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  :هرست مطالبف
  )از آذر ماجدی (  مقدمه

  امر خود کارگران است ايجاد سازمانهاى کارگرى

  باز هم درباره شورا

  "متن پياده شده از روى نوار" در مورد کار قانونى و علنى بحث در سمينار حزب کمونيست ايران

  "پياده شده از روى نوار متن"در جمع راديو بحث کمونيسم کارگرى و گسست طبقاتى

  اتحاديه هيأت نمايندگی، سنديکا و پاسخ به سؤاالتی در باره مجمع عمومی کارگران،

  "گفتگو با کمونيست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم "اى طبقه کارگر تشکلهاى توده

  قسمت اول حزب کمونيست و عضويت کارگرى

  قسمت دوم حزب کمونيست و عضويت کارگرى

و مبارزات جارى کارگران ها حوزه  

  )١(درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى

  ) ٢ (درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى

 ) ٣ (درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى

  هاى حزبى اره خطر آکسيونيسم در حوزهدرب

  )١( سخنرانى در يک سمينار حزبى درباره سياست سازماندهى کارگرى ما

  )٢( سخنرانى در يک سمينار حزبى درباره سياست سازماندهى کارگرى ما

  درمورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا

 )قسمت اول(يک جمعبندى مجدد: سبک کار کمونيستى

  شورا، مجمع عمومى، سنديکا اره تشکلهاى توده اى طبقه کارگرقطعنامه در ب

  کارگران کمونيست چه ميگويند

  کارگران و انقالب

  ١٣٦٤اسفند  ٢٦پاسخ به چند سؤال در جلسه وسيع گفت و شنود دفتر سياسى حزب کمونيست ايران کارگرى شدن حزب

 کمونيست ر کنگره اول اتحاد مبارزاند جمعبندى کليات مبحث سبک کار کمونيستها و پراتيک پوپوليستى
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  مقدمه
کمونيسم . امر سازماندهی و سبک کار کمونيستی يکی از مهمترين مسائل جنبش کمونيسم کارگری است

کارگری در سطح نظری دستاوردهای بسيار مهمی داشته است؛ موفق شد مارکسيسم را از زير آوار 
اما  . اين مهم نتيجه فعاليت های نظری منصور حکمت است. تحريفات جنبش های طبقات ديگر بيرون کشد

عليرغم دستاورد های بسيار ارزشمند تئوريک، در عرصه پراتيک، جنبش کمونيسم کارگری نتوانسته 
لذا پراتيک و امر سازماندهی معضالت بسياری را در . است بر سنت های سبک کار چپ سنتی قائق آيد

حاکم کردن عليرغم دو دهه تالش، بويژه توسط منصور حکمت، برای . مقابل جنبش ما قرار داده است
منصور حکمت . سبک کار کمونيستی بر پراتيک مان هنوز بنظر ميرسد که در ابتدای مسير قرار داريم

. مباحث بسيار مهم و با ارزشی در زمينه سبک کار کمونيستی و سازماندهی کمونيستی تدوين کرده است
. گزار کرده استدر طول فعاليت حزبی، سمينارهای متعددی بمنظور تفهيم اين عرصه از کار بر

اما سبک کار طبقات ديگر جان .) نوارهای برخی از اين سمينارها در سايت منصور حکمت موجود است(
  .سخت به حيات خود ادامه داده اند

حزب کمونيست کارگری سبک کار حاکم در حزب را عميقا نقد کرد و بر  14منصور حکمت در پلنوم 
مباحث متاسفانه از طرف رهبری حاکم بر حزب کامال ناديده گرفته  اين. لزوم نقد و عبور از آن تاکيد نمود

موجوديت خود را با عطف توجه ويژه به امر سازماندهی و سبک کار حزب اتحاد کمونيسم کارگری . شد
طی حيات يک ساله اش، حزب کوشيده است که با بازمانده های سبک کار . کمونيستی اعالم کرد

چاپ اين کتاب در مقطع . غيرکمونيستی مقابله کند و سنت های نوينی را در عرصه سبک کار حاکم کند
  . ی در اين جهت استاولين سالگرد حزب عمال تالش

با انتشار مجموعه نوشته های منصور حکمت در زمينه سبک کار و سازماندهی کمونيستی در يک کتاب، 
حزب ميکوشد توجه کادرهای کمونيسم کارگری را به اين مقوله کليدی در پيروزی طبقه کارگر و کمونيسم 

تشکيل حزب کمونيست کارگری، حدود جالب اينجاست که عمده اين مباحث به قبل از . کارگری جلب کند
دو ده پيش بازميگردد، اما با مطالعه آنها متوجه ميشويم که تا چه حد به دوره ما، به فعاليت امروز ما، به 

اينجاست که به جان سختی سنت های طبقات ديگر . فعاليت سازمانگرانه ما درون طبقه کارگر مرتبط است
تاکيد و تالش صد چندان برای ريشه کن کردن اين سنن و جاری  درون جنبش مان متقاعد ميشويم و لزوم

  .کردن سنت ها و سبک کار کمونيستی را درک ميکنيم

اميد است که عالقمندان جنبش کمونيسم کارگری اين کتاب را با دقت مطالعه کنند و وسيعا در ميان فعالين 
  .جنبش و رهبران عملی کارگری پخش نمايند

  آذر ماجدی

 2008مه  18
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  ايجاد سازمانهاى کارگرى
  امر خود کارگران است

 
اند، نکته مهم، و يا  گذشته، طى مبارزات خود مطرح کرده نگاهى به خواستهايى که کارگران در طول چند سال

، زيرا پيشرو کارگران ميگوييم. رو برجسته ميکندمهمى را در کار کارگران پيش اشتباه نقطه ضعف و در واقع
مبارزات جارى کارگرى دارند و  اين دسته از کارگران نقش مهمى در شکل دادن به خواستها و شعارهاى

شده پيروى کنند، جنبش کارگرى گامهاى  بدون شک در صورتى که اين رفقا از يک خط اصولى و حساب
  .بلندى به جلو برميدارد

هايى  ميان خواست ايم که در ميان خواستهاى کارگران از دولت و کارفرما، يعنى در باه چيست؟ ديدهاين اشت اما
اخراج مديران حزب اللهى و غيره،  ها، سود ويژه، نظير کاهش ساعت کار، اضافه دستمزد، تعطيلى پنجشنبه

دولت و وزارت  ردى ازيعنى کارگران در موا. ميشود گاه و بيگاه خواست تشکيل شورا و سنديکا هم مطرح
 وزارت کار شورا و سنديکا ايجاد کنند، و يا در موارد ديگرى، کارگران از ميخواهند که براى آنها کار

  .آنها نظارت کند جريان انتخابات شورا و سنديکاى" قانونى بودن"ميخواهند که نماينده بفرستد تا بر 

هيچ بخشى از طبقه کارگر به اندازه . مخالفيم دولت از ما کمونيستها با اينگونه درخواست شورا و سنديکا
 اين الزمه. اى خود را بوجود آورند نيست که کارگران سازمانها و تشکلهاى علنى و توده کمونيستها مدافع اين

ها، تشکيل شوراها و سنديکاها  تشکل مخالفيم که کارگران تشکيل اين اين اما ما با. پيشروى طبقه کارگر است
دولت و  ما با اين مخالفيم که کارگران از. درخواست کنند داران سرمايه ت و وزارت کاردول را از
مخالفيم که  اين ما با. ها و شوراها سازمان دهند که آنها را متشکل کنند و در اتحاديه بخواهند داران سرمايه

" نظارت"انتخابات کارگرى که بر  کارگران با دست خود دولت را بر امر کارگران حاکم کنند و از او بخواهند
  .نمايندگان کارگران بشود" صالحيت"کند و قاضى 

محتاج اجازه قبلى دولت و نظارت نماينده و يا  کارگران است و خود ما ميگوييم تشکيل شورا و سنديکا امر
  .بازرس مواجب بگير وزارت کار نيست

دنبال حقوق صنفى کارگران دويده  به اى که عمرى اما هر سنديکاليست اصالح طلب و استخوان خرد کرده
  :گفت او خواهد. باشد قطعا به اين حرف ما اعتراض خواهد کرد

. اى خود نياز دارند کارگران به تشکيالت توده اين يک واقعيت است، و شما کمونيستها هم با آن موافقيد، که“
ان و افزايش فشار کار و بگذارند، شاهد کاهش روزمره دستمزدش کارگران نميتوانند دندان روى جگر

و يک روز صبح ناگهان انقالب کمونيستى کنند، حکومت کارگرى بر . هيچ نگويند هايشان باشند و محروميت
کارگران بايد بطور  .ايد عملى سازند تان آورده بياورند و همه آنچه را که شما کمونيستها در برنامه سر کار

 ."اى و صنفى کارگران است هاى توده تشکل ند و اين محتاجروزمره براى بهبود اوضاع خودشان مبارزه کن

 اى کارگران تنها و نه فقط اين، بلکه ميگوييم تشکلهاى توده... کمونيستها هم موافقيم بله، تا اينجاى بحث ما
سريعتر متشکل شدن  اى براى بهتر و ابزارى براى بهبود اوضاع آنها نيست، بلکه همچنين ميتواند زمينه

ما کمونيستها نه فقط اصالحات،  .تحت سياست انقالبى طبقه کارگر، يعنى سياست کمونيستى باشدکارگران 
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اى گوناگون کارگران، يعنى بدون تشکلهايى که ميليونها  توده هاى کارگرى را بدون تشکل انقالب بلکه حتى
  .عملى نميدانيم کارگر را در خود جاى بدهد

  :که يجه ميگيرداما دوست سنديکاليست ما از اينجا نت

دنبال خواستهاى کارگران را بگيرد، بايد با  اى کارگران، مثال سنديکا خوب اگر قرار است که تشکيالت توده“
حاضر نميشوند با تشکيالتى که رسميت قانونى نداشته باشد،  دولت و کارفرما. دولت و کارفرما طرف شود

ز آنها دعوت کنيم که خودشان در تشکيل شوراها و بايد خودمان با زبان خوش ا بنابراين ما. صحبت کنند
آن نظارت  اجازه تشکيل آن را به کارگران بدهند و نماينده بفرستند و بر انتخابات. ما شرکت کنند سنديکاهاى

  "...سنديکا شانه خالى کنند کنند، تا بعد نتوانند باصطالح دبه دربياورند و از مذاکره با نمايندگان

ميگويند  به اين. گيرى غلط از مقدمه چينى درست به اين ميگويند نتيجه. گيرى مخالفيم نتيجه نبا همي اتفاقا ما
  :چرا؟ براى اينکه. دوستى خاله خرسه در حق کارگران

کارگران در جامعه  ، در زندگىجزئى اوال، بايد توجه کنيد که هر اصالحات و هر بهبودى، هر چند
ميخواهيد دولت را به مذاکره با کارگران  اگر. ارزه انقالبى آنهاستدارى، نتيجه جنبى و فرعى مب سرمايه

هيچ دولتى، هر قدر هم که . داران علم کنيد مقابل دولت و سرمايه بکشانيد، بايد قدرت مستقل کارگران را در
به  اى به مذاکره با کارگران حرف گوش کن و قانون طلبى که از پيش معلوم باشد دست عالقه عوامفريب باشد،

ايد که دولت  شاهد بوده خود شما چند بار. اعتصاب و تحصن و تظاهرات و عمل مستقيم نميزنند، نخواهد داشت
اما هنگاميکه نيروى مستقل . رجزخوانى زده در مقابل کارگران شانه باال انداخته و حتى دست به تهديد و

و اعتصاب سراسرى روبرو شده است،  ديده است، وقتى با تهديد متمرکز و مصمم کارگران را در برابر خود
از طريق جلب رضايت دولت و . مذاکره با نمايندگان واقعى کارگران شده است خود با سر دويده و حاضر به

  .کنند تحميل کارگران بايد قدرت خود را به آنها. نميتوان با آنها مبارزه کرد کارفرما

: اساسى مبارزه طبقاتى حکمفرماست ن قانوندر مورد تشکيل و رسميت يافتن شورا و سنديکا هم همي
و بهبود جزئى را نيز بايد به نيروى همبستگى و  اصالحات نتيجه جنبى مبارزه انقالبى است و هر اصالح

