آن ھا نيست
کس سعی کند به ان ھا بقبوBند که بايد سياست را به حال 

اين . خود رھا کنند، نھايتاً در مخمصه گيرخواھد افتاد
موعظه که کارگران بايد در تمامی شرايط از سياست 

دن آن ھا به سوی دستان دوری کنند، به منزلۀ ران
  .روحانيون يا جمھوری خواھان بورژوا است

حال که به گفتۀ باکونين انترناسيونال قرار نيست برای 
مبارزۀ سياسی شکل بگيرد، بلکه برای اين منظور بايد به 

اجتماعی، يک باره جايگزين  انح%لمحض وقوع 
سازمان دولتی کھنه شود، پس اين نتيجه به دنبال می آيد 
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آل باکونينيستی از که انترناسيونال بايد تا حد امکان به ايده
در اين جامعه، پيش از ھر چيز . جامعۀ آتی نزديک شود

= دولت= وجود نخواھد داشت؛ چرا که اتوريته اتوريته

اين که افراد چه طور می خواھند َدم آخر (شّر مطلق 
بدون داشتن يک ارادۀ تصميم گيرنده، يک رھبری 

کارخانه را بگردانند، خط راه آھن را راه متحدانه، 
بياندازند يا کشتی را ھدايت کنند، مسأله ای است که به ما 

اتوريتۀ اکثريت بر اقليت نيز متوقف می ). نمی گويند
ھمۀ افراد و اجتماعات خودمختار ھستند؛ اما در . شود

مقابِل اين پرسش که چه طور ممکن است جامعه ای، 
فر، وجود داشته باشد، بدون آن که گيريم متشکل از دو ن

 ]به نفع ديگری[ھر فرد از بخشی از خودمختاری اش 

با اين . صرف نظر کند، باکونين سکوت اختيار می کند
ھمه انترناسيونال بايد مطابق با اين الگو، بازسازماندھی 

ھمۀ بخش ھا، و در ھر بخش ھمۀ افراد، خومختار . شود
که چنان اتوريتۀ  ازلقطعنامه ھای بگور پدر . ھستند

مخّربی به شورای عمومی بخشيد که حتی خودش را 
  !تضعيف می کرد

اعطا شود، بازھم  به طور اختياریحتی اگر اين اتوريته 
 ]در ھر حال[ چرا کهمطلقاً بايد از آن جلوگيری کرد، 

  .اتوريته است

اين ھا نکات اصلی اين شيادی بود که به اختصار بيان 
  .شد

  :منبع

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1872/letters/72_01_24.htm 

  :توضيحات

مھندس سوسيال ): ١٩٣۴-١٨۴٧(تئودور کونو * 
از کشور خود  ١٨٧٠دموکرات آلمانی که در اوايل دھۀ 

ر سازمان دھی يک بخش از انترناسيونال بيرون شد، د
در مي%ن شرکت داشت و از خطّ شورای عمومی دفاع 

او سرپرست کميسيونی ) ١٨٧٢(در کنگرۀ Bھه . نمود
بود که تصميم به اخراج باکونين از انترناسيونال اول 

کونو بعدھا به آمريکا مھاجرت کرد و در اين جا . گرفت
به ع%وه . اری نمودھمک» روزنامۀ مردم نيويورک«با 

شواليه ھای «او سپس به يکی از بنيان گذاران سازمان 
  .تبديل شد» کار

  بديلی وجود نداشتبديلی وجود نداشت: : تاچرتاچر

  مايکل رابرتز

  آرمان پويان: ترجمه

به طول  ١٩٩٠تا  ١٩٧٩دورۀ زمامداری تاچر از 

شکل می » تاچريسم«که  بودانجاميد و در ھمين دوره 

نيروی ضّد انق%بی از  تاچريسم، به عنوان نوعی. گيرد

به دليل نجات  از سوی طرفدارانش جانب سرمايه، وسيعاً 

سرمايه داری بريتانيا يا دور کردن آن از بروز فاجعه، 

 ھایاما در واقع بحرانی که اقتصاد. شودتحسين می 

درنورديده  ١٩٧٠تا اواخر دھۀ  را اصلی سرمايه داری

 تغيير عمومی وسيع در سطح ، منجر به يکبود

در اين  ی اقتصادی و تحميل آن به سرمايه شد؛ وژاسترات

تاچريسم تنھا يک شاخه از ھمين تغيير و تحول  ميان

سقوط  ،اقتصادھای اصلی سرمايه داری. عمومی بود

به  ١٩۶٠ممتد و شديد سوددھی سرمايه را از اواسط دھۀ 

« نتيجۀ  ،اين موضوع. از سر گذرانده بودند ،بعد

 »منقبض بازارھای کار
)١(

خبری  نه چرا که ديگر. بود 

 نه، بود از ھجوم کار ارزان افراد بيکار پس از جنگ

و رونق زاد «افزايش سريع جمعيت نيروی کار در دورۀ 

 پس از جنگ جھانی دوم» ولد
)٢(

به ع%وه سطح سرمايه . 

رو به رشد بود که  ،گذاری در تکنولوژی نسبت به کار

  .برنيامد چندان از پس افزايش بھره وری کار

، نرخ ١٩٧۵و  ١٩۶٣طبق محاسبات من، بين سال ھای 

درصد سقوط، از  ٢٨سود بريتانيا برای کل اقتصاد با 

درصد  ٢٠نرخ استثمار . درصد رسيد ١٩به  ٢۶حدوداً 

نسبت (کاھش يافت، درحالی که ترکيب ارگانيک سرمايه 

درصد  ٢٠) کار ھزينۀ ھزينۀ تجھيزات و تکنولوژی به

با توجه به تئوری اقتصادی مارکسيستی، . افزايش يافت

بحران ک%سيک برای سرمايه داری اين يک دورۀ 

برای جزئيات بيشتر در اين مورد، به (وب می شد سحم

  ).مراجعه کنيد» رکود بزرگ«کتاب من با عنوان 
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ھمين پديده، در اياBت متحده، ژاپن و بخش ھای بسياری 

اين کاری بايد بنابر. از اروپا ھم به چشم می خورد

در اين جا بود که خود تاچر اع%م . صورت می گرفت

 »بديلی وجود ندارد«کرد 
)٣(

يعنی تنھا راه برون رفت، . 

نابود کردن توان کار و انتقال توزيع ارزش ايجاد شده از 

به بيان ديگر سوی کارگران به سوی سرمايه بود، 

ن نرخ استثمار به عنوان عاملی برای خنثی کرد شافزاي

به ع%وه در بسياری از اقتصادھای . سقوط نرخ سود

اصلی، نياز بود که ارزش سرمايه و صنايع غيرمولد 

ی جديد ژقع به کارگيری تکنولودر وا. قديمی از بين برود

تر آورسايرجاھا به مراتب مولدتر و سودو کار ارزان در 

ھدف اين بود که توليد بسياری از صنايع سنگين و . بود

متوقف و  ،اقتصادھای سرمايه داری بالغ ر درمانوفاکتو

به اقتصادھای آسيای شرقی و چين که از سوددھی به 

مراتب بيشتری برخوردار بودند، منتقل شود و اين ھمان 

  .بود »جھانی سازی«

ی جديد برپايۀ به ژاين استراتژی مستلزم يک تکنولو

» اقتصاد مختلط«اصط%ح بازارھای آزاد و گسست از 

آن حکومت ھا درجه  قالب که در ؛ اقتصادیدکينزی بو

و در پروسۀ  ،ای از رفاه و خدمات عمومی را عرضه

» مداخله«، »کاBی عمومی«توليد سرمايه داری برای 

را گفت که  نفور خوداما تاچر اين جملۀ م. ردندمی ک

تحليل باBتر از ھمۀ اين ھا، . »جامعه ای وجود ندارد«

توان کار، کاھش ھزينۀ  بردن

ريق خصوصی طدولتی از 

 ادصسازی، و توسعۀ يک اقت

مبتنی بر خدمات ) رانتی(

موارد بريتانيا و اياBت (مالی 

، وظايف پيش رو )متحده

 اين وظايف، مستلزم. بودند

رھبرانی بود که از پس  وجود

آن بربيايند؛ تاچر يکی از آن 

ھا بود، اما ريگان ھم در نوع 

محسوب خودش چنين رھبری 

  .می شد

ا آن چه اغلب فراموش می ام

شود، اين است که اين ضّد 

 ،انق%ب برای نجات اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری

ئوليبراليسم، نعصر . پيش از تاچر يا ريگان آغاز شد

. آغاز گشت ١٩٧٠دست کم برای بريتانيا، از اواسط دھۀ 

نرخ سود بريتانيا در سال . ھم اين را تأييد می کنندھا داده 

ه نقطۀ حداقل رسيد و اين ھمزمان بود با نقطۀ ب ١٩٧۵

  .٧۵-١٩٧۴اوج نخستين رکود اقتصادی جھانی در سال 

حکوت حزب کارگر تحت زمامداری کاBھان، نخست 

وزير، و ھيلی، صدر اعظم، با آغاز مبارزه ای طوBنی 

برای کاستن از ھزينه ھای دولتی، پايين آوردن دستمزدھا 

که  یبه بحرانکردند تا ت%ش صنايع،  کوچک سازیو 

بريتانيا را وادار به درخواست کمک از صندوق بين 

. ھندکرده بود، واکنش نشان د ١٩٧۶المللی پول در سال 

آن مقطع، بسيار رک و راست  در یکنفرانس طیکاBھان 

  : اع%م کرد که

» ًBکه شما می توانيد با کاستن از فکر می کرديم معمو

ھای دولتی، راه خروج از  ماليات و باB بردن ھزينه

خيلی رک . رکود را طی کنيد و اشتغال را افزايش بدھيد

به شما می گويم که اين گزينه ديگر وجود ندارد و تاجايی 

ريق که حتی وجود داشت، از زمان جنگ به بعد فقط با تز

مقدار بيشتری از تورم به اقتصاد جواب می داد، و در 

. »اری  ھمراه می شدکيقدم بعدی با سطح باBتری از ب

بنابراين اقتصاد کينزی نخست از طرف دولت حزب 

  .رد شدطکارگر و نه تاچر 
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ھم زمان تمرکز موج مقررات زدايی، از بخش 

ھمين موضوع لندن را به . مانوفاکتور به ماليه منتقل شد

سرمايۀ مالی اروپا، اگرنه جھان، تبديل کرد، ھرچند 

د، چرا که مھم ترين بانکداری بريتانيا تقريباً محو ش

مؤسسات مالی در اين شھر اکنون امريکايی يا اروپايی 

  .ھستند

 ۵٠، نرخ سود بريتانيا ١٩٩۶تا  ١٩٧۵بنابراين از 

درصد صعود کرد و ھرچند ترکيب ارگانيک سرمايه ھم 

رخ  ١٩٩٠گرچه ايم مورد در دھۀ (درصد باB رفت  ١٧

يدا درصد جھش پ ۶۶، نرخ استثمار کارگران به )داد

اگر فقط سال ھای زمامداری تاچر را درنظر ! کرد

نرخ سود : بگيريم، بازھم ھمين داستان تکرار می شود

درصد صعود کرد، تکنولوژی و تجھيزات کارخانه  ٢٢

درصد  ٣ای تلف شد، به طوری که ترکيب ارگانيک 

سال . درصد باB رفت ٢٠سقوط کرد، اما نرخ استثمار 

لک بود، اما اين پروسه از ھای تاچر برای کارگران مھ

قبل، يعنی از دورۀ حزب کارگر آغاز شده و تا اواسط 

  .ادامه يافته بود ١٩٩٠دھۀ 

دو افسانه وجود دارد که حاميان 

سرمايه داری در مورد سال ھای 

: زمامداری تاچر تکرار می کنند

نخست اين است که رشد اقتصادی 

در دورۀ تاچر، نسبت به دوران پيش 

، به مراتب بھتر بود و و پس از آن

ھمين مورد بريتانيا را قادر ساخت 

تا با ساير اقتصادھای سرمايه داری 

حتی به نظر می . »برابری بکند«

رسد که پال کروگمن ھم در 

جديدترين نوشته اش به طور ضمنی 

  : چنين ايده ای را پذيرفته است

گمان می کنم که تغييرات تاچر در «

غيره، به ماليات ھا، مقررات کار و 

ايجاد اقتصاد انعطاف پذيرتری 

منجر شد و ھمين موضوع سال ھای خوب در دورۀ 

  . »زمامداری بلر را ممکن کرد

و  ١٩٨٢بسيار خوب، درست است که بين سال ھای 

، رشد توليد ناخالص داخلی واقعی بريتانيا بھتر از ١٩٩٧

. بود - يعنی دورۀ افول نرخ سود -٨٢تا  ١٩۶۵سال ھای 

در ھيچ جا حتی نزديک ) و سوددھی(اقتصادی  اما رشد

در بريتانيا و در تمامی  ۶۵و  ١٩۴۶به اندازۀ سال ھای 

  .اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری نبود

بود و نه  ١٩۶٠سرمايه داری در دھۀ » عصر ط%يی«

، »عصر ط%يی«به ع%وه در دورۀ اين . ١٩٨٠دھۀ 

Bترين نرخ با(نرخ ھای ماليات بر درآمد، تصاعدی بود 

درصد، در دورۀ آيزن ھاور در اواخر دھۀ  ٩٩آن، 

؛ در بريتانيا کمک ھزينه ھای دانشجويی )بود ١٩۵٠

؛ )بدون شھريه و وام(برای تحصي%ت عالی وجود داشت 

حقوق مستمری با متوسط دستمزدھا ارتباط داشت؛ بخش 

ھای مھم اقتصاد، مثل آب، انرژی، حمل و نقل و نيرو 

بانک «از جمله (لت قرار داشتند تحت کنترل دو

اما سال ھای . و بيکاری نسبتاً پايين بود) »انگليس

خوانايی زمامداری تاچر به ھيچ وجه با اين تصوير ھم

  .نداشت

  

به ع%وه اگر بريتانيا شانس نمی آورد و منابع نفت و گاز 

کشف نکرده و  ١٩٧٠دريای شمال را در اواخر دھۀ 
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، اقتصادش به مراتب بدتر تحت کنترل درنياورده بود