شورا و سنديکا ابزارى براى مبارزه . دار و دولت او تحميل کرد سرمايه رزمندگى طبقه کارگر به طبقه
 اند و به زبان خوش پس داران آن را غصب کرده حقوقى که سرمايه. کسب حقوق آنهاست کارگران در جهت

هيچ دولت . بوجود آورد دار نميتوان ابزار مبارزه عليه آنها را از طريق جلب رضايت دولت و سرمايه. نميدهند
 راه انتخاب شدن نمايندگان واقعى و انقالبى بورژوايى براى کارگران شورا و سنديکاى واقعى تشکيل نميدهد و

ما بايد به . اى و نمايندگان واقعى خود را به دولت تحميل کنيم هاى توده تشکل ما بايد. کارگران را باز نميگذارد
را به رسميت  همبستگى و اتحاد خود کارگران دولت و کارفرما را ناگزير کنيم که شورا و سنديکاى ما نيروى
تشکلهاى ما رسميت ميبخشد و نمايندگان  ماست که به اين تنها نيروى خود ما، نيروى مبارزه متحدانه. بشناسند

  .ميکند" صالحيت"ما را صاحب 

امر طبقه کارگر به  از اين گذشته کسى که به خاطر بهبود اوضاع کارگران، با دست خود پاى دولت را در
به منافع  اى و سراسرى کارگران را طبقاتى، پايه او منافع. کارگران است نادان ميان ميکشد، حداکثر دوست

تمام مبارزه . راه مسالمت جويانه تا چه حد قابل دستيابى باشد، ميفروشد آنى و جزئى، که آنهم معلوم نيست از
اقتصادى  داران از حيات اى بر سر کوتاه کردن دست سرمايه و سرمايه داران، مبارزه عليه سرمايه کارگران بر

داران بر جامعه بايد ادامه  سرمايه کل حاکميت طبقاتى اى که تا ساقط کردن مبارزه. و سياسى کارگران است
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قانونى "بين که فقط در فکر  اما اين دوستان کوته. منجر شود اى که بايد به تشکيل حکومت کارگرى مبارزه. يابد
 هستند، استقالل کارگران را به يک سنديکاى اصالح طلب و مورد اعتماد دولت و شورا و سنديکا" کردن
حاضر باشد بر سر چند  نگر و آگاهى براى اينکه دولت فردا وگرنه هيچ کارگر آينده. ميفروشند داران سرمايه

رسميت بشناسد، خودش امروز با دست خود  درصد اضافه دستمزد با نمايندگان سنديکا صحبت کند و آنها را به
رگران را مطابق ميل خود دولت دعوت نميکند که بيايد و کا پاى دولت را به امور کارگران باز نميکند و از

. بى آزار و سر به زير و يا حتى سازشکارى را که ميخواهد از صندوق درآورد سازمان بدهد و يا هر نماينده
زرد طرفدار  اى، يعنى با مطالبه شورا و سنديکا از دولت و وزارت کار، هيچ چيز بجز سنديکاى شيوه با چنين

  .مى نصيب کارگران نخواهد شددولت و شوراى اسالمى مجيزگوى جمهورى اسال

ناگزير کنيم که شورا و سنديکاى ما را به  اگر ميخواهيم شورا و سنديکاى واقعى داشته باشيم و دولت را
دست بکار ايجاد شورا و سنديکا بشويم و به دولت و  رأسا رسميت بشناسند، راهش اين است که خودمان

 هاى کارگران کارخانه، اين شورا متحد، کارگران همبسته، توده هم بفهمانيم که کارگران کارفرما و وزارت کار
نميدهند مويى از سر  و سنديکا را شورا و سنديکاى خودشان ميدانند، يکپارچه از آن حمايت ميکنند و اجازه

کارگران است که ميتواند دولت را  خود همبستگى اينجا هم اين نيروى اتحاد و. نمايندگان و رهبران آن کم شود
  .ه تسليم واداردب

ايم و تجربه  مگر بارها نديده. معلوم است نتيجه هر نوع دخالت دولت در تشکيل شوراها و سنديکاها از پيش
ايم که  ايم و تجربه نکرده اند؟ مگر نديده اللهى را به ما تحميل کرده ايم که به نام شورا، جاسوسان حزب نکرده

حضرات وزارت کار  ايم که اند؟ مگر نديده ا حتى دستگير و اخراج کردهاند و ي واقعى ما را نپذيرفته نمايندگان
انتخاب شدن آنها را با هزار تقلب و  اند و جلوى کارگران کمونيست و انقالبى را رد کرده" صالحيت"همواره 

  ترتيب بماند و اين تجارب تکرار شود؟ اند؟ آيا قرار است وضع به همين دوز و کلک گرفته

کار، يعنى دعوت دولت به دخالت در تشکيل تشکلهاى کارگرى از روى ناچارى  اين"بگويد  ممکن است کسى
 البته بدون شک اين هم يک عامل مؤثر در طرح اين". در مقابل کارگران دست باال دارد آخر دولت. است

ر اين مساله مهمى د و سنديکاليستى بخشى از کارگران نيز نقش" قانون طلب"اما ذهنيت . مطالبه نادرست است
کارگر چاپ تهران پس از قيام، يعنى وقتى  رفقاى. کافى است تجربه کارگران چاپ تهران را بياد بياوريم. دارد

گرفتند سنديکاى دوران شاه را منحل کنند و سنديکاى جديد  که کارگران کامال دست باال را داشتند، تصميم
 نمايندگى آنها تمام نشده و تا مرجع قانونى" قانونى"مدت  سنديکاى قبلى مدعى شدند که نمايندگان. تشکيل بدهند

مشخص نشده باشد، " قانونا" نباشد که دفاتر و اموال و پول سنديکا را تحويل بگيرد، و تا هيات مديره جديد
کل دستگاه قانون گذاريش از دست کارگران  در شرايطى که شاه و قوانين و! جالب است. کنار نخواهند رفت

تر و مايه تاسف  اما جالب! قانونى بودن خودش را به رخ ميکشد ى بودند، نماينده سنديکاى سلطنتىمسلح فرار
 آنها سه ماه هر روز جلسه کردند تا تدارک. پيشرو چاپ هم به اين استدالل تسليم شدند اين است که کارگران

جمهورى اسالمى دعوت کردند  کارو از وزارت  ها اطالعيه انتخابات چاپ کردند انتخابات ببينند، در روزنامه
هم در روز انتخابات مدعى شدند " قانونى"نمايندگان  حضرات .که در انتخابات شرکت کند و بر آن نظارت کند

 .انتخابات را هيات مديره سابق برگزار ميکند" قانون"نظارت کنند، زيرا مطابق  که خود آنها بايد بر انتخابات

سر  ود را پيش بردند و مجددا هر سه نفرشان دوباره از صندوق راىچه شد؟ هيچ، آنها حرف خ نتيجه
خود و تالش خود براى  کارگرانى که مسلحانه قيام کرده بودند در برابر توهمات قانون طلبانه. درآوردند

  !اينگونه تجارب بايد درس گرفت از. زانو زدند و عقب نشستند وزارت کار راضى نگهداشتن
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ها خواهان آنيم که طبقه کارگر با اتکاء  ما کمونيست. ايم طبقه کارگر در مبارزه استقاللما کمونيستها خواهان 
  .کند اش متشکل شود و مبارزه خود و نيروى مستقل خود براى دست يافتن به خواستهاى طبقاتى به

و کارفرما  خود شماست و نيازى به اجازه دولت تشکيل شورا و سنديکا کار! ما کمونيستها ميگوئيم، کارگران
  .و نظارت وزارت کار ندارد

خودتان اول تشکل خود، شوراى خود و  ما ميگوئيم، اگر همبسته و متحد از تشکيالت خود دفاع کنيد، اگر
در آن چون تن واحد عمل کنيد، آنگاه و تنها آنگاه خواهيد  سنديکاى خود را ايجاد کنيد و به رسميت بشناسيد و

  .ت، به هر دولتى، تحميل کنيددول توانست رسميت آن را به

که دولت براى شما تشکيل دهد، حتى اگر راضى به اين کار شود، شورا و  ما ميگوئيم، شورا و سنديکايى
هاى آن را به شکل  يک خيمه شب بازى سنديکايى خواهد بود که عروسک. نخواهد بود سنديکاى کارگرى

  .ولتى نتيجه چنين روشى استشوراى اسالمى و سنديکاى زرد د. اند ساخته کارگران

مجمع . شوراهاى واقعى خود شوند دست بکار تشکيل فورا و کامال مستقل از دولت ما ميگوئيم، کارگران بايد
گيرى  کنند و آن را به عنوان عاليترين ارگان تصميم عمومى کارخانه خود را تشکيل دهند، جلسات آن را منظم

مجمع عمومى رسمى و . دولت و کارفرما و وزارت کار قرار دهند مقابل کارگران به رسميت بشناسند و در
  .شوراى واقعى است منظم اولين رکن

اعالم کنند که دولت به هيچ وجه حق ندارد در تشکيل شوراها و  ما ميگوئيم، کارگران بايد همبسته و متحد
گران به اراده خود انتخاب و دولت بايد هر نماينده و هر تشکلى را که کار. کند سنديکاهاى کارگران دخالت

  .اند به رسميت بشناسد کرده ايجاد

کارگران بايد در تشکلهاى مستقل خود و در . تنها به نيروى خود آزاد ميشود ما کمونيستها ميگوئيم طبقه کارگر
 حزب سياسى خود، در حزب کمونيست، متحد و متشکل شوند و مبارزه انقالبى خود را براى راس همه در

کارگران نتيجه  هر اصالح جزئى و هر بهبود کوچک در اوضاع. دارى شدت بخشند کل نظام سرمايه برچيدن
انقالبى دست بکشند، از اصالحات و بهبود  کارگران هر گاه از مبارزه. جانبى اين مبارزه انقالبى خواهد بود

  .نسبى اوضاع هم بى نصيب خواهند ماند

اينها را از دولت تقاضا نکنيد و منتظر اجازه  .شماست خود رى امرتشکيل شوراها و تشکلهاى کارگ! کارگران
هاى  کنيد که دولت حق هيچگونه دخالتى در اين امر ندارد و بايد تشکل بر عکس، اعالم. و نظارت دولت نشويد

  .را بى هيچ قيد و شرط به رسميت بشناسد اى کارگران توده

  .ر تنها راه پيروزى استهاى کارگ نيروى توده مبارزه مستقل و اتکاء به

 

  منصور حکمت

  ١٣٦٢ آذر ٣٠ - ٣کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران، شماره 

  



 
هائی از منصور حکمتگزيده 7

 باز هم درباره شورا
 

1  
و متعاقبا در جلسه هيات تحريريه مرکزى ") گرهى بحث شورا و سنديکا در مورد مسائل("در نوشته قبلى 

 .ارائه کردم) اى در مقايسه با حرکت اتحاديه(مجمع عمومى  مورد ارجحيت ايده شورا و رئوس داليلى را در
در مقايسه با ايده  يکى از نواقص بحث، که توسط رفقا خاطر نشان شد، اين بود که ايده شورا و مجمع عمومى،

از نطر فعاليت آن در مقياس سراسرى  اتحاديه هاى کارگرى که مفهومى شناخته شده و تجربه شده است، بويژه
قرار بر ". محلى باشد - چيزى بيشتر از يک تشکل توده اى مجمع عمومى نميتواند. "معين است پخته و ناهنوز نا

چگونه ميتوان . طرفداران ايده شورا دورنماى سراسرى طرح خود را ارائه کنيم اين شد تا در ادامه بحث ما،
اى قابلت  ايده و تا چه حد چنينشورائى، متکى بر ايده مجمع عمومى، را در مقياس سراسرى مجسم کرد  جنبش

  .ماديت يافتن دارد
ابتدا تصويرى از ساختمان سراسرى جنبش شورايى مورد . به اين سئوال است اين نوشته حاوى رئوس پاسخ ما

ميدهيم و سپس رابطه اين تصوير تجريدى را با واقعيات موجود در جنبش کارگرى ايران  نظر خود بدست
  .ميکنيم بحث

 وان يک آلترناتيو در سازمانيابى سراسرى کارگرىشوراها بعن

ميدهد، سازمان  تمايز با اتحاديه هاى کارگرى، که مبناى آنرا سازمانيابى صنفى يا رشته اى تشکيل در -١
کارگاهى در يک جغرافياى  سراسرى شورايى متکى به بهم پيوستن و اتحاد عملى شوراهاى کارخانه اى و