رونق نفتی، دريچۀ کوچکی بود که به . عمل می کرد

با اقتصادھای اياBت » برابری کردن«بريتانيا اجازۀ 

اين موضوع ھم پيش از تاچر رخ . متحده و آلمان را داد

داد، ولی دولت او بيشترين منفعت را از آن برد، چرا که 

د توليد رش. باB رفت ١٩٨۶بھای نفت شديداً تا 

و البته . ناچيز بود ٩٣تا  ١٩٧٣مانوفاکتور در بريتانيا از 

بر، به ايجاد بخش انرژی، به عنوان بخشی شديداً سرمايه

بخش . مشاغلی اندک، و تنھا سودھايی ھنگفت، منجر شد

درصد از توليد ناخالص  ۴.٢اصلی اقتصاد به طور کلی 

راج رونق استخ. تشکيل می داد ١٩٧٣داخلی را در سال 

 ۶.٧، اين رقم را به ١٩٨٠نفت دريای شمال در دھۀ 

  .درصد افزايش داد

  

در اين روزھا . افسانۀ ديگر، کنترل مخارج عمومی است

رو به رو ھستيم، مضحک به » رياضت اقتصادی«که با 

-نظر می رسد که سال ھای زمامداری تاچر شاھد بيش

 ترين کاھش در مخارج دولتی يا ماليات ستانی، دست کم

با اين ھمه . نسبت به توليد ناخالص داخلی، نبوده است

امروز برخی از استراتژيست ھای راست، تأسف اين 

ھمان طور که جدول زير نشان . موضوع را می خورند

می دھد، ماليات ھا نسبت به توليد ناخالص داخلی در 

بريتانيا عم%ً به سرعت در ھفت سال نخست دورۀ 

ش يافت و سپس اواخر اين زمامداری خانم تاچر افزاي

حتی در سال ھای پايانی ھم اين ماليات . دوره سقوط کرد

ھا به طور قابل توجھی باBتر از زمانی بود که تاچر 

ھزينه ھای عمومی نيز در ھفت سال . وارد عرصه شد

نخست او رشد داشت، ولی در سال ھای پايانی روند 

که به  ماليات ھای پايين تر، شعاری. نزولی را طی کرد

کّرات از سوی دولت کنونی مطرح می شود، ھرگز در 

  .دورۀ تاچر اجرايی نشد

ھرچند تاچر ب%فاصله پس از روی کار آمدن، باBترين 

درصد  ۶٠به  ٨٣نرخ ماليات بر درآمد شخصی را از 

 ٣٠درصد به تنھا  ٣٣تقليل داد، نرخ ماليات پايه ای از 

 ٢۵ليات ، نرخ ما١٩٨٠در سال . درصد کاھش يافت

درصدی به نرخ  ٣٠درصدی حذف و به اين ترتيب نرخ 

. پايين تر ماليات تبديل شد

خانم تاچر کاھش مالياتی 

را با تقريباً دو  ١٩٧٩سال 

برابر کردن ماليات بر 

 ١۵به  ٨از (ارزش افزوده 

ھمان . جبران کرد) درصد

طور که يک تحليلگر دست 

تأثير «: راستی می گويد

يش قابل برنامۀ تاچر، افزا

م%حظۀ ماليات ستانی از 

تقريباً ھمۀ ماليات دھندگان 

  .»بوده است

نتيجۀ واقعی کاھش نرخ 

ھای ماليات بر درآمد برای 

چنين لغو ماليات بر صاحبان باBترين درآمدھا، و ھم

عوايد سرمايه، پايين آوردن ماليات بر دارايی، ولی 

م تر افزايش ماليات بر مصرف برای ھمه، نابرابری عظي

اما دليل اصلی فقر فزاينده و سطوح . درآمد و ثروت بود

مطلق نابرابری امروزی، که تنھا اياBت متحده با آن 

برابری می کند، تلف کردن مشاغل امن با درآمد خوب 

در صنايع و جايگزين کردن آن با کارھای خدماتی 

و البته درآمدھا و ثروت . غيرايمن با درآمد پايين تر بود

در بخش خدمات مالی نيز از افزايش عظيمی  نخبگان

و ھمۀ ما می دانيم که اين ھا به چه . برخوردار شد

  .مصيبتی ختم شد
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تاچر وظيفۀ خود را، يعنی نابود کردن شغل، درآمد و 

. زندگی ميليون ھا نفر از مردم بريتانيا به انجام رساند

بديلی وجود نداشت، اما تا جايی که به منافع سرمايه 

  .ط می شدمربو

  

  :توضيحات

در ): Tight Labour Market(بازار کار منقبض ) ١(

اين حالت بازار کار، با مازاد تقاضای کار رو به رو 

به بيان ديگر تعداد مشاغل خالی و بدون متصدی، . است

  .نسبت به تعداد افراد بيکار باB است

، با افزايش ١٩۴۵پايان جنگ جھانی دوم در سال ) ٢(

در بسياری از کشورھا، به ويژه کشورھای  زاد و ولد

ھرچند در مورد تعيين بازۀ دقيق اين . غربی، ھمراه بود

اخت%ف وجود دارد، اما به طور ) Baby Boom(دوره 

عمومی می توان آن را از زمان پايان جنگ جھانی دوم 

  .تا بيش از يک دھۀ بعد دانست

(3) There Is No Alternative (TINA) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ارش هاي كارگريگز

  : : جنبش کارگری ايرانجنبش کارگری ايران

  مسائل و چشم اندازھای مبارزه و ھمبستگیمسائل و چشم اندازھای مبارزه و ھمبستگی

  

متن پيش رو، سخنرانی ای است که در جريان شرکت 

عليرضا بيانی از طرف گرايش مارکسيست ھای انق%بی 

ايران در سمينار کارگری گرايش مارکسيست انق%بی 

ين ا. در فرانسه از سوی وی ايراده شده است» اخگر«

سمينارھا سالی يک بار ده ھا تن از فعاBن کارگری 

درگير در اعتصابات کارگری و سازماندھی فعاBن 

کارگری در کارخانه ھا و مح%ت کار در سراسر فرانسه 

را برای ارزيابی وضعيت مبارزات کارگری عليه نظام 

  .سرمايه داری در فرانسه، گرد يک ديگر جمع می کند

***  

ش کارگری در ايران بيش از ھر زمان شرايط کنونی جنب

کارگران از يک سو متحمل . ديگری ناموزون است

سخت ترين فشارھای اقتصادی شده اند و ديگر توان 

تحمل اين فشار را ندارند، و از سوی ديگر مبارزات و 

اعتراضات آن ھا پراکنده و بدون انسجام با ساير 

ق%ب سال کارگران در ايران ھمزمان با ان. مبارزات است

شوراھای کارگری کارخانجات و مح%ت را تجربه  ۵٧

کردند و ب%فاصله مورد سرکوب شديد قرار گرفتند و 

تاکنون ھرگز نتوانسته اند به طور گسترده خود را در 

ب%فاصله پس . تشک%ت کارگری دلخواھشان متشکل کنند

از انق%ب به اين سو، اختناق و سرکوب سيستماتيک 

ارگران ھمۀ اعتماد به نفسی که در دوران باعث شد که ک

انق%بی به دست آورده بودند، اعتماد به نفسی که طبقۀ 

کارگر را دارای ھژمونی کامل در جامعه کرده بود، از 
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ھمين موضوع پراکندگی کارگران را . دست بدھند

افزايش داده، مبارزات آن ھا را به انسجام و وحدت نمی 

ت کارگری در ايران ھر در عين حال اعتراضا. رساند

بار بيشتر از قبل خصلت ضّد سرمايه داری به خود می 

  .گيرد

  

کارگران ايران ھرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با 

وارد مبارزه عليه سرمايه داری ديگر، اما به ھر رو يک

فشار مبارزات کارگران بر دولت سرمايه . می شوند

تر داری باعث می شود اختناق و فشار و سرکوب بيش

تر می شود، نياز به شود، و ھرچه سرکوب و اختناق بيش

. تر می گرددسازماندھی انق%بی برای تقابل با آن بيش

ندھی انق%بی ترين وسيلۀ غلبه بر سرکوب، سازمامھم

متأسفانه ھمين فشار و سرکوب باعث شده است که . است

  .ورود انحرفات به درون جنبش کارگری افزايش پيدا کند

گرايش ھای رفرميستی و اکونوميستی خود را با شرايط 

آن ھا به زعم خود در حال مبارزه . موجود وفق داده اند

را در  اند، اما مبارزۀ آن ھا حتی قادر نيست خوِد آن ھا

مقابل سرکوب مصون بدارد، چه رسد به کّل طبقۀ 

متأسفانه بخش مھمی از پيشروان سنتی کارگری . کارگر

تر خود را علنی و تر سرکوب می شوند، بيشھرچه بيش

آن ھا با قرار دادن خود در حلقۀ . قانون گرا می کنند

قانونی مبارزه، به جای آن که خود را از گزند سرکوب 

ارند، در واقع در معرض آسان تر سرکوب مصون نگاه د

در نتيجه فعاليت آن ھا به جای اين . کنندگان قرار داده اند

که قادر باشد اعتماد به نفس را به کّل طبقۀ کارگر منتقل 

کند، در واقع به کاھش اعتماد به نفس کارگران منجر می 

  . شود

در شرايطی که کارگران اجازۀ تشکيل تشک%ت مورد 

را ندارند، در شرايطی که آن ھا به طور  نياز خود

-و مھم. پراکنده مبارزه می کنند و ابزار متحد شدن ندارند

تر از ھمه، در شرايطی که آن ھا فاقد رھبری انق%بی می 

باشند، ايدۀ اتحاد عمل کارگری به حول مطالبات مشترک 

بين فعالين و پيشروان کارگری می تواند اقدامی مؤثر 

از . ن اعتماد به نفس به کارگران باشدجھت بازگرداند

درون اين اتحاد عمل ھا، نطفه ھای جديدی در جھت 

روش مبارزۀ . سازماندھی انق%بی شکل خواھد گرفت

متحد آزمايش می شود، قدرت کارگری خود را بروز 

خواھد داد و موارد متعدد ديگری که ھر کدام می تواند 

کّل طبقۀ کارگر کمکی به پيشبرد قدم ھايی به جلو برای 

  .باشد

. مث%ً من خود در ايران تجربه ای برای اتحاد عمل داشتم

عده ای از کميته ھای کارگری و فعالين منفرد کارگری 

که ھر کدام به طور جداگانه قادر نبودند فعاليت مؤثری 

پيرامون اھدافی که خود تعريف کرده بودند داشته باشند، 

مان اھداف و به دور ھم جمع شديم و بر محور ھ

نام اين اتحاد . مطالبات، فعاليت مشترکی سازمان داديم

برنامه ھای تجمعی . گذاشتيم» شورای ھمکاری«عمل را 

تحت پوشش کوه نوردی يا مسافرت ھای جمعی و 

پيکنيک ھای خانوادگی ترتيب می داديم و در آن جا به 

رّد و بدل نظرات و تجربيات پيرامون مواردی که بايد 

مث%ً در يک مورد که نزديک . ھيم، می پرداختيمانجام د

رغم ھمۀ فشارھا و اول ماه مه بود تصميم گرفتيم که علی

پيشنھادھای مختلفی بر . سرکوب ھا تجمعی برگزار کنيم

سر اين تجمع ارائه شد؛ در نھايت تصميم گرفتيم در 

مراسمی که به ھمين مناسبت از سوی نھاد دولتی 

برگزار می شد، شرکت » کارگرخانۀ «کارگران به نام 

کرده و با بدنۀ کارگران شرکت کننده در اين مراسم به 

طور يک پارچه به شعارھا و طرح مطالبات مھم و 

راديکال کارگری پرداخته و کل ابتکار عمل را از دست 

برای اين منظور . مجريان اين نھاد به نفع خود خارج کنيم

وظيفه را بر عھده  کسانی اين. تدارکات نسبتاً کافی ديدم

گرفتند که در زمانی از قبل مشخص شده، شعارھای از 

پيش تعيين شده را سر دھند و بقيه به دور آن ھا حلقه 

کسانی برای اين تعيين . بزنيم و ھمان ھا را تکرار کنيم

شدند که در وسط اين جمعيت شروع به سخنرانی ھای 

ردھا و کوتاه و مؤثر کنند، اکثراً وظيفه داشتند پ%کا
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شعارھايی را که از قبل و با تدارکات امنيتی وارد 

محوطه کرده بوديم، در دست بگيرند؛ و ساير تقسيماتی 

که کرده بوديم ھمگی از سازماندھی در شرايط نسبتاً 

متأسفانه به . مخفی بود که در روز اول ماه مه اجرا کرديم

ن دليل تجربۀ بسيار کم فعاليت ھای حزبی و انق%بی فعالي

چپ کارگری، افراد دارای تربيت تشکي%تی منسجم و 

نظری نبوده و نيستند، در نتيجه انواع انحرافات و به 

خصوص انحرافات بوروکراتيک و حذف گرايانه به 

سادگی وارد تجمعات ما می شد و از درون به طور 

مث%ً ھمين مشکل باعث . اساسی کارھا را مختل می کرد

برای اجرای مراسم اول ماه مه  شده بود که در تقسيم کار

نتوانيم فرد صحيح را در جای صحيح قرار دھيم؛ در 

نتيجه کسانی که مسئوليت شعار دادن يا سخنرانی را با 

فشار بوروکراتيک برای خود قبضه کرده بودند، در 

به ھمين . موقع معين نه شعار دادند و نه سخنرانی کردند

شه بر روی دوش دليل بار وظايف، اتوماتيک و بدون نق

در اين وضعيت بوديم که . افراد محدودی قرار می گرفت

سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی، با آن که در 

سازماندھی اجرای مراسم با ما ھمراه نبود، اما در خود 

اجرای مراسم وارد کارزار شد و ابتدا ابتکار عمل را از 

دست ما، در دست خود گرفت و سپس با کمک ھم، کّل 

بيرون » خانۀ کارگر«کار عمل را از دست نھاد دولتی ابت

آن روز با اين اتحاد . کشيده و به نفع خود در دست گرفتيم

رغم ھمۀ ضعف ھايش، ھم خود توانستيم عمل، علی

اعتماد به نفس پيدا کنيم و ھم اين اعتماد به نفس را تا 

  . حّدی به جنبش کارگری منتقل کرديم

رگری برای ھمين اقدام اتحاد اما کارگران و پيشروان کا

از جمله و . عمل کارگری ھم نيازمند تدارکاتی می باشند

تريِن آن ھا، حمايت ھای بين المللی از آنان يکی از مھم

مبارزين کارگر وقتی مطمئن باشند که تنھا . می باشد

نيستند و در سراسر جھان متحدينی دارند که از آن ھا 

تر وارد ميدان مبارزه دفاع می کنند، بسيار شجاعانه 

حمايت ھای بين المللی بيش از ھرچيز کمک . خواھند شد

مؤثری به نيروی انق%بی در ايران است برای فراھم 

و ھمچنين اين . کردن مقدمات اتحاد و ھمبستگی کارگری

کمک ھا وسيلۀ مرتبط شدن متحدين بين المللی با جنبش 

ماتيک آن، کارگری در ايران خواھد بود و در ادامۀ سيست

ديگر قادر عناصر پيشرو کمونيست با شناخت از يک

خواھند بود نطفه ھای حزب انق%بی را ھمزمان در سطح 

  . بين المللی و در داخل ايران ببندند

بدون يک اتکای بين المللی، يا ھرگز حزب انق%بی در 

ايران ساخته نخواھد شد و يا اگر ھم ساخته شود در 

ود ايزوله و مستعد ورود انواع مرزھای جغرافيايی محد

طبقۀ کارگر ايران بيش از ھر زمان . انحرافات خواھد شد

چنين چيزی ممکن . ديگری نيازمند رھبری انق%بی است

نخواھد بود مگر آن که بحران رھبری در سطح جھانی 

از بين برود و اين نيز ممکن نخواھد بود مگر آن که 

مللی گام ھای مارکسيست ھای انق%بی در سطح بين ال

اوليه و اساسی در جھت حّل بحران رھبری انق%بی 

  . بردارند

. پروژۀ احيای مارکسيزم ايده ای است برای ھمين منظور

در اين پروژه می توان و بايد امکان کام%ً برابر تبادل 

اگر . نظرات و تجربيات بين المللی را فراھم کرد

دمکراسی مارکسيست ھای انق%بی بتوانند با اتکا به 

کارگری بر بحران درونی خود فائق گردند، قطعاً و يقيناً 

خواھند توانست بر بحران رھبری انق%بی طبقۀ کارگر 

جنبش کارگری و فقدان رھبری انق%بی آن، . غلبه کنند

. وابسته به بحران گرايش سوسياليستی طبقۀ کارگر است

در اين دوره شاخص اصلی انق%بی بودن يک گرايش 

يستی، نه به تعداد اعضا و نظم و انضباط و مارکس

آکسيون ھای آن، بلکه مستقيماً وابسته به اقدامات، ايده ھا 

. و ابتکارات آن نسبت به رفع بحران رھبری انق%بی است

ھر گرايشی که در اين جھت اقدام عملی صورت ندھد به 

اين معنی خواھد بود که يا اعتقادی به وجود اين بحران 

گرايش خود را مرکز حل اين بحران فرض  ندارد و يا

. می کند و سايرين را به پيوستن به آن دعوت می کند

چنين رفتاری عميقاً سکتاريستی و به دور از پرنسيپ 

ھای شناخته شدۀ لنينيستی است و نھايتاً نه تنھا کمکی به 

حل بحران رھبری نمی کند، بلکه آن را افزايش نيز می 

  .دھد

  مارکسيزم پيش به سوی احيای

  پيش به سوی ساختن بين الملل انق%بی

  عليرضا بيانی

٠۵/٠۴/٢٠١٣  
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بين  انجمن ھمبستگی«گزارشی از برگزاری سمينار 

  ترکيه با کارگران بندر مرسين »کارگران المللی

  

متن زير گزارشی است که رفيق شجاع : توضيح

، »شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران«ابراھيمی، از فعالين 

انجمن «کت در سيمناری که از سوی پس از شر

ترکيه در ھمبستگی با » ھمبستگی بين المللی کارگران

کارگران اعتصابی بندر مرسين برگزار شده بود، تھيه و 

  .برای نشريه ارسال کرده است

***  

در شھر مرسين در محل  ٢٠١٣مارس  ٢۵در روز 

ترين بنادر تشکي%ت کارگران بندر مرسين ترکيه از مھم

شور سميناری جھت دفاع از کارگران اخراجی بندر اين ک

انجمن ھمبستگی بين المللی «و مابقی کارگران از سوی 

برگزار گشت که به چند بخش مختلف » کارگران ترکيه

  .ساعت به طول انجاميد ۵تقسيم می شد وحدود 

ابتدا نمايندۀ انجمن ھمبستگی کارگران با سخنرانی اوليه 

جمن در پاسداشت حقوق اوليۀ برای کارگران و معرفی ان

کارگران بندر کشتيرانی مرسين سخنانی ايراد کرد و 

سپس نمايندگان کارگران اخراجی و کارگران مشغول به 

کار، از فعاليت ھای صورت گرفته و نحوۀ اعتراضات 

انجمن «آتی و ھمچنين نقش برادرانه و مسئوBنۀ رفقای 

تراض، در زمان اعتصاب و اع» ھمبستگی بين المللی

سخنانی ايراد کردند و ادامۀ بحث بر سر ريا کاری ھای 

اين بخش با چند قطعه شعر و . کارفرمايان ادامه داشت

سرودھای کارگری از طرف يکی از زنان عضو انجمن 

  .پايان يافت

در ادامه، رفقای انجمن فيلم اعتراضات کارگران بندر 

شتند و ليورپول انگلستان در سال ھا قبل را به نمايش گذا

در حين فيلم رفقای انجمن ھمبستگی کارگران با 

توضيحات و تأکيد بر نکاتی که با اتکا به آن ھا کارگران 

بندر ليورپول در مقابل دولت و کارفرما پيروز شدند، 

اموزش ھايی را به کارگران بندر مرسين انتقال دادند؛ 

تأکيد اساسی بر حفظ وحدت و يکپارچگی کارگران بود، 

جمع کارگران با ديدن فيلم اعتراض کارگران  در بين

انگليسی و شباھت صد در صد خواسته ھا و مطالباتشان 

با کارگران ترک بسيار روحيه گرفتند و قرار شد از 

فردای آن روز اعتراضات از سر گرفته شود؛ رئوس 

کارھا و اعتراضات آتی به پيشنھاد انجمن به بحث 

ث و تبادل نظر رفقا گذاشته شد و پس از چندين ساعت بح

تصميم گرفتند ھمۀ کارگران اعم از باربران، ماشين چی 

ھا، اخراجی ھا، و زنان و پرسنل اداری، از اين پس نه 

به طور محفلی، بلکه در کنار ھم و با ھم در اعتراضات 

  . شرکت کنند

  :خواست ھای کارگران از اين قرار

ار باز بازگشت به کار پرسنل اخراجی و زنانی که به اجب

  .خريد شده بودند

در حال حاضر کارگران (ادامه کار در سه شيفت کاری 

  ).ساعته مشغول به کار ھستند ١٢در دو شيفت 

پرداخت حّق مرخصی ھای به تعويق افتادۀ کارگران و 

ھزينه ھای حق مسکن که ھر ماه کسر می شود، ولی 

ھيچ گاه ھم معلوم نمی شود که اين مبالغ به کجا می رود 

  .در کجا صرف می شودو 

باز کردن دفاتر حسابرسی و توضيح اين که چرا با وجود 

سودآوری و گمرکات باB در اين سال ھا حقوق ھا 

  .افزايش نداشته اند

در پايان ضمن رأی گيری بر سر موضوعات، نمايندگان 

جديدی انتخاب گشتند؛ Bزم به ذکر است برخی از 

عضويت انجمن  کارگران نيز بنا به درخواست خود به

ھمبستگی کارگران درآمدند که با استقبال رفقای انجمن 

  .ھمبستگی روبرو شد

  شجاع ابراھيمی



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13913922  فروردينفروردين  --5959شمارة شمارة  

٥٢ 

  روز جھانی کارگرروز جھانی کارگر  ۀۀسوی برگزاری متحدانسوی برگزاری متحدانه ه پيش بپيش ب

  کميتۀ حميات از شاھرخ زمانی ٧۴ ۀشمار ۀبياني

  روز جھانی کارگر ۀسوی برگزاری متحدانه پيش ب

  بايد گرددکارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد 

ھای داخلی  تری در بحران جمھوری اس%می با شدت بيش
رود، او اين را می داند و برای نجات  می  و خارجی فرو
به ت%ش و کوشش خود می  ،تر ھای بيش و خريد فرصت

  . آورند تر فشار می ھا بيش افزايد، در مقابل بحران

بعد از آزمودن اص%ح طلبی  ،مرکزی اين نظام ھستۀ
ھيچ  که حداقل فع%ً  درک کرده است ،سال گذشته ١۵طی 

امکان نجاتی از اين طريق وجود ندارد، يک لحظه کوتاه 
داند که  آمدن مساوی با فرو پاشی کل نظام است، او می

ھای داخلی تعيين خواھد شد،  سرنوشتش از طريق حرکت
تر  راه نجات ر ا در مقطع کنونی دادن باج و امتياز بيش

جھانی  ھای مختلف سرمايۀ ، به جناحارجیدر سياست خ
تر در سياست داخلی  و کسب فرصت برای سرکوب بيش

وقفه با اشکال  بی بارزۀسال م ٣۵داخل نيز طی . داند می
گونه سازش و يا کوتاه  گوناگون ثابت کرده است، ھيچ

مختلف طی  یھا جريانات و گروه. پذيرد آمدن را نمی
ند و ثابت کردند که ھای گذشته وارد گود مبارزه شد دھه

به تنھايی توان مقابله با جمھوری اس%می را ندارند، 
برنامه و پراکنده در  اما بی ،کارگر به طور دائمی طبقۀ

حال نبرد بوده، اما ھنوز با تمام قدرت و برنامه ريزی 
  .شده با جمھوری اسEمی گEويز نشده است

ر کارگ داند که طبقۀ %می سرمايه داری میجمھوری اس
ھا متفاوت است، اين طبقه  با تمامی طبقات و گروه

اش مقطعی نيست، بنابراين شکست يا فريب  مبارزه
کارگر دائمی نيست، با ھيچ شکستی  بقۀخوردن برای ط

شود، به دليل وجود تضاد ميان  از دور مبارزه خارج نمی
کار و سرمايه، رفرم ھا نيز در بلند و ميان مدت پيروزی 

چه برای کارگران قابل لمس و معنا  ، آنشوند محسوب نمی
  .دار است، پيروزی است، نه شکست

 از وجود جامعۀ کارگر ماھيت وجودی خود را چون طبقۀ

کند، تا  ه کسب میطبقاتی و تضاد ميان کار و سرماي
وجود دارد،  رمايه دار س زمانی که جامعۀ طبقاتی و طبقۀ

مايه داری بع آن مبارزه عليه سروجود طبقۀ کارگر و به ت

  .ھای آن اجتناب ناپذير است و دولت

حاصل جنايات و استثمار جمھوری اس%می چندين برابر 
، يگران حکومت ھای سرمايه داری استبيشتر از د

تعيين حداقل دستمزد خود جنايت عليه کارگران است، و 
زمانی که پنج برابر کمتر از خط فقر تعيين می گردد، 

ف%کت و فقر روز افزون  جنايت مضاعفی است که باعث
ثير تشديد بحران ھای أمی گردد، در ھمين حين وقتی ت 

تحريم  حذف يارانه ھا ونين اثرات جھانی و داخلی و ھمچ
پی آمد وضعيت نا  ،افزايميھا ب ھای اقتصادی را بر آن

  . ک%می قابل بيان نيست ھنجاری است که با ھيچ واژه و

ت خانواده به خصوص زنان کارگر و سرپرسه زنان ب 
خاطر وجود و حاکميت قوانين و انديشه ھای عقب مانده 
ه و ارتجاعی اس%می چندين بار بيشتر دچار ستم ھستند، ب

، عدم امنيت شغلی و بيکاری خاطر فشار ھای اقتصادی
سترده خانواده ھا از ھم می پاشند، کودکان ھای گ
، کودکان کار، معتادان، تن فروشی و فروش خيابانی
ی بدن، انواع بيماری ھای مسری و سرطان بر اعضا

اثرسوء تغذيه و توزيع مواد غذايی آلوده توسط باند ھای 
ستم بر مليت ھا و اقوام، تخريب محيط  ،ته به دولتوابس
نگل ھا به بيابان و خشکاندن جاز جمله تبديل  ،زيست

 درياچۀ رودخانه ھا و درياچه ھا مانند زاينده رود و

اين  ساعدی رو به افزايش است، ھمۀت طوره اروميه، ب
حاکميت  ه اضافۀ صدھا مورد ديگر نتيجۀموارد ب

جمھوری اس%می سرمايه داری است، ھرکسی بخواھد 
مانند  ،با سر چشمه و عاملين اين جنايات مبارزه کند

عالين سياسی از جمله شاھرخ بسياری از کارگران و ف
اغی، زمانی، محمد جراحی، پدارم نصرالھی، رسول بد

ھزاران نفر ديگر  ، قنبری ومھدی فراھی شانديز
   . ، محاکمه و زندانی می شوددستگير

 طبقات و ا مبارزۀ کارگران و کمک بقيۀدر اين راست

نيروھای انق%بی به کارگران که آزادی تمامی انسان ھا 
تسلط و موجوديت  ، در حيطۀرا می تواند تضمين کند

ھا مختلف تنھا و تن جمھوری اس%می برای کسب مطالبات
اصولی و منطقی کسب  با نابودی جمھوری اس%می نتيجۀ

که برای مقابله  خواھد کرد، در نتيجه اين رژيم ضمن اين
د، آخرين و دان شود، اما می با تمامی اپوزيسيون آماده می