نمونه هايى از اين نوع سازمانيابى  شوراهاى شرق و شوراهاى گيالن، .اقتصادى و ادارى معين است
بدان معناست که پايه اى ترين سلول جنبش سراسرى شورايى،  اين. اند کارخانه اى شوراها را بدست داده فرا

بعبارت ديگر سازمان سراسرى شوراها، در نهايت چيزى جز يک . عيار است همچنان خود يک شوراى تمام
 در مورد نحوه ايجاد اين هرم سازمانى و خصوصيات آن ميتوان دگم. متشکل از شوراها نيست مانىهرم ساز

معتبر شناخته شود، آنگاه  مساله اساسى درک اين مساله است که چنانچه واحد پايه شورا بعنوان يک پديده. نبود
در عمل سير . ناممکن نيستنمايندگى کند،  ايجاد يک سازمان سراسرى شورايى، که بتواند کل کارگران را

فرهنگى جامعه و عوامل متعدد ديگر مشخصات عملى هرم  مبارزه کارگرى، خصوصيات اقتصادى، سياسى و
کل سازمان سراسرى، موازين اين اتحاد سراسرى و غيره را تعيين خواهد  شوراها، نحوه ارتباط هر شورا با

سازمانيابى  ريدى، اما از لحاظ عينى قابل ايجاد، براىاينجا طرح ميکنيم، يک الگوى شماتيک تج آنچه ما. کرد
  .سراسرى شوراها است

اين ايده براى حزب ما آشناست و لزومى به توضيح آن . عمومى سازمانيافته است شوراى پايه همان مجمع -٢
  :نکته را ميتوان براى روشنى مطلب اضافه کرد چند. نيست

تابع ) و غيره اء واحدى که يک شورا در آن تشکيل ميشودتعداد اعض(قاعدتا اندازه هاى کمى  -الف
يک مجمع (شوراى پايه  نفرى نميتواند يک ٢٠٠٠٠کارخانه . عوامل فيزيکى و سياسى مختلفى است

نفرى  ٥٠سياسى هم ارز يک کارگاه  بطور واقعى نيز چنين کارخانه اى از لحاظ. داشته باشد) عمومى
در عين اينکه کارخانه مورد نظر ميتواند  .ى بوجود نمياورداين دشوارى اى در طرح شوراي. نيست

اين . شوراى نمايندگان مجامع عمومى قسمت ها باشد يک شورا داشته باشد، اين شوراى واحد ميتواند
نفره به ارگان باالتر ميفرستد، نماينده بفرستد و  ٥٠نمايندگانى که کارگاه  برابر تعداد ٤٠شورا ميتواند 

  .اى متکى به مجمع عمومى در حل اين مساله با دشوارى روبرو نيستشور بحث. غيره
7  

عمومى، شورا و  مجمع. مجمع عمومى سازمانيافته به معنى مجمع عمومى هميشه دائر نيست -ب
توسط مجمع عمومى  اما سازمان ادارى شورا از مقاماتى تشکيل ميشود که. منشاء قدرت آن است

اجرايى شورا، که در فاصله  ى ما، همه اين مقامات را در يک کميتهدر طرح مقدمات. انتخاب ميشوند
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شورا را اداره ميکند و به مجمع  دو نشست امور مربوط به شورا را حل و فصل ميکند، جلسات
پايه يک سازمان است که در آن تصميم  بنابراين شوراى. عمومى گزارش ميدهد، خالصه ميکنيم
سازمان ديگر بطور پيوسته و مستمر سازمان يافته  ند مانند هرگيرى، سياست گذارى و اجراء ميتوا

  .ها در کارخانه است کارخانه، معادل ادارى مقامات اتحاديه کميته اجرايى شوراى يک. باشد
8  

اساسى جنبش  يکى از تفاوتهاى. خاصيت اساسى شوراى پايه، اعمال دموکراسى مستقيم است -ج
و همين است که آن  اين دموکراسى مستقيم در سطوح مختلف استشورايى با جنبش اتحاديه اى وجود 

  .ميشوند مصون ميکند را در اساس از انحرافات بوروکراتيکى که اتحاديه ها به آن دچار
در عمل اين ميتواند کانون (شوراها را خواهيم داشت  در سطح باالتر از فابريکها، ما شوراى نمايندگان -٣

بگيرد يا هر چيز ديگر، بحث بر سر محتواى واقعى اين شوراى عاليتر  ه اسمشوراهاى فالن منطقه و غير
نيز يک مجمع عمومى متشکل از نمايندگان شوراهاى پايه، با خواص مجمع عمومى پايه  خود اين شورا) است
د هاى هر چن در تمايز با مجمع عمومى که نشست" (دائمى"اين شورا نيز کميته اجرايى و مقامات ادارى  .است

در . پايينتر الزم االجراست مصوبات شوراى عاليتر براى شوراى. خود را انتخاب ميکند) وقت يکبار دارد
مسائل به آنها منتقل ميشود و از حيطه اختيارات  واقع با ايجاد شوراهاى عاليتر، نمايندگى کارگران در برخى

واقعى تمام قوانين مبارزه و کشمکش ميان واال در شرايط  -  ايده آل البته در حالت(شوراى پايه حذف ميشود 
حيطه  و لذا با تعريف و تفکيک اختيارات هر شورا، الاقل روى کاغذ،) اينجا هم حکم ميکند نيروهاى واقعى

  .نفوذ تصميمات هر يک معلوم ميشود
واندن و از مجمع عمومى شوراى پايين انتخاب ميشوند و توسط همين ارگان قابل فراخ نمايندگان شوراى باال،

حق عزل و  .شوراى باال نيز به نوبه خود نمايندگانى را براى شوراى باالتر انتخاب ميکند. هستند تعويض
به  B در شوراى منطقهA يعنى اگر نماينده کارخانه(نصب شوراى پايين تر فقط در يک حلقه وجود دارد 

فراخواندن او را ندارد، بلکه اين از  حق Aانتخاب شد، ديگر کارخانه C نمايندگى اين شورا در شوراى استان
نمايندگان قبلى خود به شوراهاى دو مرحله باالتر، بايد  شوراى محلى با انتخاب) است B حقوق شوراى سطح
عزل اينگونه نمايندگان، آنها يکسره به پايين ترين شورايى که هنوز  در صورت. آنها را جايگزين کند

انتخاب   C به B در مثال باال، کسى که از. به دو مرحله پايين تر. (ميکنندقبول دارد رجعت  اعتبارنامه شان را
  ).برميگردد A به مجمع عمومى B با عزل توسط -جايگزين شده  A توسط B و در -شده 
ممکن است . نمايندگان تا هر درجه که الزم باشد بسط مييابد اين سلسله مراتب شوراها و شوراهاى -٤

کارگاه کوچک ابتدا در يک شوراى بزرگتر جمع شوند و سپس تنها يک نماينده، هم  نديننمايندگان شوراهاى چ
مدار و توافقات  اين تابعى از قرار و. نماينده مستقيم يک کارخانه بزرگ، به شوراى منطقه اى بفرستند ارز

در اين . ورددر عمل بوجود نميآ خود شوراها و جزئى از هر نوع سازمانيابى کارگران است و پيچيدگى اى
آن، هرمى از کميته هاى اجرايى شوراها بوجود  شبکه، بهر حال، هرمى از شوراها و به موازات و متصل به

هستند و شبکه هاى " مجمعى"تصميم گيرنده، سياست گذار و  شبکه هاى مجامع عمومى، شبکه هاى. ميآيد
. جنبش شورايى سراسرى را ميسازندسازمان ادارى ) ستادى هر مجمع عمومى و مقامات(کميته اجرايى ها 
 .شوراى سراسرى و کميته اجرايى شوراى سراسرى قرار ميگيرد در راس اين هرم

براى مثال ميتوان . منتفى نميکند سيستم شورايى وجود اتحاديه ها و اتحاد آنها در اين شوراها را يکسره -٥ 
کارگران ساختمانى منفرد، کارگران (است تشکل آنه تصور کرد که در اصناف معينى که اتحاديه فرم مناسب

در سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراهاى ...) ترابرى کوچک و خدمات خانگى، رانندگان بنگاههاى
در اينحالت يک . بعبارت ديگر وابستگى خود را به سازمان شورايى سراسرى اعالم کنند نمايندگان بفرستند و

مقامات  ه مجامع عمومى و راى عمومى اعضاء و قابل عزل و نصب بودنحياتى، اتکاء اين سازمانها ب شرط
را دارد که طبقه کارگر و  سيستم شورايى همچنين اين امکان. آنها توسط انتخاب کنندگان مستقيم خواهد بود

شوراهاى . به خود متصل نگاهدارد زحمتکشان ديگر را در جهات ديگر و در هياتهاى اجتماعى ديگر
جنبش تعاونى هاى . (معينى به اين جنبش متصل شوند يا شوراهاى سربازان، ميتوانند در سطوحو " روستايى"

به اين ترتيب سيستم شورايى ). را در وابستگى به اين شبکه پيدا کند کارگرى و غيره نيز ميتواند جاى خود



 
هائی از منصور حکمتگزيده 9

 وجود ميآورد کهوسيعترى را براى ايجاد يک اتحاد سياسى وسيع در درون طبقه کارگر ب امکانات بسيار
  .تاريخا اتحاديه ها به انجام آن مايل نبوده اند و يا از آن ناتوان بوده اند

، در اين مقطع بناگزير )اتحاديه ها همچنان که طرح سراسرى(همانطور که گفتيم طرح سراسرى شوراها 
ابراز وجود  اينست که جنبش شورايى بخوبى امکان آنچه مورد نظر ماست تاکيد بر. طرحى تجريدى است

خصلت شورايى اين جنبش اساسا از پايين . ادارى ادامه کار را دارد بعنوان يک آلترناتيو سراسرى با ساختار
عمل  اگر تشکيل اتحاديه ها در. شوراى پايه الگوى حرکت کل سازمان را تعيين ميکند. ميکند به باال سرايت

ميگيرد، سازمان  ديه از پيش تعريف شده صورتاتحا بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقى بى سازمان به
جنبش شورايى تنها . شورا هستند سراسرى شوراها حاصل اتحاد عملى شوراها است که حتى در انفراد خود

و يک نقطه قدرت آن در شرايط . (به باال ساخته ميشود بعنوان جنبش شوراها ميتواند بوجود آيد و لذا از پايين
  .)ما همين است

 ع عمومى ها، نقطه حرکت اصولى و واقعىجنبش مجم

از حزب به تناقضات معينى برخورده اند که ناگزيرشان نموده عمدتا به ايده  طرفداران ايده سنديکا در خارج
 در واقع در مقابل بحث شوراهاى متکى به مجمع عمومى ايده هيات موسس. مخفى متوسل شوند سنديکاهاى

بود بر سر تشکل  مساله به اين ترتيب عمال تغيير کرده است بحث قرارصورت . هاى مخفى سنديکا وجود دارد
  .توده اى کارگران باشد، مدافعان سنديکا فعال از خير اين گذشته اند

واقعيات دوره اخير مبارزه کارگرى بر  .در مقابل، طرح جنبش شورايى راه حل واقعى به مساله نشان ميدهد
  :اين عوامل تاکيد کرده است

در سطح محلى جغرافيايى  گر ايرانى در اين مقطع با سهولت بسيار بيشترى قادر به سازمانيابىکار -١
شده اند مبنا را بر جغرافيا  حتى شوراهاى اسالمى رژيم ناگزير(است تا سطح صنفى و رسته اى 

  )بگذارند
سرعت به ظرف که بتواند به ) نظير مجمع عمومى(پيچيده در قياس با ابزارهايى  ساختمان ادارى -٢

مجمع  هم امروز ايده. مستقيم کارگران تبديل شود، از شانس موفقيت بسيار کمترى برخوردارند عمل
ميان کارگران  عمومى براى کارگران بسيارى جا افتاده است و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در

  .است
جمعات و مجامع عمومى روياروئى سازمانهاى زرد با ت تمام اخبار جنبش کارگرى حاکى از -٣

سازمانهاى زرد، کارگران اجتماع اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت  عمال در برابر. کارگرى است
  .داده اند نام مجمع عمومى، قرار

  22 .ايده مجمع عمومى را پذيرفته اند) سوسياليسم مدعى(کليه احزاب سياسى اپوزيسيون  -٤
 سطح اقدام سراسرى نيست و حتى در بهترين حالت اقدامکنونى مبارزه کارگران ايران،  سطح -٥

 رهبرى سراسرى نيست،. منطقه اى است - همزمان و مشابه محلى، از طريق اجتماعات فابريکى
عمدتا از  اما رهبرى محلى است و. عمومى است) نظير قانون کار و بيمه بيکارى(موضوع مبارزه 

  .طريق اجتماعات مستقيم کارگرى اعمال ميشود
. نيست پيدايش رهبران سرشناس کشورى، در خارج جريان سازمانهاى زرد، در کوتاه مدت مقدور -٦

هاى جمعى، امکان  دسترسى به رسانه. (امکان ابراز وجود در اين مقياس را ندارند: اين رهبران اوال
و  )کارگران با دولت سخنرانيهاى خارج کارخانه اى و سراسرى، طرف قرار گرفتن از جانب کل

امروزى جنبش کارگرى است  هاى مساله رهبرى محلى يکى از داده. به سرعت سرکوب ميشوند: ثانيا
اتحاديه کارگران ماشين ساز را  بنظر من(که در هر طرح سازمانيابى کارگرى بايد ملحوظ شود 
  )...، يادر تبريز ايجاد کرد، يا در ناسيونال نميتوان براى مثال با يک هيات موسس صرفا آذربايجانى

ديگر، حاکى از اينست که سازمانيابى سراسرى کارگران بايد امروز از سطح  تمام اينها، و فاکتورهاى متعدد
به يک چيز  همه اين عوامل. علنى باشد - اين سازمانيابى بايد بعالوه از هم اکنون توده اى. شود محلى شروع

باشيم و اين جنبش را، که هم  بش مجمع عمومى هاما بايد طرفدار جن. اشاره ميکند و آن مجمع عمومى است
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سازماندهى جنبش مجامع عمومى گام اول در راه ايجاد  .اکنون عمال در شکل ابتدايى وجود دارد، رشد بدهيم
  .يک حرکت شورايى سراسرى است

 جنبش مجامع عمومى يعنى چه؟

  .شايد توضيحات زير مساله را ملموس تر کند
. کارگران از شوراى پايه فراتر نرفته اند يابى شورايى است که در آن هنوز اوال،اين سطحى از سازمان -١

مجامع عمومى نه بعنوان شوراى کارخانه، بلکه بعنوان مجمع  ثانيا،. تجمع نمايندگان هنوز مقدور نيست
ه ارتباط آلترناتيو سازمانهاى زرد کارخانه اى عمل ميکند، و ثالثا، مستقل از درج عمومى و در نقش ارگان

کارگرى تا  و فنى مجامع عمومى باهم، ايده صالحيت مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و معتبر عملى
عمومى با يکديگر براى جلب  درجه اى اشاعه يافته است و رابعا، تماسهاى مقدماتى ميان نمايندگان مجامع

  .همبستگى و کسب اطالعات آغاز شده است
. مد نظر نيست مجامع عمومى توسط دولت، بعنوان ارگان تصميم گيرى، هنوز به رسميت شناخته شدن -٢

رسميت بشناسند و در مقابل شوراهاى  مساله اساسى اينست که اين مجامع خود را بعنوان سخنگوى کارگران به
ر در در قلمرو قرارداد دسته جمعى، حل اختالف، ابراز نظ اين مجامع بايد هرچه بيشتر. اسالمى قد علم کنند

  .رسميت يافتن مجامع بايد بعنوان يک شعار از طرف اين جنبش مطرح شود .باره طرحهاى دولت، فعال شوند
رويى کارگران  در رو مساله اصلى تشکيل آنها در شرايط. منظم بودن مجامع عمومى نيز هنوز مالک نيست -٣

وجود اعتراض و اعتصاب در  از مستقل(تالش براى منظم کردن تشکيل مجامع . با دولت و کارفرماست
  .برده شود کارى است که بايد در دل جنبش مجمع عمومى به پيش) واحد
نيز يکى از مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى  تالش آگاهانه براى مرتبط کردن عملى مجامع با هم -٤

رهبرى آلترناتيو ايجاد اين مجامع در کارخانجات بعنوان يک  جنبش مجمع عمومى راه انداختن يعنى هم. است
اى و سراسرى،  ميان مجامع براى ايجاد يک حرکت وسيعتر، با رهبرى هاى منطقه محلى، و هم ايجاد ارتباط

 در دستور" جنبش مجمع عمومى"اينها کارى است که يک کارگر فعال . و مصوبات و غيره اش قطعنامه ها
  .ميگذارد

شايد طرفداران اتحاديه نيز اين . مساله بازى باشد وزتعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورايى شايد هن -٥
اما . اگر چنين شود، چه بهتر). که فعال چنين برنامه اى ندارند(تلقى کنند  فاز را فازى در کار اتحاديه سازى

بعدى  کار. مجامع آنها را براى تبديل شدن به پايه هاى جنبش شورايى بسيار مناسب تر ميکند مشخصات اين
  :اين مرحله تالش در طى کردن مراحل زير خواهد بود ما، پس از
 تشکيل هيات اجرايى. منظم کردن مجامع -١
 اينها اطالق نام شوراهاى کارگرى به -٢
  مجامع شخصيت حقوقى يافتن. دولت) تحميل شدن آنها به(برسميت شناخته شدن توسط  -٣
  راى نمايندگانتشکيل ارگانهاى هماهنگى ميان مجامع بعنوان پايه هاى شو -٤
  .اى و هياتهاى اجرايى مربوطه تشکيل شوراى نمايندگان در سطح منطقه -٥
آژيتاتورهاى  در درون مجامع، قرار گرفتن) مخفى و اعالم نشده(تشکيل فراکسيون هاى کمونيست  -٦

  .حزبى در راس مجامع و غيره
  .اهاى نمايندگانمجامع، شوراها و يا شور وجود نشريات، مصوبات و غيره به اسم -٧
  .کارگرى و قرارداد دسته جمعى گسترش اختيارات شبکه شوراها در امور -٨

منظم "، "جنبش مجمع عمومى: "دوره بايد اينها را بگوييم بعنوان شعارهاى تبليغى و عبارات کليدى در اين
، "جامع عمومىتشکيل هيات اجرايى م"، "اسالمى نه، مجمع عمومى کارگران شوراى"، "شدن مجمع عمومى

 سياست ما دامن زدن به جنبش مجامع عمومى"، "سازمانيافته شوراى واقعى کارخانه است مجمع عمومى"
کارگرى بايد با هم  مجامع عمومى"، "مجمع عمومى اراده مستقيم کارگران را بيان ميکند"، "کارگرى است

نها حق عقد قرارداد از جانب کارگران را آ تنها مجامع عمومى کارگرى و نمايندگان"، "تماس و ارتباط بگيرند
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که مجامع عمومى را نه بعنوان پديده هاى ايزوله، بلکه بعنوان يک  اى در يک کالم زبان تبليغى. و غيره" دارند
  .ايجاد ارگانهاى تصميم گيرى توده اى کارگرى مجسم کند جنبش کارگرى براى

 
 تکرار برخى استدالالت: موخره

 
جنبش . عمال در جنبش شورايى در روسيه طى شد همين پروسه. رح نوظهورى نيستطرح جنبش شورايى ط

و نه در (روشى در سازمانيابى کارگرى است که به موازات  کارگران خود) و کميته کارخانه اى(شوراى 
و اين البته يک واقعيت است که ما بروز علنى . ايجاد شده و وجود داشته است جنبش اتحاديه کارگران) تداوم

که آيا اين  سوالى که بايد به آن پاسخ داد اينست. جنبش را در دوره هاى انقالبى مشاهده کرده ايم گسترده اين
شوراها ناشى از خواص  سرنوشت محتوم جنبش شورايى است؟ آيا اين خصلت دورانى و گسستگى در پراتيک

که چه بسا در ايران (ل ديگرى عوام در خود و يا موانع و ضعفهاى در شکل سازمانى اين جنبش است، يا
مانع تبديل جنبش شورايى به يک ) برعکس باشند موجود نباشند يا حتى -يا حتى در دوران حاضر -امروز

بنظر من، بدون اينکه بخواهم اصرار داشته باشم، اين تعبير دوم  .آلترناتيو دائمى جنبش سنديکايى شده اند
کارگرى  کارآيى ذاتى باالتر آنها و يا تناسب بيشتر آنها با مبارزه کارى اتحاديه ها گواه ادامه. موجه تر است

  .از دست داده اند نيست بلکه ناشى از عوامل معينى است که امروز تا حدود زيادى موضوعيت خود را
اين خاصيت اتحاديه . محدوده قانونيت بورژوايى را تضمين کند جنبش اتحاديه اى ميتواند باقى ماندن در -١

 دولت اتحاديه هاى انقالبى به(کارگران را کنترل کند و به مجارى بوروکراتيک بياندازد  ه عمل مستقيماست ک
اتحاديه هاست  لذا بخش معينى از بورژوازى خود خواهان ادامه کارى). اندازه شوراها مستعجل بوده است

رابر هر جنبش عمل مستقيم ب همان بخشى که در شرايط انقالبى رسما صالحيت و رسميت اتحاديه ها را در(
 .)کارگرى جار ميزند

ادامه کارى جنبش اتحاديه اى . اى با يک جريان حزبى دولتى بورژوازى جوش خورده است جنبش اتحاديه -٢
اتحاديه آلترناتيو  .ديگر سکه ادامه کارى سوسيال دمکراسى در تمايز با کمونيسم و آنارکوسندياليسم است روى

و در موارد زيادى که کار ديگرى ) کمونيست ها ميتوانند. ازماندهى کارگران استسوسيال دموکراسى در س
طبقه کارگر گواه آنست که  اما تاريخ جنبش انقالبى. بپذيرند اين آلترناتيو را) از دستشان بر نمى آيد، بايد

مبارزه  بلکه در هرنه فقط در امر اداره جامعه،  -ارگانهاى اعمال اراده مستقيم کارگران  شوراها، به مثابه
  .آلترناتيو مستقل کمونيست ها هستند -اقتصادى و رفاهى نيز

و يا در چهارچوب  ظرفيت اتحاديه ها در کار قانونى. رونق سرمايه دارى -تداوم قانونيت بورژوايى -٣
لى در ثبات سياسى بورژوازى عام. ميشود برجايى خود اين قانونيت محدود قانونيت بورژوايى، نهايتا به پا

به نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و مستقيم تر (تضعيف آن  تحکيم اتحاديه ها و بى ثباتى آن عاملى در
نوسانات اقتصادى و بويژه فرکانس بحرانهاى عميق . است) کارخانه و شوراها نظير کميته هاى -کارگران 

ميليونى  وانسته باشد در متن بيکارىتا امروز يک اتحاديه کارگرى که ت. همين نقش را دارد اقتصادى نيز
خارج شده و يا اتحاديه  مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشته، يا جنبش کارگرى از زير دست اتحاديه

جنبش سنديکايى را در سرزمينهايى که مادر  همين واقعيت امروز دارد. خود به اضمحالل و رکود کشيده شده
تالشهاى کارگران راديکال و پيشرو براى ايجاد آلترناتيوهاى عملى  م اکنوناين جنبش اند به قهقرا ميبرد، و ه

ايران و  بى ثباتى سياسى آتى. مبارزه در کنار و يا حتى در تقابل با اتحاديه آغاز شده است و اشکال نوينى از
م در عدم عاملى مه) آريامهرى حتى در اوج استبداد(زير سوال بودن تاريخى قانونيت بورژوايى در ايران 
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بايد در افقى که جلوى کارگر ايرانى امروز  اين فاکتورى است که ما نيز. رشد اتحاديه هاى کارگرى است
  .ميگذاريم مد نظر داشته باشيم

چرا جنبش شورايى استمرارى مشابه . ديگر مبارزه جنبش اتحاديه اى عليه راديکاليسم کارگرى در اشکال -٤
اين امر مخالفت سيستماتيک جريان اتحاديه اى با سازمانيابى  ز دالئل سادهها نداشته است؟ يکى ا اتحاديه