کارگر است، که جز پيروزی  ترين حريف، طبقۀ قوی
مقابله با تر برای  شناسد، پس بيش چيز ديگری را نمی
  . کارگران آماده می شود
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ھای  ريزی اکنون جمھوری اس%می مجبور شده به برنامه
تر از ھر چيزی به فکر  کوتاه مدت دست بزند، او بيش

انتخابات رياست  ھای جانبی و حاشيۀ نتايج و حرکت
جمھوری است تا حاصل خود انتخابات، در نتيجه برای 

شوند اختيار عنان جلو گيری از احتماBتی که باعث می 
  . کند ريزی می برنامه ،را از دست بدھد

که  ١٣٩١تعھد گرفتن از فعالين جنبش کارگری در سال 
تا پايان انتخابات اع%م تجمع نکنند، چنگ و دندان نشان 

ميليون نيروی سپاھی و بسيجی  ۵/١که  دادن با اع%م اين
 اً اند و تھديد و بعض ات آماده شدهبرای برگزاری انتخاب

ن تھديد چني دستگيری فعالين کارگری و سياسی و ھم
 از برنامۀ نشان... ھا و آن زندانيان سياسی و خانوادۀ

  . افزايش سرکوب دارد

اس%می دچار شکاف عميق درونی است حتی  جمھوری 
در صورت تمايل نيز قادر نيست تا پيش از انتخابات 
رياست جمھوری از مواضع خود عقب بنشيند و تمامی 
توان و ھستی خود را برای کنترل جامعه در انتخابات و 

کار خواھد ه ای ب گونه اعتراض توده جلوگيری از ھر
از طرفی برای جمھوری اس%می تا انتخابات . گرفت

مدت و به طور اکتيو يک رياست جمھوری در کوتاه 
 ناسبت که می توانند تحت شرايط، چند مفرصت مثبت

تبديل شوند، از جمله  فرصت مختلف به فرصت يا ضدّ 
آماده شدن مردم برای سالگرد اعتراضات و کشته شدن 

سالگرد مرگ خمينی  و مراسم ١٣٨٨معترضين خرداد 
ھمچنين يک ضد فرصت وجود دارد، فرصت مثبت او 

است، که با طوBنی کردن زمان نتايج  »مذاکرات آلماتی«
، م و بيش امتيازاتی پنھان و آشکارآن و در نھايت دادن ک

کند، و  تر می آمادگی خود را برای سرکوب داخلی بيش
فرصت قبل از انتخابات روز جھانی کارگر است،  ضدّ 

شکی نيست جمھوری اس%می از ھم اکنون برای 
جلوگيری از آن برنامه ريزی کرده و در حال اجرای 

  .ھای خود است مقدمات نقشه

ای نيروھای فعال کارگری در  در چنين اوضاع پيچيده
تر و دور از چشم و گوش  خل Bزم است با دقت بيشدا

رژيم سازماندھی برنامه ھای خود را در دو جھت مقابله 
و جھت رژيم  گرانۀ ھای سرکوب ھا و نقشه طرح با

روز جھانی کارگر ھمراه با  برگزاری مراسم آگاه گرانۀ
ھا که از جھت عينی برای  طرح مطالبات مشترک توده
اند، پيش  يک راديکال آمادهھر گونه اعتراض و پرات

اما با توجه به شدت سرکوب سيستماتيک و ببرند، 
ای و سياسی  ھای توده طوrنی مدت و نبود سازمان

توان از نيروھای فعال داخلی انتظار معجزه داشت،  نمی
ھا تمامی قدرت و ھستی خود را در چنين  نبايد آن

وضعيتی بحرانی که ھر لحظه ممکن است خيزش 
ت خود به خودی شروع شود، برای يک برنامه اعتراضا

مصرف نمايند، بنابراين فعاليت نيروھای خارج از ايران 
داخل نقش پررنگی به  در جھت تبديل شدن به صدای

  .خود می گيرد

ما در اين راستا از تمامی نيروھای فعال ايرانی و حاميان 
تری رسانندۀ  يم، با ھماھنگی بيشخواھ ھا می بين المللی آن

جھانی کارگر باشند،  صدای طبقۀ کارگر ايران به طبقۀ
که ھمه  اول اين: اين وظيفه را در دو جھت بايد انجام داد

ھای فعلی و مواردی  جانبه خود را برای افشای سرکوب
تر اتفاق  که با نزديک شدن به روز جھانی کارگر بيش

خواھند افتاد آماده نماييم، دوم در جھت افشای ھر چه 
داری در ايران و  جمھوری اس%می و سرمايهتر  بيش

کارگر ايران ت%ش کنيم،  دائمی طبقۀمشک%ت مستمر و 
و اين کارھا را بايد گسترده و متحدانه و با پرھيز از 

  .خرده کاری و پراکندگی انجام داد

حمايت از شاھرخ زمانی در راستای چنين  ما در کميتۀ
گر و انجام ای می خواھيم برای روز جھانی کار وظيفه

وظايف گفته شده آماده شويم، بنابراين از تمامی ايرانيان 
کنيم،  ھا دعوت می ای آن مستقر در ترکيه و دوستان ترکيه

تا جھت برگزاری روز جھانی کارگر و رساندن پيام 
ريزی  کارگران ايران متحدانه و گسترده اقدام به برنامه

ن و رفقا می مشترک نماييم، در اين راستا از تمامی دوستا
برده در زير در  خواھيم جھت ھماھنگی با رفقای نام

خواھيم  ان و رفقا میاز تمامی دوست د، ضمناً تماس باشن
کارگر ايران را به دوستان ترک دقيق  وضعيت طبقۀ

  .ھا را نيز برای حمايت آماده کنند توضيح دھند، آن

ای از  ھای گسترده توانيم، حمايت ما از اين طريق می
 تر حوزۀ ريم، فراموش نکنيم، بيشين داخل به عمل آوفعال

عمل ما در جھت کسب آزادی کارگران زندانی و 
زندانيان سياسی قرار دارد، و در کنار اين بايد به افشای 

ه نبود ديگر موارد سرکوب و مشک%ت کارگران از جمل
... کاری و اخراج وحق تشکل و حق اعتصاب و بي

  .بپردازيم
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خواھيم در ھر فرصت  وستان و رفقا میما از تمامی د
دوستان و رفقای ترک  ھای مناسب با نشريات و رسانه

ھايی در رابطه با مبارزات و وضعيت  مصاحبه کنند، پيام
به برسانند و دست   کارگران ايران رااز جمله  مردم

ای در حرکت  ھای Bزم بزنند، ما به سمت آينده افشاگری
تر به ھم گره  ه ھرچه بيشھستيم که سرنوشت مردم منطق

  .خورد می

حمايت از شاھرخ زمانی در انتظار دريافت  ما در کميتۀ
ھايی در جھت برگزاری مراسم روز  پيشنھادات و برنامه

ھای جمع بندی شده را نيز  برنامه جھانی کارگر ھستيم،
کنندگان اع%م  در بيانيه ھای بعدی و توسط ھماھنگ

  .خواھيم کرد

  :ندگان، دوستان و رفقا عبارتند از اسامی ھماھنگ کن

 )در ترکيه(علی افشاری  -١

 حسين حمدی -٢

 مرتضی شريفی -٣

 شجاع ابراھيمی -۴
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 )رؤيا(اشرف عبودزاده بريھی  -٧

 حميدرضا کوھينی تفرشی -٨

 ايده ترابی بابا اسکندری -٩

 انديشه ترابی بابا اسکندری -١٠

 الياس ترابی بابا اسکندری  -١١

  متناسب با تورم مزدھا افزايش دست

  حق تشکل، حق اعتصاب

  لغو قراردادھای موقت

  برقراری اشتغال دائم

  !!!سوی اتحاد بيشتر، برای فشار بيشتره پيش ب

  :سوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعاره پيش ب

  !کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد بايد گردد
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  ازگرداندن رضا شھابی را به زندان ازگرداندن رضا شھابی را به زندان بب

  محکوم می کنيممحکوم می کنيم

 

را با ترس شروع کرده  ١٣٩٢جمھوری اس%می سال 

زمين زير پايش سست است، ھر لحظه ممکن است  است،

اين نظام سرمايه داری و ضد انسانی را نابود  بشکافد و

کند، سران و عاملين اين نظام در ترس و واھمه قرار 

ھر روز که می گذرد بيشتر در خود می پيچند و  ،دارند

بيشتر صدايشان می لرزد، در فضای پر وحشت و 

بحرانی خود، برای پنھان کردن ترس خويش دستگيری 

ش داده اند، به سرعت سياسی را افزاي فعالين کارگری و

بيشتر چنگ و دندان نشان  محاکمات افزوده اند، ھر روز

، س%ح ھا و نيروھای سرکوبگرشان را ھر روز می دھند

 بيشتر به نمايش می گذارند، لحظه به لحظه سخنرانی

ھای تھديد آميزتری منتشر می کنند، تا شايد بتوانند با 

جاری قلب التھاب و تپش انف ،ايجاد فضای رعب و وحشت

تر کرده، انفجار و ايست آن را به  نظام اس%می را آرام

تا شايد باز ھم بتوانند از . زمانی دورتر موکول نمايند

خطرات احتمالی روز جھانی کارگر و انتخابات پيش رو 

طی است که تحت چنين شراي .و ديگر مناسبات عبور کنند

و گردانده می شود، زندانيان رضا شھابی به زندان بر

خانوادھايشان به اشکال مختلف تھديد می گردند، شريف 

ساعد پناه و مظفر صالح نيا محکوم به زندان می شوند، 
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تعدادی از کارگران با وثيقه ھای سنگين به گروگان 

ھا در مراسم روز  تا از شرکت آن... گرفته می شوند و 

جھانی کارگر و ديگر اعتراضات احتمالی جلو گيری 

در ميان ديگر فعالين کارگری و سياسی ھمچنين  ،کرده

 . ايجاد ترس نمايند

ما ضمن محکوم کردن بازگردانی رضا شھابی به زندان، 

خواھان آزادی فوری وبدون قيد و شرط رضا شھابی و 

  .تمامی کارگران زندانی و زندانيان سياسی ھستيم

، ، زنانھمچين از تمامی کارگران، تشکل ھای کارگری

زاديخواه و نھادھای مختلف آو مردم معلمان، جوانان 

داخلی و جھانی می خواھيم در روز جھانی کارگر به 

صورت متحدانه و گسترده خواستار آزادی رضا شھابی، 

ھی، مھدی لمحمد جراحی، پدرام نصرال شاھرخ زمانی،

و ... فراھی شانديز، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری 

  .زندانيان سياسی شوند

  !ندانی سياسی آزاد بايد گرددکارگر زندانی ، ز

  مزدھا متناسب با تورم افزايش دست

  حق تشکل، حق اعتصاب

  لغو قراردادھای موقت

  برقراری اشتغال دائم

  !سوی اتحاد بيشتر، برای فشار بيشتره پيش ب

  :پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

  !کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  ايت از شاھرخ زمانیکميته حم
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  هاي فيس بوكبحث 

  نقد ميزگرد حميد تقوايینقد ميزگرد حميد تقوايی

  عليرضا بيانی

ی حزب کمونيست در صفحه فيس بوک يکی از کادرھا
کارگری به نام بھزاد بھزاديان، مصاحبه ای از حميد 
تقوايی، ليدر اين حزب، با راديو پيام کانادا به ھمراه 

به « :او نوشته بود. ياداشتی به اشتراک گذاشته شده بود
نظر من حميد تقوايی جز معدود رھبران کمونيستی است 
نی که در جريان انق%بات اخير توانسته است تبيي

  .»مارکسيستی و واقعی از اوضاع ارائه دھد

در ذيل اين مصاحبه و ياداشت، بحث ھايی رد و بدل شد 
  .که در اين جا بخشی از آن ھا را منعکس می کنيم

 : به بھزاد بھزاديان

عليرضا جان من از آن جا که شيوۀ « :شما نوشته ايد
برخورد شما را قبول ندارم، از پاسخ به شما خودداری 

 .»نممی ک

اوBً من از شما پرسشی نکرده بودم و منتظر پاسخی از 
اين قدر سياسی ھستم که متوجه باشم . سوی شما نبودم

روش کار شما، فرقه ای است و اھل پاسخگويی نيستيد، 
در واقع شما . تان سياسی نخواھد بوديا دست کم پاسخ

پاسخی به من داديد که کام%ً ھم اشتباه کرديد چون من 
من فقط در ذيل ويديوئی که . از شما نکرده بودم پرسشی

از حميد تقوايی به اشتراک گذاشته و توضيحاتی در 
) ونه شما( وصف آن داده بوديد، خطاب به حميد تقوايی 

از ايشان برای يک مناظره پيرامون مفھوم سوسياليستی 
انق%ب دعوت کرده و قول داده بودم در صورت شرکت 

ثابت کنم که ايشان درک  ايشان در اين مناظره،
ثانياً، جالب است با اين . مارکسيستی از اين مفھوم ندارد

که شما نمی خواستيد پاسخی به من بدھيد، در واقع در 
 :جواب، يا به جای جواب نوشته ايد

به ھر صورت اگر توجه کنيد، بزرگترين مجموعۀ «
گرد  ٦٠فعالين کمونيستی در ايران حداقل در دھۀ 

جمع نشدند، بلکه اين منصور حکمت و حميد نظرات شما 
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تقوايی بودند که توانستند در حداقل يک دھه، بزرگترين 
 .»اتحاد کمونيست ھا را شکل بدھند

و منصور حکمت و  ٦٠شما توضيحاتی راجع به دھۀ 
. تقوايی داديد که ربطی به دعوت من برای مناظره نداشت

ين گونه شما نشان داديد که چون پاسخ نداريد، وارد ا
اما تا ھمين مقدار، من نيز توضيحاتی . فرعيات می شويد

می دھم و نه برای شما يا متقاعد کردن شما، چون خوب 
می دانم شما نظرات فيکس شدۀ خود را داريد و مطلقاً از 
آن صرف نظر نمی کنيد تا زمانی که به سبک مريد و 
مرادی، پيشوای شما تغييراتی در آن تحت عنوان 