در انگلستان هيچ . آمريکا اين مساله پاى کانگستر ها را به محيط کار گشوده است در. آلترناتيو کارگرى است
تصاب و کميته اع را پيدا نميکنيد که در اين يا آن مقطع در فعاليتش اعتصابى را نخوابانده و کميته TUC رهبر

، )به حمايت دادگسترى کشور مربوطه يعنى(جنبش اتحاديه بطور قانونى . عملى را از رسميت نيانداخته باشد
بخش مهمى از اين بودجه . کالنى دسترسى دارد بطور منظم حق عضويت دريافت ميکند و به بودجه هاى

 ).که بجاى خويش نيکوست(يه ميشود فعال و ترويج ايده اتحاد اى به کارگران صرف آموزش سنت اتحاديه

به ذهن متبادر ميشود ناشى " اتحاديه"مبارزه اقتصادى و رفاهى کارگران برده ميشود،  اينکه امروز هر جا نام
است که يکى از  تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحاديه به اين امر نيست، بلکه حاصل پراتيک اجتماعى معينى از

اشکالى که بدفعات در جنبش کارگرى پيشنهاد  در تقابل با بقيه - يابى کارگران راآلتوناتيوهاى موجود در سازمان
  .در ذهنيت خودبخودى توده کارگران جاى داده است به کرسى نشانده و -شده و حتى پا گرفته است

 عواملى که امروز با کمرنگ. ميتوان در توضيح رونق اتحاديه ها در قرن بيستم برشمرد عوامل زيادى را
مبارزه اقتصادى و  بحث ما اينست که. دن خود جنبش اتحاديه اى را به موقعيت نابسامانى سوق داده استش

خود جنبش کارگرى تالشهاى ديگرى را  رفاهى کارگرى فى النفسه با اتحاديه تداعى نميشود، بلکه ميتوان در
يته هاى کارخانه است که سنتا سازماندهى جنبش شورايى و کم يکى از اينها تالش در جهت. نيز مشاهده کرد

  .تداعى ميشود با جناح چپ جنبش کارگرى

  منصور حکمت

 بعنوان يک سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته شد و اولين بار در بسوى سوسياليسم ١٣٦٥در زمستان 

  .بچاپ رسيد ١٣٦٨دوره دوم، بتاريخ مهرماه  ،٣

 ١٥٨تا  ١٤٩، صفحات ٦مجموعه آثار، جلد 
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  بحث در سمينار حزب کمونيست ايران
 در مورد کار قانونى و علنى

 متن پياده شده از روى نوار

 
 

ديده  فکر ميکنم در بحث رضا يک قانونگرايى معّينى. چيزهايى که ميخواستم بگويم را امير گفت يک مقدار از
ميکنم حياتى است که  فکر. يعنى وقتى مثالهايش را ميزند ميبينيد که ديگر پذيرش آن ساده نيست. ميشود

تفاوتى که امير گفت، يعنى همان کارى که  کمونيستها بدانند کار قانونى چيست، و کار علنى هم، با همان
صورت ميگيرد ولى کسى کارى راجع به آن نميتواند بکند،  مخفيانه صورت نميگيرد بلکه جلوى چشم جامعه

  .آنهم جاى خودش را دارد

 در همين. بنظرم اصًال اينطور نيست .به اينکه مبارزه اقتصادى هميشه قانونى استاى گفت راجع  ناصر نکته
در جامعه مشروع ... ميشدند همه فعاليت معدنچيان غير قانونى بود و مدام جريمه (انگلستان) اعتصاب معدنچيان

وعيت تعبيرى است که دولت از منظور از مشر اگر. بايد ديد مشروعيت در اين جامعه چه معنايى دارد. نبود
اى ميکردند، داشتند مملکت  نبود، اينها داشتند بزور کار مستبدانه آن ميدهد خوب ديگر کار معدنچيان مشروع

سنگ ملت را در زير زمين باقى ميگذاشتند و معادن را به تخريب ميکشيدند و  ذغال را گروکشى ميکردند،
آنها را جريمه  مدام. ران اعتصاب کرده بودند و چيزهايى شبيه به اينبدون رأى گرفتن از کارگ... غيره غيره و

يک مبارزه علنى بود که مکانيسمهاى  .شان را دادند ميکردند، چندين ميليون پوند جريمه فعاليت غير قانونى
  .الزم است ها اينجا فکر ميکنم اين نوع تفکيک. خودش را داشت

اوال در . ميآيد، بنظرم مثال خيلى بدى است نظر رضا مثال خيلى خوبىهاى زندانيان سياسى که ب مثال خانواده
ميزنيم که فقط در خودش معنى دارد و قرار نيست به چيزى ختم  آن مثال ما داريم از يک منفعت قشرى حرف

کارگران در طول مبارزه برايمان مسأله   گيرى  کارگرى حرف ميزنيم، قدرت ولى وقتى ما از جنبش. شود
وقتى . است ولى خانواده زندانيان سياسى دنبال آزادى اقوامش. رفتن اتحادشان برايمان مسأله است الاست، با

قرار است ايجاد بشود بعدًا کارى  هاى زندانيان سياسى اقوامش آزاد شد ديگر نميدانم سازمان اتحاديه خانواده
ساختار ديکتاتورى پرولتاريا جايى بايد نقشى دارد؟ در  بکند، رهايى را ببار بيآورد؟ در ساختمان سوسياليسم

  مختلف بايد در اتحاديه خانواده زندانيان سياسى عضو بشوند؟ احراز کند؟ از آن ببعد آدمهاى

زندان دست منتظرى است، برايش  اين دنبال اقوام خودش است و مجاز است اگر فکر ميکند که کليد! نه
! اجازه بدهم که آقا بياييد براى منتظرى طومارى بنويسيم هّمىولى من کمونيست نميتوانم به چنين تو. بنويسيد

 بايد. هاى زير ميخواهيم فرزندانمان از زندان آزاد شوند منتظرى ما بنا به خواسته طومار نمينويسند که آقاى
اقدام غير اسالمى  بنويسيم اکنون که ايران در حال جنگ با دشمن خارجى است، اکنون که اسالم فالن شده،

شما . اتان را تحويل نميگيرد نامه واال سردفتر منتظرى... تگيرى اقوام ما در اين مقطع درست نيستدس
  جمع کنيد؟ اى بنويسيد و بچرخانيد و امضاء حاضريد چنين نامه

اى دارد با آن آگاهى  اش چه رابطه علنى–قانونى براى کمونيست يک مسأله حياتى مهم است اين که آن فعاليت
اگر ما ميخواهيم در کارخانه طومار جمع . درون طبقه کارگر ببرد تشکل اساسى که ميخواهد به اساسى و آن

 بفرض بگوييم که از وزارت کار بخواهد که قانون کارشان را اجرا کنند، اگر در همان کنيم که به منتظرى
ميتوانيم اينها را مجبور  جلسه کارگرى پيدا شد که در همان جلسه بگويد اين توهّمات چيست؟ تنها راهى که ما

پياده بطرف کارخانه بغلى رژه برويم، تنها  کنيم، متحد شدن و اعتصاب کردن است، تنها راهش اين است که
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بياوريم َدم دِر کارخانه جمع کنيم، ما جوابش را چه ميدهيم؟ ميگوييم  مان را راهش اين است که برويم خانواده
و بايد به  ه همين است و بايد به منتظرى نامه نوشت؟ اآلن تنها راه اين استميگوييم اآلن تنها را !اشتباه ميکنى؟

  !چيزى سرش نميشود؟ وزارت کار نامه نوشت؟ بايد به آن کارگر بگوييم که از اصول کار قانونى

کارگر تشخيص بدهد چه کسى دارد منافع  ميخواهم بگويم آدم بايد بتواند در يک جدال واقعى در درون طبقه
 -که بنظرم بايد ديد تناسب قوا چه حکم ميکند  -بحث است  بحث تناسب قوا يک. کارگر را بيان ميکند طبقه

فکر نميکنم اين از نظر کار کمونيستى درست باشد، . نوع فعاليت قانونى در نميآيد ولى از اينجا صرفًا تأييد هر
  !د مجاز است بکندچون بايد کار قانونى کرد بنابراين هر کسى که کار قانونى ميکن که

چرا مثال زندانيان سياسى را ميزنيد؟  .اى هم همين کار را ميکند، بخاطر اينکه تفکرش آنطور است خوب توده
ميخواهد ! است، مگر نيست" کار قانونی"اين هم . بگيريد را در نظر" بند جيم" نامه به امام خمينى برای

آيا ما . بيرون آورده شود، خواست دهقانان هم هست زمين از دست مالکين اصالحات ارضى بشود، باألخره
اقدام  طومار امضاء بگذاريم؟ نامه به امام خمينى، مبنى بر اينکه احزابى را که عليه دولت ميرويم پاى اين

براى بوجود آوردن کانونى  نامه جهت تالش! بخشى از مبارزه براى آزادى احزاب! مسلحانه نميکنند نگيريد
که جنگ ببار آورده؟ نامه به اينها که جنگ  هايى رگان جنگ و ساختن مسکن به بهانه خرابىبراى کمک به آوا

  .ما اين کارها را نميکنيم! نــه ...اسالمى به هر حال يک چيزهايى دارد

آزادى اقوام زندانيان که ختم نميشود، با  ميخواهم بگويم مسأله به همان آکسيون و به همان اقدام به منظور
فرودست ميبرد و ياد ميدهد که اينطورى ببينند، به  ويرى از طبقات حاکمه را بدرون طبقاتخودش تص

همه اينها . پيوسته و پيگير رژيم اسالمى را از چشمشان دور ميداريم شان ميکنيم، آن خصلت منتظرى متوّهم
 نابراين هر جلوهبکنند و ب" کارقانونی"ها الزم است  قرار باشد بگوييم که کمونيست اگر. همراهش هست

  .مورد تأييد کمونيستها است، من اين را قبول ندارم" کارقانونی"

يک . کمونيستها يک ربط قابل دفاع داشته باشد بايد با فعاليت درازمدت کمونيستى خود" کارقانونی"فکر ميکنم 
ه کارگرى که در جلسه و گرن. کارگرى که دارد آنارشيستى ميزند نشان دهد کمونيست بايد بتواند اين را به هر

ميخواهيد  !بپرسد مگر تو نميفهمى که منتظرى هم يک ُگهى است مثل بقيه اينها؟ راست ميگويد بلند شود و
که ما از چه چيزى داريم  ميخواهم بگويم وقتى روشن نباشد! کارگران را بصف کنيد و ببريد خانه منتظرى؟
  .صحبت ميکنيم، تناقضات اين بحث اينجا است

که البته قبول دارم؛ که کمونيستها بايد  آن بحث اوليه رضا را. دم از اين بحث چيز زيادى دستگيرم نشدمن خو
تناسب قوا هم بر . بشناسند و کار کنند -دو را تفکيک هم بکنيم  بشرطى که هر -مبانى کار علنى و قانونى را 

داريم به اسم رفرميسم و يک چيزى  ولى يک چيزى هم. طبقه کارگر تأثير جدى دارد روى َاشکال مبارزاتى
گرنه اگر آدم  اينها کجاى اين تصوير قرار ميگيرد؟ سختى کار اينجا است و. پراکنى داريم بنام توّهم هم

مسأله سياست . کسى مشکلى نداشت ميتوانست در دوران افول، رفرميسم بشود و در دوران انقالبى، انقالبى،
  اين چطورى است؟ .افول انقالب استانقالبى، مبارزه انقالبى در دوران 

 نوبت دوم

ميدهد ولى درست نميتواند ترسيم کند  او دارد يک جاى خالى را نشان. من با انگيزه بحث رضا اختالفى ندارم
در بحث رضا اين است که کمونيسم را فاقد آلترناتيو  بنظرم يک ِاشکال اساسى. که اين جاى خالى کجا است

اين هميشه براى . ها بياموزد بعد ميرود که َاشکال قانونى مبارزه را از توده نى ميگيرد،مبارزه در َاشکال قانو
  .ترين قشرهاى اجتماعى است مانده فشار عقب -وقتى در اختناق داريم حرف ميزنيم  - من
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ع مجم کارگر باشم با يک درجه ريسک ميتوانم از ميگويم من هم اگر. ميشود دفاع کرد طومار تو ميگويى از
کاِر . آسانتر از دفاع کردن از طومار، دفاع کردن از ننوشتن طومار است واضح است که. دفاع کنم عمومى

 فلکس بخوريم و برويم يک ُبزى گير بياوريم، خودمان شيرش را بدوشيم و شير و کورن شدنى ميخواهيد؟
چرا اين را . است د انگليسىگاندى هم باألخره نوعى از َاشکال مبارزه ض! ميگويى نميشود؟! تبليغش کنيم

  عليه انگلستان را فراخوان ميدهد؟ نميبينيد که خوب يکنفر ديگر در همين جامعه، بهتر دارد مبارزه بر

قوا و َاشکال قانونى موجود در جامعه چه  ميخواهم بگويم شما قبل از اينکه بدانيد خودتان با توجه به تناسب
واضح است . ايها و غيره حرف بزنيد نميتوانيد راجع به َاشکال کار توده اى را سر و سامان ميدهيد، که مبارزه
خودبخودى  ها هستند، آگاهى پيش ما است و اينطور نيست که توده. َاشکال کار کسان ديگرى هست که اينها
يرى از ما چه تعب. اش را پيش ميبرد مبارزه ها، َاشکال قانونى اکثريتى} ...{خوب او هم دارد بطريق . پيش آنها

پيشنهادى حزب توده داريم؟ اول اين را " َاشکال قانونی"مقابل  پيشنهادى حزب کمونيست، در" َاشکال قانونی"
  .بحثها سر جاى درست خودشان مينشينند روشن کنيم، بعدًا همه

 کمونيست ميتواند بگويد به تعاونى شوراى حزب. غلط نيست بنا به تعريف من ميگويم تحريم شوراى اسالمى
شوراى اسالمى سر جاسوسى است و سر خفه کردن . سر يخچال تعاونى سر اقتصاد است و. اسالمى نبايد رفت

امروز که انتخابات شوراى اسالمى است و کارگران به جنب . فردا را فراموش کنيد امروز را نبينيد و. اقتصاد
پس فردا که  ،{...} سالمى ميبرند بهميآيند، فردا وقتى ليست پنج تا کارگر فعال را از طرف شوراى ا و جوش

ترى  نباشد، چون ضربه تاريخى اين قضيه از پرونده بيرون آمد، اسم آن کارگر کمونيست در شوراى اسالمى
  .به طبقه کارگر ميخورد

! بله. کارگران را ميسازد براى بورژوازى من بايد بدانم آن شورا ميخواهد چکار کند؟ يکى دارد ابزار کنترل
يک روز . شان يخچال بدهند است که ممکن است يک روز به باألخره کانالى. ن مجبورند رأى بدهندکارگرا

؟ پس رفيق کارگر ما فردا !من هم عضو شورا هستم. جلوى اعتصاب ميايستند يخچال ميدهند ولى ده روز هم
رفيق کارگر ما  ونى است،تا وقتى اين در قانون هست و کار در آنهم کار قان. اسالمى استعفاء ميدهد از شوراى

  !آن ميماند؟ البته که نه  در

. بتوانيم از آن دفاع کنيم ما است؟ َاشکالى که تمام مسأله بر سر اين است که کدام َاشکال قانونى مورد دفاع ما
 .وظيفه دارد از مشروعيت کار خودش دفاع کند و کمونيست بايد دنبالش راه بيافتد اينطور نيست که فقط کارگر

فردا اگر در بين  .مونيست هم بايد بتواند بر مبناى منطق و استدالل خودش از مشروعيت کارش دفاع کندک
را روز قيام چه ميدهم؟ من رهبر  اهللا منتظرى اسم من در آمد، جواب کارگر امضاء کنندگان عريضه به آيت
  عملى قيامش هم ميتوانم باشم؟

نيست، رفتند طومار آوردند و توى  ت نه اين سياست درستمن ميخواهم بدانم آن کارگر پيشرويى که گف
ميکرديم، آنها هم گوش ندادند و رفتند طومار جمع کردند  سرشان خورد، و گفت بنظرم ميبايست همينجا تحصن

کردند و دست از پا درازتر برگشتند، چه کسى رهبرشان است؟ ميخواهم بگويم به  و بعد از اينکه اين کارها را
قوا ربط دارد  َاشکال قانونى به تناسب! نيست که َاشکال قانونى خوب است و بايد ازآن استفاده کرد اين سادگى

! امروز هفت و نيم درصد" تناسب قوا" آن باال نوشته باشند} مثل قيمت سهام{اما تناسب قوا چيزى نيست که 
: ز پتانسيل اين جنبش ميگويدبا تناسب قوا و تفکرش ا يکى. هر کسى يک ارزيابى ذهنى و عينى از آن دارد

  .اعتمادى به توده طبقه کارگر ميگويد امضاء جمع کنيم بى بنظر من تحصن کنيم، يکى هم با

مسأله را معلوم کرد؛ چون همين باعث  در اين بحث نميشود با اين فورمولى که رضا ميگويد رفت و تکليف
کارگرانى که براى جمع کردن طومار ... له بگيريمميکنند فاص ميشود که ما از کارگرانى که دارند طومار جمع

 .شدند، من اگر کارگر باشم تا آخر َدم دِر کارخانه ميگويم نکنيد، اين کار اشتباه است جلوى خانه منتظرى جمع
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بکشد، فردا  امروز ممکن است دست نوازش به سر و گوشتان. کارگر را براى التماس پيش منتظرى نبريد
فردايى هم در  کارخانه هست، پس ميروند و ميکنند؟ باألخره فردايى هم در. لش بدهيدخيليها را بايد تحوي

  ديدى بايد تحصن ميکرديد؟ :ميروم و ميگويم. ام من هم که نمرده. کارخانه هست

خوب بايد زور بزنم . ميتوانم دفاع کنم از مشروعيتش هم. درمقابل شوراهاى اسالمى هم ميگويم مجمع عمومى
ولى کارگر پيشروتر و مبارزتر با يک درجه . طومارميشود دفاع کرد به همان آسانى نيست که از. متا دفاع کن

 دولت مخالف اين است که کارگران زير يک. بگويد آقا ما جمع ميشويم. ميتواند دفاع کند فشار آوردن بخودش
که اآلن وقت  ست بگويدسقف جمع شوند؟ اگر دولت بگويد من مخالفم، که بقول امير به طومار هم ممکن ا

چکارش کنيم؟ اين بحث . تر هستند سگ طومارنويسى نيست، امام گفته آنهايى که طومار مينويسند از منافقين هم
  !دفاع من ميکند من نيست که او چه برخوردى است به کار قانونی قابل

هر کسى با طومار رفت  ولى امروز ديروز بنحوى بروز داده که گويا ميشود رفت و با وزارت کار حرف زد،
فعاليت بايد چيزى باشد که اعم از اينکه به موفقيت  من چکارش کنم؟ حاصل آن. َدم وزارت کار دستگير ميکنند

  .اگر شکست هم خورد باز به همان ترتيب. به لحاظ اتحاد گيرش آمده باشد رسيد يا نرسيد، طبقه کارگر چيزى

مورد َاشکال قانونى فعاليت اين بحث را  واقعى حزب کمونيست در بنابراين من ميگويم جدا از آلترناتيوهاى
و از آنطرف کشيدنى که در اين بحث حتى براى توجيه  تمجيد اين نوع کار. هنوز نميشود بجايى رساند

رژيمى که بطور عينى همه کارگران ميبينند که خون طبقه کارگر را در  طومارنويسى به سران رژيم ميبينم،
باشد آن  بايد معلوم. اش فقط بر مبناى محدوديت کار قانونى و قابل دفاع بودن کافى نيست وجيهت شيشه کرده،

طرف نشان دهيد، آقاجان شما که  بايد به آن .هست کار قانونى چرا در راستاى منافع درازمدت طبقه کارگر
را بکنيد درست است، ولى با همان  ميکنيد، من که ميگويم اين کار ميگوييد بياييد مثًال ماشينها را بشکنيم اشتباه

و گرنه بنظرم طومار، آنطرف حد و مرزى قرار ميگيرد که بتواند قابل قبول . ميکنى منافعى که تو دنبالش
  .در بحث رضا اصًال حد و مرزش را نميشود تعريف کرد .باشد

ينوشت به رهبر عملى خودش نامه م حاج سيد جوادى هم در روز. بحث حاج سيد جوادى را براى همين فهميدم
فرداى قيام . شاه، يک نامه ديگر هم نوشته به شاه حاج سيد جوادى يک نامه ديگر هم نوشته به... يک قشرى

اين حالت هم به هر حال . ها دنبالش ميگشتند نامه نوشته بود، توى کوچه بخاطر اينکه حاج سيد جوادى به شاه
بند  و حزبى که خود را با نامه نوشتن به امام خمينى بر سر سطح مبارزه فراتر ميرود. ميآيد در جامعه پيش

از آنچه رضا جلوه ميدهد،  ميخواهم بگويم پيچيدگيهاى بيشترى. جيم، تداعى کرد ديگر چيزى ازش باقى نميماند
  .در اين بحث هست

 نوبت سوم

آن چيزى که مطرح  ما در مورد. نميکنيم در مورد اينکه رضا و خسرو چه چيزى ميخواهند مطرح کنند بحث
خيال خودش مشغول دفاع از دخالتگرى کمونيستها باشد، ولى در  يکنفر ميتواند بيايد و به. ميشود بحث ميکنيم

 انتخاب اين که آيا. من هم بنابراين به فرمولبنديش ايراد ميگيرم. رفرميسم باز کند عمل حال دروازه را براى
سوراخ توى بحث  حال دست بسوراخ کار ما ميگذارد ولى صد تا بين اين دو تا بحث، طرف آن بحثى که به هر

به بحث رضا اين نيست که چرا  من ايرادم. ، باألخره يکى را بايد انتخاب کرد)وبحث قبليمان(خودش هست 
اگر . فعاليت دخيل شوند و اصًال بدانند که اين کار يعنى چه معتقد است کمونيستها بايد در َاشکال قانونى و علنى

بعد شروع کرد به توضيح دادنش، رسيديم به اينکه پاى . برايش دست ميزديم ن يک جمله را ميگفت همهاي
ما چکار  ها باألخره آنجا هستند و بايد باشيم، جلويش هم باشيم، خيلى هم کار خوبى است، توده طومارنويسى هم
  .دکه اينها ديگر يواش يواش از ذهنيت آدم دور ميشو.... ميکنيم و فالن و
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: با سالحى که طرف جوابش را دارد من ميگويم با اين سالح نميشود به جنگ پوپوليسم و انزواطلبى رفت،
ميگويد در عرصه سياسى از نظر فعاليت عملى کنار حزب توده  کارگر! ايد ه بابا جان شما که خيلى شوَرش کرد

مانطور که حزب توده سه سال پيش هم بمن اين کارهايى که تو ميکنى اشتباه است ه به ميگويي. اى قرار گرفته
تان که  اساسى تان اين وسط چه شد؟ اصل تان اين وسط چه شد؟ منافع کمونيستى ميپرسد موضع انقالبى !ميگفت

اى در مقابل  شد؟ بنظر شما اگر دسته آگاهى طبقه کارگر در اين ميان بايد باال برود و اتحادش بيشتر بشود چه
اند يا  ببرند پيش منتظرى، طبقه کارگر را متحد کرده ارگران طومار جمع کنند ومخالفت بخش ديگرى از ک
کارگران ميگوييم به خط ما بپيوندند، طومار نميخواهيم، باعث تفرقه ميشويم و  متفرق؟ چرا فقط وقتى ما به

همه ! دارد؟ ها را پشت سر خودش که کارگران را ميبرد اطاق منتظرى باعث تفرقه نشده؟ چون توده اهللا حزب
  .اين سؤالها براى همه پيش ميآيد

را از " علنى"ميگويد اوًال کار . ميگذارد در مورد مسأله کار قانونى بنظرم امير روى نکته درستى انگشت
قانونى در ايران باقى نمانده که اآلن بشود به آن آويزان . است" علنى" آنچه ما ميگوييم کار. جدا کنيد" قانونى"
هم  يعنى هيچکدام از اقشار اجتماعى. اى اى است، خيلى حاشيه مانده خيلى مارژينال و حاشيه اگر چيزى. شد

که مطابق قانون برسميت  حتى بورژوازى. نتوانسته به اتکاء يک اليحه قانونى يا يک ماده قانونى مبارزه کند
. ند به قانون متکى شودميکنند، نميتوا اش شناخته شده است و ساختمانهايش مال خودش است، وقتى مصادره