بدھد، در آن صورت ناگھان تغيير نظر » دهدرافزو«
 .خواھيد داد؛ بلکه اين پاسخی رو به مخاطب عام است

شما درست می گوييد که بزرگترين مجموعۀ فعالين چپ 
گرد نظرات ما جمع نشدند، اما با اين گفته  ٦٠در دھۀ 

کمی دچار دردسر می شويد و دست آخر ناچار می شود 
حکمت و حميد تقوايی ھم ترجيح دھيد آن ھا گرد منصور 

 .جمع نشده باشند

در اين رابطه اوBً مدرکی در اختيار من قرار داده ايد که 
در مناظره با حميد تقوايی به ايشان نشان دھم گرايش 
. کمونيسم کارگری يک گرايش متعلق به چپ سنتی است

در ھمين مصاحبه ای که شما به اشتراک گذاشتيد، حميد 
ھمۀ زمينه ھای گذشتۀ «گويد که تقوايی اصرار دارد ب

را تشکيل می ... چپ مانند زمينه ھايی که مائوئيسم و 
داد، از بين رفته و رجوع به آن ھا در واقع رجوع به 

در نتيجه به سادگی می توان متوجه شد . »چپ سنتی است
که گرد منصور حکمت جمع  ٦٠آن مجموعۀ چپ دھۀ 

ق به چپ سنتی شد، با توجه به بنيادھای نظريشان، متعل
بود و طبيعی بود آن ھا به گرد نظرات گرايش مارکسيزم 

مخرج مشترک اساسی منصور . انق%بی جمع نشوند
حکمت و حميد تقوايی با آن مجموعه، گرايش مائوئيستی 
منصور حکمت و به خصوص حميد تقوايی با تجربه ای 

منتھا منصور حکمت از خارج . در حزب رنجبران بود
با نظرات اين و آن بود و می توانست آن ھا آمده و آشنا 

را به نام خود به کسانی از آن مجموعه معرفی کند که نه 
به نسبت منصور حکمت دارای مطالعۀ چندانی بودند و 

  .نه تئوری می شناختند

در آن مقطع سازمان کومله، بزرگترين گرايش مائوئيستی 

ن، ايران، ھرچند به صورت منطقه ای و فقط در کردستا
جنبش پرولتاريايی در اين مناطق به دليل محروميت . بود

فراوان تحميل شده از سوی نظام شاھنشاھی و عدم 
موجوديت پايه ھای مادی پرولتاريايی، مانند کارخانه 
ھای متعدد با توليد انبوه، يا وجود نداشت يا بسيار اندک و 

حکومت کنونی نيز مانند رژيم شاه از . کوچک بود
ن راديکاليزم در منطقۀ کردستان ھرگز وحشت ميزا

تمايلی به گسترش کارخانه ھا با توليد انبوه در اين مناطق 
نداشت تا به حساب خود از متمرکز کردن کارگران در 

در نتيجه پايۀ اصلی جنبش در . اين مناطق جلوگيری کند
اين مناطق پايه ھای دھقانی بود و درست به ھمين دليل 

مائوئيستی که گرايشی با پايگاه امکان رشد ايده ھای 
در نتيجه سازمان . طبقاتی دھقانی است کام%ً فراھم بود

کومله به عنوان بزرگترين تشکي%ت سياسی نظامی با 
گرايش مائوئيستی لقمه ای دھان گير برای منصور 
حکمت به شمار می رفت و به ھيمن سبب او گرايش خود 

 .را با اين سازمان ادغام کرد

منصور حکمت يا عملی فرماليستی و فرصت  اين عمل 
طلبانه بوده است و يا حرکتی اصولی مبتنی بر اصول 

برای تشخصی اين موضوع بايد به . مارکسيزم انق%بی
 .سراغ روش اتحاد گرايش ھا بر مبنای اصول رفت

 :روش اتحاد اصولی

و جريان سياسی که از نظر تشکي%تی جدا از يکديگر  
وانند با يکديگر متحد و يکی شوند که ھستند، زمانی می ت

. در اساسی ترين اصول دارای بيشترين اشتراکات باشند

مث%ً يک گرايش استالينيستی به سبب پايه ھای مشترک 
نظری با يک گرايش مائوئيستی، به سادگی شانس ادغام 

به ھمين دليل می شد در گرايش . در يکديگر را دارند
ای مائوئيستی و ھای چريکی، ترکيبی از ايده ھ
منصور حکمت اگر . استالينيستی را به طور توأمان ديد

در مقطع پيوستنش به سازمان کومله خود دارای گرايش 
مائوئيستی نبود، يا مطلقاً نمی توانست در چارچوب يک 
اتحاد اصولی و توافق بر سر اصول با آن متحد شود که 
ع در اين صورت دست به عمل غير مارکسيستی و در واق

فرقه ای زده است؛ و يا بايد از يک حقۀ سياسی با مفھوم 
رغم اخت%ف خود در بورژوايِی آن استفاده کرده و علی

مبانی پايه ای، وارد يک جريان با مبانی نظری 
ما با خوشبينی و با ُحسن نيت کامل . مائوئيستی شده باشد
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فرض را بر اتخاذ روش اصولی و سياسی و به دور از 
بازی ھای ديپلماتيک بورژوايی در پيوستن  ھرگونه حقه

اتحاد مبارزان (منصور حکمت و جريان تحت رھبری او 
به کومله، قرار می دھيم، و نه قصدی و نه ) کمونيست

 .چارۀ ديگری به جز اين داريم

اما مشکل درست در ھمين جا است که در اين صورت 
ای بايد بپذيريم اتحادی بر مبنای توافق اصولی و برنامه 

با بزرگترين سازمان سياسی با گرايش مائوئيستی، 
مستلزم پيروی ھر دو سوی اين اتحاد از ھمان اصول و 
مبانی مشترک است، در غير اين صورت ناديده گرفتن 
فرض باB، برخ%ف ميل ما، به تلخی به ما تحميل خواھد 

حال اگر شجاعانه بپذيريم که مخرج مشترک بين . شد
ه ھمان پايه ھای نظری مائوئيستی گرايش ھای متحد شد

است، نقد به مائوئيسم به عنوان گرايشی خارج از مدار 
کمونيسيتی را موقتاً کنار می گذاريم، اما نمی توانيم 

حتی  - توضيحات منصور حکمت و خود حميد تقوايی را
در ھمين ويديوئی که در ذيل آن اين مطالب نوشته می 

يعنی گرايش مبنی بر سنتی بودن اين چپ،  -شود
در نتيجه بايد بپذيريم که . مائوئيستی را کنار بگذاريم

افتخار گرد آمدن بزرگترين مجموعۀ چپ در دھۀ شصت 
و نمی دانم حميد تقوايی اين (به گرد منصور حکمت 

وسط از کجا پيدايش شد و اين مجموعه به گرد کدام 
در گرد آمدن چپ سنتی، که !) ايشان جمع شد» نظر«

غير مارکسيستی محسوب می شود، يه دور لزوماً چپ 
به عبارت ديگر، منصور حکمت . منصور حکمت است

توانست در دھۀ شصت به مرکز جاذبۀ چپ سنتی به 
مفھوم عام، و چپ غير مارکسيتی به معنی اخص کلمه 

اما موضوع در ھمين جا خاتمه پيدا نمی کند، . وارد شود
منصور زيرا موضوع با باقی ماندن اين چپ به گرد 

 .حکمت و حميد تقوايی پايان نمی گيرد

مارکسيست ھا عادت دارند برای تحليل از پديده ھای 
پيرامون خود، آن ھا را در يک فرايند و پروسۀ تکاملی 
مورد برسی قرار دھند و نه به صورت انتزاعی و لحظه 

با اتکا به اين متد بايد دوباره به سراغ . ای از يک فرايند
ۀ چپ دھۀ شصِت گرد آمده به دور بزرگترين مجموع

منصور حکمت و حميد تقوايی آمد و سراغی از 
منصور حکمت پس از ورود به . سرنوشت آن ھا گرفت

به جريان کومله و درست به دليل برخورداری از پايه 

ھای نظری مشترک با پايه ھای تشکيل دھندۀ کومله 
توانست آن ھا را به سوی خود جلب و با وعده ھايی از 

اما چيزی که اين پايه ھا را به کردستان و . کومله جدا کند
جا وصل کرده بود، مبارزۀ مسلحانه بود  مبارزه در آن
 »وعده داده شده یاروپا«عمل مشابه را در که نمی شد 

در نتيجه منصور حکمت ناچار بود اين روش  .انجام داد
به انتھای » درافزوده«از مبارزه را نقد و به عنوان 

 .خود بيافزايد گرايش

مبارزۀ مسلحانه که پرچم کومله و مخرج مشترک 
منصور حکمت با اين پرچم محسوب می شد، اکنون 
توسط منصور حکمت مورد نقد و مورد نفی قرار گرفته 

اگر بخواھيم ترجمۀ سياسی برای فرصت طلبی يا . بود
داشته باشيم، شايد بتوانيم اين را » اپورتونيزم«در اين جا 
که گرد آمدن به زير يک پرچم برای فرود آوردن بگوييم 

ھمان پرچم، اپورتونيزم يا فرصت طلبی محسوب می 
در نتيجه می توان گفت که اوBً آن بزرگترين . شود

مجموعۀ چپ گرد آمده به دور منصور حکمت، نه به 
حول نظرات منسجم، بلکه به روش فرصت طلبانه و 

ن ھم ساده تر، به عبارت از اي. فريب صورت گرفته است
منصور حکمت توانسته بود بزرگترين مجموعۀ چپ دھۀ 

بماند که اين . شصت را بفريبد و به دور خود جمع کند
فريب را فقط گرايش ھايی از چپ می خورند که به 
تئوری مارکسيزم انق%بی به عنوان وسيلۀ مصونيت آن ھا 

بنابراين منصور حکمت اگر . در مقابل فريب مسلح نباشند
ه بزرگترين مجموعۀ چپ را به گرد خود جمع کرده چ

 .بود، اما اين چپی غير مارکسيستی و دقيقاً چپ سنتی بود

شايد بتوان به منصور حکمت برای گردآوردن چپ  
سنتی به گرد خود تبريک گفت، اما نظر به اين که قصد 
بررسی اين موضوع در پروسۀ تکامل آن را داريم، در 

 .م عاقبت آن چپ چه شدنتيجه Bزم است ببيني

ما اين را پذيرفتيم که بزرگترين مجموعۀ چپ به گرد 
منصور حکمت جمع شده بود و اگر اين مبنای اعتباری 
برای وی محسوب شود، در اين صورت بايد بزرگترين 
ريزش چپ از گرد منصور حکمت برای ايشان بی 

 .اعتباری محسوب شود

سوی بورژوازی بزرگترين انشعابات تاريخ چپ ايران به 
پس از انشعاب فدايی اکثريت، از ھمان حزبی صورت 
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ھر انشعابی از اين . گرفت که منصور حکمت ساخت
حزب از سوی منصور حکمت و ليدرھای پس از آن 

» بورژوازی«و ک%ً » دو خرداد«انشعابی به سوی 

توصيف شده است و نه انشعابی به گرايش ديگری از 
گر آن گرد آمدن ا .چپ؛ حتی اگر چپ سنتی باشد

مجموعۀ چپ افتخار و فضيلت برای منصور حکمت 
محسوب شود، اما متأسفانه اين افتخار دوامی نياورد و 

ھر مدالی بر . خيلی زود به از دست دادن افتخار تبديل شد
شانۀ منصور حکمت به دليل گردآوردن آن مجموعۀ چپ 
به حول خود، با ريزش دوبارۀ آن ھا، از شانۀ منصور 

 .کمت ريزش کردح

ازم به توضيح است که تحليل مارکسيستی از اين فرايند  
تنھا در چگونگی روند مکانيکی رشد و افت اين گرايش 
نيست، بلکه اصل تحليل در اين جا است که گرايش 
منصور حکمت نه يک گرايش مارکسيستی که گرايشی 
سانتريستی است و سانتريزم بر اساس تغيير شرايط و 

چرخش ھای ماھوی بسيار می کند و به اين  توازن قوا
 .سبب دچار افت و خيز ھای بسيار می شود

دھۀ شصت، دھۀ برخاسته از اعت%ی انق%بی سال ھای 
است، دھه ای که توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر بود و  ٥٧

بورژوازی در ت%ش برای چرخش توازن قوا به نفع 
می شود به در اين شرايط سانتريزم ناچار . خويش بود

مسائل کارگری، رجوع و مطالبات آن ھا را عمده کند، 
زيرا می داند توازن قوا به نفع آن ھا است و حرف زدن 

بخشی . از منافع آن ھا به نفع رشد خود منجر خواھد شد
از چپ شکست خورده در تحليل ھای سنتی خود که 
عمدتاً از خمينی عليه امپرياليزم دفاع کرده بودند، به 

گرايش ھای مائوئيستی و استالينيستی، برای  خصوص
پنھان کردن اين ضعف، نه به روش مارکسيتِی نقد و 
انتقاد به خود، بلکه به روش دگرديسی از اين گرايش به 
آن گرايش، با نزديک شدن به منصور حکمت، عمل 
. کردند و در واقع اين ضعف را به زير فرش ھُل دادند

ا تا زمانی ادامه داشت که اما رشد گرايش سانتريستی تنھ
توازن قوا در جامعه به نفع طبقۀ کارگر بود، ھمين که 
توازن قوا به زيان اين طبقه چرخش کرد، تمايل 
سانتريستی منصور حکمت نيز وی را وادار به چرخش 
  .به نفع اقشار ميانی و روی گردانی از طبقۀ کارگر کرد

و  حزب«اين مقطع شامل پيدايش نظريه ھايی مانند 

جامعه، و حزب و شخصيت ھا، و حزب و قدرت 
و نظاير آن می شد که به کلی رجوع به طبقۀ » سياسی

کارگر را دور زد و تصميم به عبور از فراز سر اين 
در اين مقطع که منصور حکمت از . طبقه گرفته شد