در . درست است، مبارزه قانونى خيلى جاى مهمى دارد اگر در مورد جنبش جهانى حرف ميزنيد اين حرف
بمعنى " قانون"هميشه دو تا چيز مختلف بوده و اگر بخواهيم از " علنى مبارزه"با " قانونى"ايران مبارزه 

 مجارى"نيم سؤال به اين تبديل ميشود که آيا از وقتى اينطور ببي". دولت"کنيم ميشود  اخص کلمه صحبت
. ؟ وزارت کار است"دادگاه"ميگويد  يعنى دولت. دولتى مجارى مان استفاده ميکنيم يا نه؟ براى مبارزه" دولتى

اين است مجراى حرف . شوراى اسالمى کارخانه است ؟"دادگاه. "هر کس ميخواهد وکيل بگيرد و برود آنجا
چون بيرون دولت ديگر . است" مجارى دولتى"نيست، بحث بر سر  "مجارى قانونى"بحث بر سر . زدن شما

اگر به اين سؤال قرار باشد پاسخ . در جمهورى اسالمى الاقل اينطور است -نيست  اى قانون هيچ چيز عينى
سى من سيا اين نظر! تحريم از حاال. جمهورى اسالمى استفاده نميکنيم" مجارى دولتى"من ميگويم از  بدهيم،
  .است

َاشکالى که کارگران ميتوانند از آن دفاع  آيا معنى اين حرف اين است که از َاشکال علنى و مشروع مبارزه،
گرى بزند، اتهام آنارشيسم و سرنگونى بزند، يا اتهام  اتهام توطئه کنند و حتى دولت نميتواند برگردد و به آنان

 هيچ. اينها خيلى با هم در ايران فرق دارند. استفاده بکنيم نکنيم؟ من ميگويم استفاده تضعيف حکومت بزند،
همه اعتصابات . ايم کرده ايم؟ دفاع آيا ما از اينها دفاع نکرده. اعتصابى در ايران نيست که امروز قانونى باشد

. رداتفاق ميافتد و ما هم ميگوييم بايد حمايت ک هستند و جلوى چشم همه ما" علنى"هستند ولى " غير قانونى"
هايى را با خودش دارد، دارد دست  اى، توده طبقه کارگر که براى دوره اختالف ميرود سر آنجايى که بخشى از

کمونيست در اين وضعيت چکار ميکند؟ بنظرم بيرون آن حرکت . منفعت طبقه کارگر بکارى ميزند خالف
  .ترس از انزوا هم حدى دارد، در چهارچوب معّينى معنى دارد .ميايستد

من اگر عضو آن شورا باشم استعفاء  .وراهاى کارگرى تصميم ميگيرند که به تظاهرات بلشويکها شليک کنندش
خوب . اين تظاهرات غير قانونى است، بزنيد و بکوبيد سياست منشويکى به شورا حاکم است و ميگويد. ميدهم

ش نداشتند؟ نقش داشتند و باعث و کشتار بلشويکها نق} ايروان؟{  تظاهرات مگر اين قبيل شوراها در سرکوب
حدى  بنابراين ترس از انزوا. قيام بود} ...{هر کسى که آن روز استعفاء داد فردا در . شد انزواى شوراها

ميکند و چه کارى  کارگرى الزم است که تشخيص بدهد چه کارى آدم را منزوى- يک بينش طبقاتى. دارد
ها ديروز در صف  خوب توده. نميکند هستند چيزى را تعيينها اآلن آنجا  نفس اينکه توده. منزوى نميکند

ثغور و ظرافتهاى بحث را درز بگيريم، اين را هم  اگر بخواهيم حدود و. رفراندم جمهورى اسالمى بودند
، در فالن و بهمان بودند، در حمله به "در بسيج جنگ بودند"، " بودند ها در رفراندم توده: "ميشود گفت
صدر هم  بنى وقتى همه ميگفتند،! حاال من چکار کنم؟ ما بيرونش ميايستيم، واضح است... بودند کردستان هم
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حرفش را باور کرده، بايد  اند، خوب توده وسيعى از کارگران متوّهم هم طلب ميگفت که آى ُکردها تجزيه
ين کار از خوِد با ا -" ملل در تعيين سرنوشت حق"باألخره سر چهارراهى بايستى و در نهايت انزوا بگويی 

شش ماه بعد . شش ماه بعدش معلوم ميشود... بايستى و همين را بگويى بايد... چپ آنزمان هم منزوى ميشدى
  .قدرت ميگيرى تو در تاريخ باقى نميماند، ولى هيچ چيز از آن يکى

آن مخالف  کجاى. يک بحث کيفى است حدود و ثغورى که کّمى نيست،. بنابراين اين بحث حدود و ثغورى دارد
ساخته -شرکت تعاونى دولتى، اگر فقط تعاونى دولت پرنسيپهاى اساسى کمونيسم و منافع طبقه کارگر نيست؟

اينکه آنوقت ميبينند که نميشود اين آدمها راخريد، نميشود اين آدمها را  براى. است من موافقم که واردش بشويم
بحث . ميدهد حق کارگران دارد ميگيرد و به صاحبانش ميگويند اين آدم از وقتى در تعاونى بوده، فاسد کرد،

اسالمى تشکل زرد دولتى  شوراهاى. بحث مبارزه سياسى است. شوراى اسالمى اينجا يک چيز ديگر است
يعنى  -هم ندارد  "روى بيمارى کودکانه چپ" به از حرفهاى رضا اين استنباط را گرفتم که ديگر احتياجى هم. است

  !آخر اين که نشد! توى هر چيزى بايد رفت! است که در تشکل زرد هم بايد رفت معتقد -نقد لنين به اينجا 

کمونيستها نبايد رهبر سنديکاى زمان شاه  !تمميپرسى چرا در سنديکاى دوره شاه نرفتم؟ بنظرم نبايد ميرف
اجازه بده، آيا ما ... يا در شيلى. دقيقًا سنديکاهاى آندوره را نميشناسم ميشدند اگر سنديکاها دولتى بود، ولى من

است؟ همين حاال  سوليداريته ميرويم در سنديکاى کارگرى لهستان عضو شويم که عضويتش بيشتر از امروز
دمکراتيک معدنچيان يورکشاير ميرويم يا نميرويم؟  آيا من و شما به اتحاديه. اند ها جزو سنديکاى دولتى اتحاديه

من با اينها به آنجا ميروم؟ خوب من در . يشوندميدهند و ميروند عضو م اين همه کارگران رأى. نه نميرويم
  اش چيست؟ چاره انزوا هستم ديگر

هاى کارگر پشت  و آنى امروز توده ميخواهم بگويم بحث انزوا يک بحثى نيست که فقط بر مبناى بسيج فورى
دت را اى شدن بايد خو ميدهد و گاهى براى توده در يک مبارزه عملى معنى. سر اين يا آن خط معنى بدهد

کارگر . طلبى نبود کارگر روسى که پشت خط شکست. المللى بين منزوى کنى، مثل بلشويکها در قبال جنگ
  .بلشويکها ميگفتند نخير شکست تزاريسم. طلبى انقالبى منشويکى بود دفاع روسى حداکثرش روى خط

رد، در مقابل تعرض نقطه انگشت بگذا آن چيزى که رضا ميخواهد با اين استدالل. پيچيدگى بحث اينجا است
يعنى با خود اساس . ايم خود اين نکات خيلى صحبت کرده قبًال در مورد. بحث من اين است. مقابل تاب ندارد

 اى است که اى که از آن داده ميشود دفاعيه ولى وقتى دفاعيه. کمونيستها موافقم قانونى–بحث، مسأله کار علنى
استداللى در مقابلش  ، آدم چه!)گوش شيطان کر(پورتونيسم ترسيم کند نميتواند مرز خودش را با رفرميسم و ا

ميشود، نميتوانيم اين فورمولبندى را بپذيريم که  ميتوان بکند؟ به ِصرف اين نقطه مثبتى که در اين مسأله مطرح
دانه دانه پس بايد بنشينيم و روى ! طومار جمع ميکنند، حتما شما هم برويد به کارگران رهنمود بدهند که اگر

  .بحث کنيم اين حکمها

من ميگويم . بحثهاى ما باز هم ميروند هاى کارگر ميروند، بعد از همه خسرو ميگويد وقتهايى هست که توده
که گفته که کمونيستها در هر حال، در هر مقطعى و در هر  خوب ديگر ميروند، او ميخواهد برود، چکار کنم؟

هاى کارگر آلمان رفتند دنبال فاشيسم، کمونيستها هم مجبور بودند که  ؟ تودهباشد اى دوره از حياتشان بايد توده
يک حزب  هنوز هم عواقبش حل نشده، هنوز هم در آلمان. هاى طبقه منزوى بمانند اى از توده دوره براى

  .کمونيست بدرد بخورى وجود ندارد

عتقدم اگر بخواهيم بحث به يک جاى م من. اين يک حدى دارد و آن حد بنظرم يک چيزهايى را تعيين ميکند
ايران بايد بشود، که از مبارزه قانونى صحبت ميکنيد يا  منطقى برسد، اوًال بايد تحليل درستى از قانون در

خودش چقدر يک چيز قابل اتکاء است؟ بعد از آن مهمتر، مبارزه علنى است و بحث  مجارى دولتى؟ ثانيًا قانون
کنيد، يک  که در ايران ميآيد و ميگويد حقوق خانواده چهار نفره را حساب من ميگويم کارگرى. قوا تناسب
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خودم . اين بگويد سازشکار سازمان باصطالح چپ ايران ممکن است به. کمونيست خيلى آتشينى ميتواند باشد
بحث قرار گرفتن در موقيعت رهبرى . ديگرى است ولى بنظر من اين يک بحث. اين بحث را کامًال قبول دارم

اى، بلکه به بعضى از بخشهايش  تمامى شعارهايى که برايش نوشته عملى طبقه، جايى که مبارزاتش را نه به
  .داريد، نزديک ميکند

من فکر ميکنم اگر رضا بخواهد اين  .اين بحث يک بحث معّين است و به آن استداللهايى که شده برنميگردد
اش اين بوده که مرز اين استدالل  حميد اينجا کرديم، همه بحث را منسجم عرضه کند الاقل استداللى که من و

 اپورتونيسم روشن باشد و گرنه خود اين بحث و به اين معنى، گرهى از کار کسى باز بايد با رفرميسم و
  .نميکند

 نوبت چهارم

توجه به خود  انگارانه و بى سهل اختالفى که با بحث رضا حس ميکنم اختالفى است بر سر برخورد
نّيتش که ميخواهد اين را . نّيتى که اول بحثم گفتم هايى است که دارد بکار ميبرد، نه خود آن السيونفرمو

اگر کسى فکر ميکند که من . ام و ديگر ميروم ه من اين ضعف را ديد: "ميگويد خودش هم اينطور. توضيح بدهد
جان همان  بابا". گرنه من ميروم ريخت و پاشم شبيه حزب توده ميشوم، بيايد بگويد چکار نکنم و در نتيجه

نقطه ضعف اين حزب است،  اى ميروى که بنظرت مسئوليت بگردن شما هم هست که وقتى با کله بسمت مسأله
اين هنرى . شبيه اقوام زندانيان سياسى نشوى بايد مواظب باشى که در نقدت شبيه حزب توده، شبيه اکثريت،

منتها وقتى هم با ... تمام تاريخ کمونيسم همين است. کّله برود نيست که آدم يک ضعف را تشخيص بدهد و با
که  تشکيل ميدهد، بعد با کله از همان جبهه بيرون ميآيد و يک نگاه به اقشار ديگر نميکند کله ميرود جبهه واحد

  .چطور دارند زندگى ميکنند و چطور دارند مبارزه ميکنند

ميشود و باألخره همينطورى با کله ضعفى  ميرود پارلمانتاريستبا کله ميرود سکتاريست ميشود و بعد با کله 
نيست که ريخت و پاشهاى پشت سر شما را در حزب کمونيست  مسئوليتش با من. را ديده و رفته است ديگر

اى که امروز  حمله. اى داشته باشى که شخصًا بتوانى از آن دفاع کنى فرمولبندى شما بايد خودتان. جمع کنم
اگر "و " نميفهمم من ديگر"و " من ديگر نميدانم. "اى است که فردا بشما خواهد شد ، همان حملهميشود بشما