حمايت طبقۀ کارگر کام%ً مايوس شده بود، عرصۀ 
و رأی رجوع کرد و  مبارزۀ طبقاتی را رھا کرد، به آراء

 ٣فقط به . برايش ھم مھم نبود رأی چه کسانی باشد
بعد . ميليون رأی نياز داشت تا برود بر تخت قدرت بنشيند

از او، اين تعداد از سوی پيروان وی، از جمله حميد 
 !تقوايی، تا دويست ھزار نفر ھم کاھش پيدا کرد

 شرايط جديد باعث شد ديگر اين حزب از مدار دفاع از

منفعت کارگری خارج و به منفعت اقشاری رجوع کند که 
در لحظه و ھيجانات آنی عکس العمل ھای مورد دلخواه 

اين . گرايش منصور حکمت را از خود نشان می دادند
مانند سکس آزاد به قصد » نظريه ھايی«مقطعی بود که 

قلقلک دادن بخشی از جامعه که تحت سرکوب 
ائل طبيعی و بديھی سيستماتيک جمھوری اس%می، مس

خود را زير سؤال رفته می ديدند، باعث جلب توجه 
ايشان شد و اگر در ھمان مقطع پروژھای امپرياليستی 
نظير آن چه در عراق عملی شد، در ايران ھم عملی می 

» انتخابات آزاد«گشت ، و نھايتاً رژيم سرنگون می شد و 

صورت می گرفت، اين شانس وجود داشت که اقشاری 
با انگشت گذاردن بر اين گونه مسائل جذابيت ھايی را  که

دريافت کرده و توجھی مبذول داشته بودند، در پای 
 .صندوق رأی به حزب منصور حکمت رأی دھند

از آن مقطع به اين سو اين فرايند مدام با ھمين آھنگ پيش 
رفته و اکنون جنبش کارگری و حمايت از آن، جای خود 

که از آستين اين حزب » رھنگیجنبش ب«را به کلی به 
ھرگونه . بيرون آمده و در تقويم اين حزب ثبت شده، داد

از اين ابتکارات بيانگر دورتر و دو تر شدن گرايش 
مورد بحث از دخالت گری در جنبشی است که مدعی 
است بر اساس آن شکل گرفته و با نام آن، نام گذاری شده 

 .است

ير پرچم کومله رفته منصور حکمت که توانسته بود به ز 
و ھمان پرچم را به زير بکشد، اين سنت را برای حزبش 
باقی گذاشت که ايشان ھمواره به ھمين ترتيب وارد حوزه 
ھای دھان پر کن شده و پس از چندی، بنا بر شرايط آن 
را ادامه داده يا نيمه کاره رھا کرده و بدون ھيچ 
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د برای اين رون. توضيحی به سراغ پروژۀ ديگری بروند
حزب کمونيست کارگری، چنان چه به طور کامل 
مستحيل نشود تا آن جا ادامه خواھد يافت که مبارزۀ 
طبقاتی حاد شود و دوباره توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر 

در اين مقطع و تنھا با اولين خيزش ھای . چرخش کند
انق%بی، گرايش و حزب منصور حکمت با شتاب فروان 

نده شده که تو گويی ھرگز از اول چنان به حاشيه را
 .وجود نداشته است

فقط يک سيگنال کوچک برای نشان  ٨٨رخدادھای سال 
دادن اين پيام بود که ھمۀ ادعای حزب منصور حکمت 
برای رھبری جنبش ھای اعتراضی، با اولين خيزش 
مردمی چنان به حاشيه می رود که حتی قادر نباشد در 

نيروی خود به درستی مورد ھمان خيزش چيزی را به 
، نقد پراتيکی حزب و ادعای ٨٨خيزش . توضيح دھد

اگر اين حزب مانند . حميد تقوايی و کمونيسم کارگری بود
خيزش را ارتجاعی و ) کورش مدرسی(رقبای خود 

بورژوايی توصيف می کرد، ھمان قدر منزوی و دچار 
بحران می شد که ايشان شدند؛ و اگر آن را انق%ب 

کرد، ضعف خود در به دست گرفتن رھبری توصيف می 
آن را به نمايش می گذاشت و چرخش بيشتر خود به 
راست و پشت سر گرايش ھای بورژوايی را تسھيل می 

 .حميد تقوايی اين دومی را برگزيد. کرد

اين راز مبارزۀ طبقاتی است که در مقاطع حساس 
تاريخی در کسری از ثانيه انبوھی از اين گرايش ھای 

. سانتريستی را برای ھميشه منزوی می کند-نتیچپ س

حزب منصور حکمت با برنامۀ دنيای بھتر نه تنھا 
نتوانست انسجامی در تودھا به گرد اين برنامه به وجود 
آورد، بلکه حتی نتوانست با وجود برنامۀ مشترک، 

  .انسجامی در حزب خود به وجود آورد

شده است، سنت به زير کشيدن پرچمی که به زير آن جمع 
اگر روزی دامن پرچم خودش را بگيرد و مقاومتی برای 
 به زير کشيدن آن صورت گيرد، به اين منجر می شود که

برنامه آن حزب به عنوان پرچم آن ھمچنان باB بماند، اما 
ھرگوشۀ آن در دست يک حزب و در يک گوشه و نه در 

اگر روزی مجموعۀ بزرگی از چپ  .يک انسجام حزبی
بود گرد برنامۀ منصور حکمت جمع شود،  توانسته

امروز آن برنامه بر سر جايش ھست، اما گرد آمدگان به 
. حول آن ھر کدام در سوی منفعت خويش قرار گرفته اند

و اين از سرسختی و لجبازی خرده بورژوازی است که 
بخواھد ھمچنان وفای به عھد کند و برنامۀ پيشوای خود 

، اما نتواند به حول آن را دست نخورده باقی بگذارد
اين تناقض تنھا در چپ سنتی يافت می شود . متشکل شود

که يک برنامۀ مشترک نتواند يک انسجام تشکي%تی به 
برنامه ای که نتواند پيروان خود را به گرد . وجود آورد

! خود جمع کند چگونه ممکن است يک طبقه را متحد کند

-ت که کمھمين خصيصۀ بارز انواع طيف چپ سنتی اس

ترين اخت%ف برنامه ای با ھم نداشته و ندارند، اما 
ھرکدام در يک سکت و تشکي%ت جداگانه به گرد ھم آمده 

حزب کمونيست کارگری زمخت ترين تصوير از اين . اند
وضعيت را ارائه کرده و از ھمين رو است که با زخيم 

 .چنان به چپ سنتی متصل استترين ريسمان ھا ھم

ی می تواند اين مطالب را بخواند و چنان چه حميد تقواي
دعوت مرا به ميز گرد بپذيرد؛ بر اساس ھمين مسائل به 

يکی از . آن ھا واکنش نشان دھد و آن ھا را رد کند
خصيصه ھای بارز چپ سنتی متواری بودن از چالش 
نظری است و حزب کمونيست کارگری بارھا نشان داده 

ات ادعای خود، شما را برای اثب. از متواری ترين ھاست
رجوع می دھم به برنامه ھای تلويزيونی و مطبوعاتی 

نشان دھيد که حتی يک مورد دعوت به . اين گرايش
چالش نظری از گرايش ھای مدعی نقد اين حزب و 
برنامه اش، در رسانه ھای اين حزب سازمان داده شده 

و انق%بی در به در به دنبال » مدرن«يک حزب . است
مخالفان نظری خود به مباحثات و نقد و چالش کشاندن 

نشان دھيد که حزب کمونيست کارگری و . نظری است
   .ليدر آن حتی يک بار چنين کرده باشند

راديو و تلويزيون اين گرايش ھا ترجيح می دھند ساعت 
ھا برنامۀ خالی خود را با موزيک و منظره بگذرانند، اما 

حث گذاردن برنامۀ خود ده دقيقه از آن را در اختيار به ب
اگر ھنوز . در حضور گرايش ھای مخالف خود نگذارند

اين ع%مت بارزی بر سنتی بودن يک گرايش چپ 
  راديو پيامنيست، حميد تقوايی دعوت مرا به مناظره در 

پذيرد تا در آن جا نشان بدھم و ثابت کنم پايه ھای   کانادا
ميزان سفت تئوريک و بنياد ھای نظری اين گرايش تا چه 

 .و سخت در بنيادھای چپ سنتی ميخکوب شده است

 ١٣٩٢دوازدھم فروردين 
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  بحث آزاد

  دربارۀ مذھب

  شجاع ابراھيمی

در اين مطلب ت%ش می شود تا به شکل مختصر، روند 

شکل گيری مذھب در سير تاريخ، ويژگی ھا، خصويات 

کنونی،  داری و علل بقای آن از ديرباز تا جامعۀ سرمايه

انق%بی در قبال مسألۀ  کمونيست ھایيتاً موضع و نھا

  .دين، توضيح داده شود

  نخستين پنداشت ھای دينی

تکامل فرايند کار، انسان را به يک ناظر ھوشيار و 

بدن، افزايش ولی تکامل . کنجکاو طبيعت تبديل کرد

ان از طبيعت برای دست پيدا نستجربه ھا و شناخت ا

ز طبيعت و دنيای کردن به يک درک واقعی و درست ا

ت سنانسان اوليه نمی توا. کافی نبود پيرامون انسان ھا

رابطه و ترتيب و توالی پديده ھای طبيعی و تأثير آن ھا 

او س%ح کافی . ک کند و بفھمدبر خودش را به خوبی در

و مناسبی برای اين کار نداشت و به طور مرتب از 

وز در مواقع بر. ضعف و درماندگی خودش آگاه می شد

سيل، فوران آتشفشان ھا، آتش (فجايع و ب%يای طبيعی 

 ،)قحطی ھا و غيره ،شکسالی ھاخسوزی جنگل ھا، 

درماندگی و فقدان شناخت قوانين طبيعت موجب ھمين 

احساس کند نيروھايی فوق طبيعی  که انسان می شد

. وحشتناکی بر ھمۀ پديده ھای طبيعی حاکميت دارند

يب شکل می گرفت، يک مفاھيم دينی که به اين ترت

مجموعه و معجونی تحريف شده و موھوم در ذھن انسان 

اوليه بود دربارۀ نيروھايی که ھمگی در اصل کام%ً 

  .واقعی بودند و بر زندگی روزمرۀ او فرمانروايی داشتند

باستان شناسی ثابت کرده است که پيش تر از چھل تا 

ود پنجاه ھزار سال قبل، ھيچ گونه پنداشت دينی وج

ان در برابر حم%ت نساز آن جا که ا. نداشته است

حيوانات وحشی ھميشه آسيب پذير بود و اصل موجوديت 

بينی شکار بستگی خود او ھم به رويدادھای غير قابل پيش

داشت، سرانجام در ذھن خود برای حيوانات وحشی 

انسان فکر می کرد که . قدرت ھای فوق طبيعی قائل شد

ترکی دارند، و حويانات با نياکان مشحيوانات و آدم ھا، 

ان، از زندگی او نگاھداری و سنت خود به اشودادن گ

انسان اوليه که دBيل زندگی و مرگ . پشتيبانی می کنند

را نمی دانست، گمان می کرد که اگر استخوان ھای 

حيوانی را نگاه دارد، می تواند به وسيلۀ افسون ھای 

  .زندگی برگردانددويی، دوباره آن حيوان را به اج

دربارۀ وجود  و قدری ااين پنداشت ھای غيرطبيعی و قض

يبان خاندان اوليه، که اعضای آن تشيک نيای حيوانی و پ

طول با اين حيوان پيوند داشتند و به  Bينفکیبه طور 

شناخته می  توتم پرستی مکامل وابستۀ آن بودند، به نا

ان و گياھان بعدھا انسان ھا غير از حيوانات، درخت. شود

را ھم به عنوان توتم، نياکان و پشتيبان ھای خود انتخاب 

انسان ھا تصور می کردند که برای پيروزی در . کردند

 آن ھا. به کمک توتم نياز دارند ،شکارھای دسته جمعی

. ندخواسته ھای مختلف خود را از توتم مطالبه می کرد

ی را شکل مناسب ،رفته رفته اين خواھش ھا و التماس ھا

دوی ابه خود گرفت که ھمان به اصط%ح سحر يا ج

  .شکارچيان بود

، يکی از رايج ترين و گسترده ترين شکل ھای ميسمآنی

» روحی«آنی ميسم اعتقاد به وجود يک موجود . دين بود

نامرئی و غيرمادی بود که قدرت ھای فوق طبيعی 

اعتقاد به ارواح خير و شر، شياطين و (عظيمی داشت 

ريشه ھای آنی ميسم در جھل و ناآگاھی ). و غيره خدايان

و ترس آن از رويدادھای انسان از منشأ پديده ھای طبيعی 

به اين ترتيب رعد و برق، طوفان، جنگل، . بودناشناخته 

  .رودخانه، ھمه و ھمه دارای روح تصور می شدند

در فراخواندن  اعتقادی بود به توانايی انسان جادو

پرستش اشيا که شکل ديگری از  .نيروھای فوق طبيعی

که مورد پرستش  -وجودواقعی و م ءدين بود، برای اشيا

شد قادر به اثرگذاری روی ند و تصور می قرار می گرفت

. قدرت ھای فوق طبيعی قائل می شد -ان ھستندسنافراد ا

ل استراليايی و بسياری از مردم ديگر که از علل يمث%ً قبا

نداشتند، بر اين باور بودند و دBيل تولد و مرگ آگاھی 

ب وا قطعات چيای ريز که حيات يک فرد در سنگ ھ

 ،نھفته است و اگر اين سنگ ھا يا چوب ھا از ميان بروند

در اساطير و افسانه ھای ايرانی، اين (خواھد مرد  او ھم 

  )عمر است» شيشه«ھمان 
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از آن جا که انسان اوليه توانايی توضيح و تشريح علل 

شت، رفته رفته ترسی خرافی و موھوم از مرگ را ندا

مردگان در او راه يافت، به خصوص مردگانی که در 

اجساد و حتی تصاوير . زمان حياتشان از آنان می ترسيد

مردگان دارای قدرت ھای فوق طبيعی تصور می شد و 

پس از «يا جھان » جھان ديگر«بعدھا مفھوم فوق طبيعی 

  .پديد آمد و رشد کرد» مرگ

نتيجۀ  ،ترتيب، پيدايش باورھای اوليۀ دينی انسان به اين

و ترس او  درماندگی کامل انسان در رويارويی با طبيعت

باورھای دينی انسان . بود از پديده ھای ناشناختۀ زندگی

او کمک می کرد،  و ترس و تداوم درماندگی به حفظ

خود مانعی در راه درک جھان از سوی  چون اين باورھا

يک ک%م ھمان طور که انگلس در آنتی پس در . او بود

به روی ھم رفته، تمام اديان چيزی جز «دورينگ نوشت، 

بازتاب خيالی نيروھای خارجی که بر زندگی روزانۀ 

بازتابی که در آن . انسان ھا فرمانروايی می کنند، نيست

نيروھای ناسوتی، چھرۀ نيروھای Bھوتی به خود می 

اين نيروھای طبيعت ھستند در اوايل تاريخ ابتدا، . گيرند

  »که بدين گونه منعکس می شوند

تا به اين جا مشخص است که در ابتدا، سطح پايين 

بسيار  شناخت که موجب ابزارھای کار و نيروھای مولده

و ترس او از نيروھای طبيعی می  انسان از طبيعت ناچيز

ال ؤاما س. مذھب شد ۀ، موجب ايجاد شکل ھای اوليشد

قابل  س چرا با وجود پيشرفت ھایاين جاست که پ

علم و افزايش شناخت  ۀم%حظه و عظيم بشر در زمين

انسان ھا از جھان پيرامون خود، مذھب باز ھم به بقای 

خود ادامه داد و ھنوز ھم به شکل قابل توجھی ادامه می 

  دھد؟

  مذھب و مالکيت خصوصی

 ،Bجوامع  تاريخ تکامل اگر سيردر پاسه به پرسش با

را از زمان کمون ھای اشتراکی اوليه تا به  انسانی

امروز، يعنی نظام سرمايه داری، با اتکا به ماترياليسم 

تاريخی بررسی کنيم، در تحليل نھايی به يک علت کليدی 

. استمی رسيم و آن شکل گيری مالکيت خصوصی 

مالکيت خصوصی از چه زمانی شکل گرفت و تأثير آن 

ست که در اين جا بر مذھب چه بود؟ اين موضوعی ا

  :مختصراً به آن می پردازم

طی ھزاره ھای ششم تا چھارم پيش از مي%د، يک 

دگرگونی بسيار جدی در نيروھای مولد جامعه رخ داد و 

آن اين بود که انسان ساختن ابزارھای فلزی را آغاز کرد 

و استخوان ساخته می  پيش از اين ابزارھا از سنگ(

نخستين بار  ،ای ساختن ابزارھامواد تازه و فلز بر). شدند

در ھزارۀ ششم پيش از مي%د در مناطق گوناگون آسيا، 

انسان ذوب فلز . تفاده قرار گرفتاسآفريقا و اروپا مورد 

را در ھزارۀ چھارم پيش از مي%د در آفريقا، آسيای 

او ياد گرفت که چه طور آلياژ ھای . صغير و ھند آموخت

ن با استفاده از ابزارھای انسا. مس و قلع را توليد کند

آھنی توانست بر روی سنگ،  ممسی، مفرغی و سرانجا

و ياد ) چوب، استخوان و شاخ با مھارت بسيار کار کند

کج بيل باغبانی، داس و ساير  ،گرفت که از فلزات

  .ابزارھای را بسازد

ی بر ا کاربرد گستردۀ ابزارھای فلزی تأثير خارق العاده

در اين زمان کشاورزی (اشت رشد و تکامل کشاورزی د

در مصر، فلسطين، ف%ت ايران، تپه ھای کوھپايه ای 

عراق، بخش جنوی آسيای مرکزی و بعداً در آسيا، ھند، 

چين، آسيای صغير، بالکان، مناطق جنگی و استپ ھای 

البته در ). جنگلی کمربندی اروپا، قفقاز و آفريقا يافت شد

که حفر آبراه ھا و خشک، انسان مجبور شد  نسبتاً  مناطق

انتقال آب از رودخانه ھا، ايجاد مخزن آب با حفر کردن 

در صخره ھا، ساخت سد و خ%صه دانش آبياری را ھم 

بيامورد و اين موضوع در کنار استفاده از ابزارھای 

زير کشت و بارآوری کار و  یفلزی، سطح زمين ھا

اورزی به شسطح محصول را افزايش داد و وابستگی ک

  .طبيعی رفته رفته کم تر شد شرايط

در مناطقی که شرايط طبيعی برای کشاورزی چندان 

در ھزاره ھای . مساعد نبود، دامداری رشد و تکامل يافت

پنجم تا چھارم پيش از مي%د، بسياری از قبايل نواحی 

اBغ، بز، خوک و انواع  ،فندسمجاور منطقۀ حاره، گو

 رامداری از شکاد. گوناگون بزکوھی را اھلی کرده بودند

ھميشه با اتکا به شکار  ابتداتر بود و قبايلی که از مولد

زندگی کرده بودند، رفته رفته به دامداری و گله داری 

  .روی آوردند
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بيلۀ معين در يک عرصۀ معين از تخصص يافتن يک ق

در طول تاريخ بشر  نخستين تقسيم اجتماعی کارد، يلتو

درحال باB بردن دانش قبايل گله دار و چوپان مدام . بود

خود بودند و  یخود در اين زمينه و اص%ح مھارت ھا

املی بود که نتيجه اش افزايش بازده توليدی کار و اين ع

قبايل کشاورز ھم در حال . عوايد بيشتر دامداری بود

بھسازی روش ھای کشت زمين بودند و از اين رھگذر، 

 صیتخصاين  .محصول برداشتی خود را افزايش دادند

ار توليدی می شد، شرايط رف کشدن فعاليتی که صَ 

ايل و مساعد و مطلوب را برای رشد و تکامل بيشتر وس

 به و ھمين عامل منجر ابزارھای توليدی پديد آورد

به . افزايش به مراتب بيشتر بازده توليدی کار گرديد

ع%وه قبايل کشاورز و دامدار با يک ديگر پيوند متقابل و 

قبايل کشاورز با استفاده از . پيدا کردنددو جانبه ای 

ارپايان به عنوان حيوان بارکش و باربر آشنا شدند و ھچ

مث%ً خيش . اع کردندبه ھمين دليل وسايل تازه ای را اختر

تين بار در ھزارۀ سوم پيش از مي%د در سخچوبی برای ن

خستين نبه اين ترتيب، . بين النھرين و ايران پديد آمد

 کار، که تخصصی شدن نيروھای مولد عیتقسيم اجتما

جامعه موجبات آن را فراھم ساخته بود، رشد و تکامل 

فراتر اين نيروھا را موجب شد و بازده توليدی کار را 

  .افزايش داد

 دکاربربه رشد و تکامل بيشتر نيروھای مولد، عمدتاً 

. گستردۀ فلزات مختلف در ساختن ابزارھا مربوط می شد

نی که برای اولين بار در سدۀ چھاردھم کارافزارھای آھ

ه قرار گرفت، موجب افزايش پيش از مي%د مورد استفاد

کج بيلی که . کشاورزی گرديد ديدی در توليدشبسيار 

سابقاً تا آن حد عزيز بود، جای خود را به خيش چوبی با 

  .تيغۀ آھنی داد

منتھا ذوب فلزات و کارکردن روی آن ھا، کوزه گری و 

جھيزات تيت ھای انسان، ھمگی نيازمند فعال ديگر

اين کارھا مستلزم ساخت کورۀ آھنگری . بودند یتخصص

که  گروھی از افراد. وزه گری و غيره بودک خم و چرو دَ 

ابزارھا و وسايل کار  ندارای مھارت ويژه ای در ساخت

بودند، از ميان بقيۀ افراد جامعه جدا شده و به اين کارھا 

ولّد رو به تکامل، تخصصی شدن نيروھای م. پرداختند

به اين ترتيب . بيشتر افراد در اين زمينه ھا را می طلبيد

پيشه وران و صنعت گران حرفه ای در بطن جامعۀ 

تقسيم  ميندوو به اين ترتيب  .اشتراکی اوليه پديد آمدند

ميان کشاورزی و دامداری، و صنايع و  اجتماعی کار

  .روی داد) پيشه وری(حرف دستی 

ايش عمومی بازده توليدی کار طی اولين و دومين افز

تقسيم اجتماعی کار به مرحله ای رسيد که در آن اعضای 

تند نيازھای فوری خود را سجامعه نه تنھا می توان

برآورده سازند، بلکه ع%وه بر آن قادر بودند از فراورده 

: ساسی خود توليد کننداھا مقداری بيش از نيازمندی ھای 

اين تغييرات در . شکل گرفت محصول اضافیدر اين جا 

توليد، موجب تغييرات متناسبی در ساختار اجتماعی 

نيز به تدريج از ھمين جا  مالکيت خصوصیجامعه شد و 

خاندان و قبيله به گروه ھای کوچک تری . پديدار شد

تجزيه شدند، يعنی به خانواده ھای پدرساBری که 

. دندمستقلی درآرت واحدھای اقتصادی موسرانجام به ص

رابطه و . خاندان ديگر يک ھويت مستقل و واحد نبود

بيشتر اقتصادی بود تا پيوندھای  ،يوند ميان خانواده ھاپ

 باھمستانجای خاندان ھمخون را . خونی

)community(  گرفت که سرزمين يا اجتماعاتی

مشترک داشتند و در ھمسايگی يک ديگر زندگی می 

مشترک، آن ھا را بھم  دند و ھدف ھای اقتصادیرک

مبتنی بر سرزمين  با اين حال، باھمستانِ . مربوط می کرد

خانۀ . را می پاشيد اشو ھمجواری، خود بذرھای ويرانی 

دارايی خصوصی آن شناخته می شد که  ،ھر خانواده

مالکيت  تحتبرخ%ف مالکيت عمومی بر زمين، 

گسترش اين مالکيت در نتيجه . خصوصی آن خانواده بود

تنھا می توانست به زيان زمين ھای مشاع و  ،صوصیخ

با پيدايش مالکيت خصوصی، . مشترک تحقق پيدا کند

دارايی ھای يک خانواده از نسلی به نسل بعدی منتقل می 

بر ھمجوتری، مرحلۀ گذار بين  باھمستان ھای مبتنی. شد

عۀ مبتنی بر مالکيت جمعی و جامعۀ مبتنی بر مالکيت جام

  .خصوصی بودند

ۀ يضروريات مبرم و اول توانستندقتی انسان ھا فقط می و

ان نسان به دست اسنند، استثمار انزندگی خود را توليد ک

ن دليل برده ھايی را که در طول يمبه ھ. ناممکن بود

گاھی . دند، درجا می کشتندجنگ ھا به اسارات گرفته بو

تی ممکن بود که يک خاندان، اسير جنگی را به حاوقات 

تی بازده توليدی اما وق. امل جامعه دربياوردعضويت ک

وضعيتی ايجاد شد که اسرای جنگی ھم  کار افزايش يافت
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بيش از آن چه برای رفع نيازھای  نستندمی توا در آن

شتن کبرای ھمين . فوری خود Bزم داشتند، توليد کنند

 ،اسرای جنگی متوقف شد، ديگر آن ھا را نمی کشتند

  .کردندتبديل می  برده بهبلکه 

به اين ترتيب، با فروپاشی نظام اشتراکی اوليه، زمينه 

ھای شکل گيری برده داری از درون آن ايجاد شد و سه 

بردگان، که از ھمۀ حقوق مالکانه : گروه پديدار آمد

. وب می شدندسمحروم بودند و خود دارايی ديگران مح

برده دار، که مالک وسايل توليد و برده ھا بود و آن ھا را 

مردان آزاد، که دارايی ھای کوچک و . استثمار می کرد

  .خرد خود را در مالکيت داشتند

با تقسيم جامعه به طبقات، و پيدايش مالکيت خصوصی 

که به زوال کمون ھای اشتراکی اوليه و پيدايش يک نظام 

و در (اجتماعی جديد به نام برده داری انجاميد -اقتصادی

، )ھايتاً سرمايه داری رسيداروپا بعدھا به فئوداليسم و ن

ت، جھل و خعدم شنا ترس، مذھب که خودش نتيجۀ

ناتوانی انسان در برابر پديده ھای طبيعی بود، خصلت و 

کارکرد ديگری ھم پيدا کرد و اين ھمان چيزی است که 

ايدئولوژی طبقۀ : به زبان امروزی ايدئولوژی می ناميم

. ودمسلط و استثمارگر برای توجيه ضرورت وجود خ

  .برای فريب و وادار ساختن جامعه به تبعيت از خود

يکی از ويژگی ھای متمايزکنندۀ ايدئولوژی دولت ھای 

مث%ً در ھند، يونان، مصر باستان و (اری باستانی ه ددرب

در بسياری از آموزه ھای دينی . سرشت دينی آن بود...) 

ما با توصيف جھنم به عنوان مجازات آسمانی عدم 

طبقات صاحب مالکيت و توصيف بھشت به اطاعت از 

عنوان پاداشی برای تحمل غم ھا و رنج ھا و محروميت 

روحانيون از وسايل . ھای زمينی رو به رو ھستيم

گوناگونی برای باوراندن اين موضوع به تودۀ مردم 

بقات مالک، قدرتی است استفاده می کردند که حکومت ط

ن پادشاه رادر اي(دا به آن ھا اعطا شده است ھکه از سوی 

. )روی زمين می ناميدند طان يا سايۀ خدالل السظرا 

تداعی کردن پادشاه به عنوان فرمانروای يگانۀ زمين، 

موجب تصور يک پادشاه واحد برای خدايان در آموزه 

 ايسمتهپلیاين گذار تدريجی از دورۀ . ھای دينی شد

به  باور( ايسممونوتهبه سوی ) باور به خدايان متعدد(

ن را در شد که شکل ھای مختلف آ) و يگانه خدای يکتا

جات مختلف می توان در جوامع و دولت ھای برده رد

در مراحل تکامل «انگلس می گويد . داری باستان ديد

بعدی، تمامی صفات طبيعی و اجتماعی خدايان متعّدد به 

يک خدای قادر مطلق منتقل می گردد که خود نيز فقط 

به اين ترتيب يکتاپرستی به . رد استبازتاب انسان مج

وجود آمد که تاريخاً آخرين محصول فلسفۀ عاميانۀ يونان 

  »متأخر بود

توده ھای مردم برای ايستادگی در برابر نيروھای طبيعت 

نيز به ھمان اندازه ناتوان بودند که در زمينۀ مقاومت در 

اين درماندگی و عجز برای ريشه . برابر استثمارگران

ی طبقۀ حاکم، که در ھر عصر ژايدئولو دندوان

. ايدئولوزی غالب است، اھميت و تأثير بسياری داشت

ولی در آن واحد عناصری از اعتراض ھم در مقابل آن 

  :شکل می گرفت

. عامل نخست، افزايش شناخت اثباتی و عينی بود

، راه را برای آن نيروھای مولده رو به رشد و تکامل

و عامل . يعت صاف می کردکشف بسياری از قوانين طب

دشواری ھا، فقر و تھيدستی يأس آور توده ھا و  دوم،

به ھمين . ن ھا از ھرگونه حقوق انسانی بودآمحروميت 

دليل در بررسی تاريخ می بينيم که گاھی مذھب ديگری 

در ميان توده ھای محروم، برای مخالفت با مذھب حاکم 

  .به وجود می آمد

  سرمايه داری و مذھب

ا به نقش مذھب در زمان حال، يعنی سلطۀ نظام و ام

در باB توضيح داده . سرمايه داری و بورژوازی بپردازيم

شد که بشر اوليه، به علت درماندگی در برابری نيروھای 

آن ھا را به  به علت ترس از ناشناخته ھا، طبيعی،

ھرچند امروزه با . کردمی فوق طبيعی تبديل  ھايینيرو

ان به طور قابل توجھی به شناخت پيشرفت علوم، انس

طبيعت و محيط پيرامون خود دست يافته، اما، آن 

ناشناختۀ ديروز، امروز جای خود را » نيروھای طبيعی«

در سرمايه داری . داده است» نيروھايی اجتماعی«به 

کنونی، پول، که اصوBً ساخته و پرداختۀ دست خوِد بشر 

انسان شده و بر  است، تبديل به نيرويی مستقل از ارادۀ

به زودی در کنار «. و خالق خود حکومت می کند سازنده

. نيروھای طبيعت، نيروھای اجتماعی نيز فعال می شوند
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نيروھايی که در برابر انسان ھا ھمان قدر بيگانه و در 

شند و انسان ھا را اآغاز ھمان قدر غيرقابل توضيح می ب

ود درمی ظاھراً طبيعی تحت اقتدار خ ضرورتِ  با ھمان

اين کار را می [آورند که قب%ً خود نيروھای طبيعت 

اقتصاد بورژوايی نه می تواند از بروز بحران  ]...کردند 

ھا به طور کلی جلويگری کند و نه از سرمايه داران 

جداگانه در برابر ضرر، بدھکاری و ورشکستگی و نه 

اين که کارگران در برابر بيکاری و ف%کت محافظت 

تعقل می کند و خدا  انسانين ھنوز حقيقی است که ا. نمايد

تحکيم می ) يعنی سلطۀ بيگانۀ شيوۀ توليد سرمايه داری (

  .»نمايد

به ع%وه خصلت مذھب، به عنوان ايدئولوژی طبقۀ 

صاحبت مالکيت خصوصی، به عنوان ابزار تحميق توده 

ھای مردم، ھم چنان به بقای خود در جامعۀ سرمايه داری 

تا ديروز  اگر .ھد، آن ھم با شّدتی بيشترادامه می د

بورژوازی نوپا مجبور بود در مبارزه عليه گنديدگی 

» خردورزی«روی بياورد و به علم  فئوداليسم به نقد دين

البته از زاويۀ بورژوايی، مث%ً ھمان ماترياليسم ( بھا بدھد

مکانيکی فرانسوی و انگليسی که مارکس و انگلس به نقد 

امروز که ديگر تمام ظرفيت ھای مترقی  ،)کشيده بودند

خود را پر کرده و تماماً ارتجاعی و گنديده شده است، 

  .پناه می برد» مذھب«برای توجيه وضع موجود به ھمان 

، »طبيعی«بنابراين ترس انسان امروزی، نه از قوانين 

سرمايه داری؛ و کاربرد » اجتماعی«بلکه از قوانين 

سرمايه داری به عنوان  مذھب از سوی» ايدئولوژيک«

  . سوپاپ اطمينان، از دBيل بقای دين است

نقد فلسفۀ حق «عموماً اين جمله به کّرات از مارکس، در 

. »مذھب، افيون توده ھاست«، نقل می شود که، »ھگل

ولی آن بخش از ھمين پاراگراف که کم تر مورد اشاره 

فقر مذھب، ضمن آن که «: قرار می گيرد اين است که

ن فقر واقعی است، در عين حال اعتراض عليه فقر بيا

مذھب، آه و فغان مخلوق در تنگنا . واقعی نيز می باشد

افتاده است، احساس به يک جھان بی احساس، ھمان طور 

مذھب اوج از خود ! »يک کيفيت بی روح است حکه رو

آه و فغان مخلوق در تنگنا «بيگانگی انسان است، و 

  :و به بيان لنينبه طور خ%صه ! »افتاده

عميق ترين ريشۀ مذھب امروزه موقعيت ھای  «

اجتماعی پايمال شدۀ تودۀ کارگر و عجز ظاھراً کامل آن 

ھا در مواجھه با نيروھای لجام گسيختۀ کاپيتاليسم است 

که ھر روز و ھر ساعت بر قشر کارگر ساده تحميل می 

وحشتناک ترين رنج و وحشيانه ترين عذاب، ھزار : شود

شديدتر از رنج ھايی که حوادث غيرعادی ای چون  بار

ترس خدا . "جنگ، زلزله و غيره بر آن ھا وارد می کند

ترس از نيروھای لجام گسيختۀ کاپيتاليسم زيرا ." را آفريد

 -که تودۀ مردم نمی توانند آيندۀ آن را پيش بينی کنند

نيرويی که در ھر گام در زندگی پرولتاريايی و مالکين 

می کند و اين " تحميل"ھا را تھديد به  کوچک، آن

تخريب تصادفی،  به يکباره و غيرمترقبه است، تحميل

لنين، (» .نابودی، فقر، فحشا، مرگ در اثر گرسنگی است

  )١٩٠٩نگرش حزب کارگر به دين، 

  مذھب در برابر ی انقEبیکمونيست ھاموضع 

در نظر داشتن اين ويژگی ھای مذھب است که رويکرد 

انق%بی را در قبال دين تعريف و مشخص  ھایکمونيست 

انق%بی بايد موضوع را  کمونيستدر واقع ھر . می کند

از اين زاوايه نگاه کند که اگر ھدف نھايی ما، الغای نظام 

سرمايه داری و رھايی طبقۀ کارگر به دست خود اين 

طبقه است، و اگر اين طبقۀ کارگر خود به مذاھب مختلف 

وقت تکليف چيست و بايد چه رويکرد  آلوده است، پس آن

  صحيحی اتخاذ کنيم؟

ما مارکسيست ھا، بنا به قاعده ماترياليست ھستيم و 

مبارزه و ضدبيت با دين و مذھب، الفبای اين ماترياليسم 

مارکسيسم «ولی ھمان طور که لنين گفت، . است

مارکسيسم » ماترياليسمی نيست که در الفبا درجا بزند

» چرا«می گويد که ما بايد بدانيم که اوBً فراتر می رود و 

ايمان مذھبی بين توده ھای زحمتکش رسوخ می کند و 

در واقع نقد و . می توان با آن مقابله کرد» چگونه«ثانياً 

رويکرد ما نسبت به دين از زاويۀ ماترياليسم ديالکتيکی 

صورت می گيرد، نه از منظر ماترياليسم مکانيکی، يا 

رسوخ مذھب را بررسی می » ريشه ھای«ما . ليبرال ھا

کنيم و متناسب با آن برخورد می کنيم، ولی ماترياليست 

ليبرال ھا و غيره، صرفاً از زاويۀ حتی ھای مکانيکی يا 

بنابراين آن (روشنفکرانه و بدون رفتن به عمق اين پديده 

ھايی که تمام وقت به نقد اس%م می »چپ«دسته از 
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 دشان ھم به جای بررسی ريشه ایپردازند، منتھا ھمين نق

اس%م، نھايتاً به نقِد رابطۀ محمد با زنان و نظاير  و مادی

و چيزی بيش از اين برای گفتن  محدود می شود ھا اين

  !)، فرسنگ ھا از حتی ليبرال ھا عقب تر ھستندندارند

در ھمين جا متوجه می شويم که تبليغات صرف آتئيستی 

شما . به تنھايی کافی نيست و ضّد خدا ھرچند Bزم، ولی

می توانيد انبوھی از سرمايه داران را پيدا کنيد که شديداً 

در مقابل کارگران زيادی را می بينيد که . ضّد دين ھستند

اگر قرار باشد ما ماترياليسم را به تبليغات . مذھبی ھستند

ضّد دين و آتئيستی صرف تقليل بدھيم، پس Bبد بايد در 

و در مقابل » ضّد دين«و » بی خدا«ان کنار سرمايه دار

شاھديم که (قرار بگيريم » باخدا«و » مذھبی«کارگران 

بسياری از گروه ھای چپ، ضّديت صرف با دين را به 

جای منافع طبقۀ کارگر قرار داده اند و در اين حيطه حتی 

و  راست وارد اتحاد-با سازمان ھای نژادپرست و اولترا

  !) می شوند کارزارھای مشترک

آموزش ھای ضّد دين Bزم است، ولی به شرطی که پس 

گسترش مبارزات طبقاتی «: تابع يک ھدف مشخص باشد

توده ھای مورد سوء استفاده قرار گرفته در برابر بھره 

مشترک  طبقاتیبرای ما مارکسيست ھا، منافع . »کشان

اين منفعت  طبقۀ کارگر يک اصل است، و ھمه چيز حول

ما بايد  .ع نسبت به آن تعيين می شودمی گردد و در واق

ضمن شرکت در مبارزۀ طبقاتی آن ھا با ھدف تسخير 

قدرت سياسی به دست طبقۀ کارگر، ايجاد دولت کارگری 

و الغای روابط سرمايه داری، ناکارا بودن انديشۀ مذھبی 

را در اين مبارزه به آن ھا نشان دھيم؛ به آن ھا نشان 

يک ديگر بر سر مذھب بدھيم که ضديت کارگران با 

کارگر شيعه در مقابل سنی، کارگر مسيحی در مقابل (

نھايتاً به ضرر اتحاد طبقاتی و به سود ) يھودی و الی آخر

ما بايد نشان دھيم که مذھب و  .سرمايه داری است

مالکيت خصوصی دست در دست ھم دارند، و تنھا با 

واھد الغای اين مناسبت  است که نھايتاً مذھب ھم ملغا خ

در اين مبارزه، ما ھرگز از آلودگی ھای مذھبی چشم  .شد

برخ%ف بسياری از گروه ھای چپ در (پوشی نمی کنيم 

از حقوق کارگران مھاجر مسلمان  به درستیاروپا، که 

چشم خود را روی انواع  به نادرستیدفاع می کنند، ولی 

آلودگی ھای آن ھا، از ختنۀ دختران و ازدواج با کودک 

  ). ه گرفته تا قتل ھای ناموسی و غيره، می بندندسال ٩

ما مارکسيست ھا معتقديم که پس از انق%ب  ،به ع%وه

سوسياليستی به دست طبقۀ کارگر، ارتباط ارگان ھای 

از دولت کارگری بايد ) مسجد، کليسا و غيره(مذھبی 

ھيچ بودجه ای به آن تخصيص پيدا  .تماماً قطع بشود

 موزش و پروش بيرون برود؛ ولیآ از مذھب بايد .نکند

و جبر برانداخته شود  رنبايد ممنوع شود يا با زو ھرگز

به » برنامۀ کموناردھای ب%نکيست فراری«انگلس در (

نقد تعدادی از ب%نکيست ھا پرداخته بود که سعی داشتند 

در واقع مذھب برای  ).ون چنين کاری انجام دھندمدر ک

ارگر، به ھيچ وجه مارکسيست ھا، برای حزب طبقۀ ک

امر خصوصی نيست، ولی تاجايی که به دولت کارگری 

در (آتی بازمی گردد، امری خصوصی تلقی می شود 

درصد از جمعيت  ١٠، حدوداً ١٩١٧مقطع انق%ب 

ميليون نفر، مسلمان  ١٦امپراتوری روسيۀ سابق يا 

 ١٩١٧اما سياست انق%بی و صحيح بلشويک ھا از . بودند

که عميقاً با سياست ھای استالين  ١٩٢٠تا اواسط دھۀ 

به بعد متفاوت بود، توانست بسياری از  ١٩٢٧تقريباً از 

کارگران مسلمان را به سوی حزب کمونيست و شوراھا 

در نتيجه، اين ھا خطوط اصلی موضع ). جذب کند

  .کمونيست ھای انق%بی نسبت به مسألۀ مذھب است

  :منابع

  .وشتۀ ک، ن»زمينۀ تکامل اجتماعی«کتاب 

  :کروف. ل. زوبريتسکی، و. ا. يتروپولسکی، ی

http://www.jawananebedaar.nl/new_page_24

.htm 

  :، نوشتۀ انگلس، فصل سوم، بخش پنجم»آنتی دورينگ«

http://dl.irpdf.com/ebooks/Part8/www.irpdf.

com%284066%29.pdf  

، نوشتۀ »مقدمه ای بر نقد فلسفۀ حّق ھگل«بخشی از 
  :مارکس

 http://nashr.de/1/marx/m.m/0.pdf 

  :، نوشتۀ لنين»نگرش حزب کارگر به دين«

http://www.eshterak.info/index.php?option=

com_k2&view=item&id=735:vladimir-

ilyich-lenin-the-attitude&Itemid=100 
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