دارد از بيرون و درون جنبش  که جواب بحث کسى را نميدهد که" کس ديگرى حرفى دارد و بيايد بزند
  .کارگرى به شما انتقاد ميکنند

کمونيستها بايد آلترناتيو اثباتى داشته  نادر گفته که"بعد هم در برخوردهايى خيلى بنظر من افراطى که مثًال 
من که نگفتم کمونيستها آلترناتيو اثباتى . ندارم که اين را ميگويم خوب من ميگويم من اين آلترناتيو را". باشند

 تو وِدبحِث خ. است ، بى معنىخوِد تو ميگويم بحث، جدا از آلترناتيو اثباتِى. آن کار را نميکنيد دارند و شما چرا
  .بيمعنى است، در انزوا از آلترناتيو اثباتى

ايستى، حاج سيد جوادى مآبانه مردم  خودبخودى، توده اگر آلترناتيو اثباتى ندارى و عمًال در اين بحث آلترناتيو
اى که با شيوه  من ميگويم بحث شما بدون ارائه آلترناتيو اثباتى. اختالف دارم را قرار ميدهى آنوقت من با آن

اينجا در اين بحث  من که. غلط است شما توده، با شيوه کار حاج سيد جوادى فرق داشته باشد، بحث کار حزب
شما . ام من اين سمينار را دعوت نکرده. باشم قرار نبوده ارائه دهنده من. يک مخاطبم، ايرادگيِر اين بحث هستم

  .ايد دعوت کرده

طومار، ُمهر تأييد به شوراى اسالمى، به  تأييد ميزنيد پاى ميگويى اين ضعف را من ميبينم و بعد يک ُمهر
اگر مواظب . اين بحث کمونيستى نشد. است، اين که بحث نشد ميگويم اشتباه... اينطرف و آنطرف و يکى يکى
 بايد مواظب شما من نبايد مواظب باشم،. بسمت اکونوميسم و اپورتونيسم ميشود نباشيد اين بحث يک عقبگرد

ندارم  ا ميگويد بحث من تناسب قوا و مبارزه علنى است، کارى ندارم اسمش چيست، کارىرض. باشيد



 
هائی از منصور حکمتگزيده 20

! نخير... کار قانونى بگذاريد فرمولبنديش چيست، شما برويد فرمولبنديش را پيدا کنيد، اگر هم ميخواهيد اسمش
  .د آن شخص استميدهد، همه اينها به اسم خو همه اينها وظايف کسى است که دارد براى فعاليتى تئورى

نه اينکه کسى که ميگويد در بحث شما اين  شماييد که بايد مرز فعاليت قانونى و علنى در بحثتان معلوم باشد،
بايد مرز کار علنى و کار  شما !اين که نميشود. معلومش کنيد ميگويى خوب شما برويد. مرز معلوم نيست

خوب  اند، امير و غالم، که ميگويى اينها را بمن ياد داده معلوم باشد و گرنه همان آدمهايى تان در بحث قانونى
  .همانها دارند ميگويند با اين بحث ديگر رفرميست ميشويد

اين که ! عجب. اپورتونيسم مرزبندى کند بعد طورى است که گويا اهانتى شده، بخاطر اينکه آدم تالش کرده با
همين بحثهاى . که ميخواهد با اپورتونيسم مرزبندى کنداست  معلوم! باز ميخواهد با اپورتونيسم مرزبندى کند

تالش  قطعا. اصًال چنين چيزى نيست! نه. اپورتونيسم مرزبندى کنيد کار را به اينجا رسانده شما که ميخواهيد با
  .کارگريمان را ميگيرد ما اين است که آنجايى با اپورتونيسم مرزبندى کنيم که جلوى حرکت واقعًا

. خودش را منزوى کرده بحث خودش است تها به اسم مبارزه با اپورتونيسم و حزب توده و غيرهاينکه پوپوليس
برود از تالش براى مرزبندى با اپورتونيسم و  اين، حزب کمونيست را چون ميخواهد بَسمت کارگران

بنابراين . يمهايش را در طبقه کارگر دار گرايشهاى واقعى است و نمونه چون اينها. اکونوميسم معاف نميکند
را به  اش را هم بگردن شما ميدانم که داريد اين بحث بايد با اپورتونيسم مرزبندى کرد، وظيفه بله، من ميگويم

بايد در بحثتان با اپورتونيسم  شما .ام تا چيزى بگويم من که هنوز حکمى نداده. طبقه کارگر ارائه ميکنيد
  .مرزبندى کنيد

ديگرى بنويسم که به سوراخهاى ديگرى  بکنم چکار ميکنيد؟ بيايم يک مقاله عين همين کار را اگر من بيايم
مثل حزب توده بشويد، مبادا طبقه کارگر را به التماس به درگاه  اشاره کند، از جمله اينکه آقا مبادا در کارتان

ميگوييد که  ميآييد و بعد شما... مبادا علماى َاعالم را براى طبقه کارگر حامى و قّيم بکنيد بورژوازى بکشانيد،
انزوايش را حل کنيد، بمن چه  من ميگويم اين مسأله من نيست، شما برويد مسأله" پس انزوا چه ميشود؟"

آمدند " پس طبقه کارگر چه ميشود"همان بحث قديمى که  ايها نشويد، باز با تا ما آمديم بگوييم مثل توده! مربوط
م نقاط ضعفى را در بحثهاى شما مطرح ميکنيم که هر چقدر هم ما داري !اينکه نشد پلميک سياسى! سراغ ما

 روشن کنيد درست و مقدس باشد، باز شما را از اينکه اين نقاط ضعف را بپوشانيد معاف هدفى که ميخواهيد
بعکس خودش تبديل  و هر چند تا مقاله هم بنويسيد که اين مواضع در آن باشد در جنبش طبقه کارگر. نميکند

  .چيز ديگرى از آن در ميآيدميشود، يک 

که من شخصًا با آن مخالف باشم، امير  به هر حال بحث تناسب قوا و َاشکال مبارزاتى فکر نميکنم بحثى باشد
ميداند که قرار بوده من براى شماره کمونيست قبلى، بحث  اصًال خود رضا. هم فکر نميکنم با آن مخالف باشد
منتها ناگهان وقتى يکنفر از همان . ى همين خطوطى که داريم بنويسمرا رو تناسب قوا و َاشکال مبارزاتى

ها  اکثريتى انگيزه، ميآيد و ميگويد اين بحثى که شما ميکنيد، وقتى منتشر ميشود، مرز ما را با مکتب، با همان
يک اين بنظرم پلم. پوپوليستها است ايها خيلى کمرنگ ميکند، همان جوابى را ميدهد که جوابش به و توده

ها جوابگو  اين بحث با اين فرموالسيون: شود اين است آن چيزى که به هر حال بايد اينجا روشن. درستى نيست
فرموالسيون که برايش مهم نيست که کار علنى با کار قانونى در ايران فرق  با اين. بحث ما اين است. نيست

منافع  هاى هاى کمونيستى به پرنسيپ نسيپمهم نيست که آيا َاشکال کار قانونى از يک سرى پر دارد، برايش
بحثى ... اش شده بلد نيستيم مسأله طبقاتى ناشى شده يا فقط همين که قانونی است برايش مسأله است و يا اينکه ما

شما ميخواهيد چه نوع . شکست خودش منجر ميشود که اين نکات برايش مهم نيست، بحث ضعيفى است و به
دخالتگرى در طبقه کارگر . نوع دخالتگرى را؟ من موافقش نيستم باب کنيد؟ هر دخالتگرى را در طبقه کارگر
ولى ما داريم دنبال نوعى دخالتگرى ميگرديم که . اسالمى دارند اينکار را ميکنند کار سختى نيست، انجمنهاى
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ن بحث کافى اي .ايد بنا به تعريف چون به نفس دخالتگرى عشق ميورزيد خودتان را از تعريفش معاف کرده شما
  .اين جوابى است که ما داريم به اين بحث ميدهيم. نيست

، "نميخواهد رهبر عملى باشد"، "بخورد نميخواهد با طبقه جوش"گذاشتن ما در يک موضع پوپوليستى، که 
. ضعف بحث شما سر جاى خودش ميماند. باز نميکند شما خود ، گرهى از بحث"نميخواهد دخالتگرى کند"

ساکت ميشويم و تصميم ميگيريم با يکنوع اپورتونيسم و اکونوميسم مبارزه  مرعوب ميشويم وفرض کنيد ما 
  !سوراخهاى بحثتان را بپوشانيد. اين جواب نشد اما. نکنيم

مواظب نيست که با دخالتگريش چه  ضعفش آنجايى است که. هم من و هم امير به ضعفهاى بحث اشاره کرديم
مطلق ميکند، و بعد  -به اين معنى که خودش ميگويد  - دخالتگرى را. ميکند چيزهاى ديگرى را دارد قربانى

چرا کسى که شوراى اسالمى را . يکى از بحثهاى من در اين جلسه بود هم تحريم را کاريکاتور ميکند که
 است؟ چرا؟ چرا بايد اين انگ را به من زد؟ مگر کسى که مجلس شوراى اسالمى را تحريم تحريم کند پاسيو

  اى پاسيو شده؟ رده، در مقابل ِاعمال اراده تودهک

حاال باشد، من ميگويم جنبش مجمع . بايد بدهيد فکر ميکنم که خود شما! ميگوييد که آلترناتيو اثباتى بدهيم؟ نه
هر تشکل زردى، هر چقدر زرد . قانونى کارگرى پيشنهاد ميکنم–علنى عمومى را بعنوان يک شيوه کار

تا از  اش به تن ما بمالد و نمالد، هر چند  رنگ باشد، و وقتى در هستيم هر چقدر هم زردىکم بودنش ُپر رنگ و
اول يک جنبش مجمع  آن ديگر تشکلها جلوى طبقه کارگر بگذارند، باز بحث من اين است که ما ميخواهيم

األخره يک عده اسالمى رأى ميگيرند و ب ولى آخر دارند اينجا در شوراى: "ميگوييد. عمومى راه بياندازيم
. خوب ميرويم و بهمش ميزنيم" آن يخچالها نفوذى پيدا ميکنند؟ ميآيند و يخچالها را بدست ميگيرند و از طريق

  !تو خودت را کانديد کن

، خوب، اين پشت !"شرکت ميکنيم ما در شوراهاى اسالمى: "ولى اگر يک حزب کمونيست بيايد و بگويد
کارگر ما بايد غريزتًا بفهمد، تبديل ميکنيد به يک  بحثى را که يک فعالشما يک . کردن به طبقه کارگر است
کمونيست از حاال تا هر موقع که جمهورى اسالمى سِر کار است  چرا؟ حزب. پرنسيپ سياسى براى حزب

آيا معنيش اين است که فعالين کمونيست در . انتخابات شوراى اسالمى شرکت ميکنيم بنظرم نبايد بگويد ما در
نکنند؟  مگر ميشود. شخصى در سرنوشت ترکيب اين شوراها شرکت نميکنند؟ خوب بايد شرکت بکنند يتظرف

  پس آنروز کجا هستند؟ مگر وقتى که شورا دارد تشکيل ميشود در کارخانه نيستند؟

بگنجاند قربانى بحث خودش ميشود و  بنظرم کسى که نميخواهد اين ظرافتها را در سطوح مختلف بحث خودش
اين بحث با اين : يک کلمه بحث من اين است در. يل ميشود به آنچيزى که البد نميخواست بشودتبد

از استنباطهاى درستى ميخواست بدست بدهد، استنباطهاى غلط  فرموالسيونها، ناقص و ناکافى است و بيشتر
ار ميشود، به موضع د بگوييم مرز اين بحث با اپورتونيسم و اکونوميسم خدشه بدست ميدهد، فکر نميکنم اگر

و  ٣جنبش خط  اش هم بهانه نبود، که البته همه -هاى ديگرى مخالف بودند  باشيم که زمانى به بهانه کسانى رفته
اش که کشک  مرزبندى کند، همه اى با اپورتونيسم و رفرميسم حزب توده جنبش چريکى واقعا توانست بدرجه

  - نبود

اى است که ميگويد اين ديدگاه  انقالبى راد ميگيرد، آدم پيشرو وباألخره آن کسى که به کورش الشايى اي
اى توانست  به درجه ٣جنبش چريکى و خط . }...مولده که نيروهاى{رفرميستى و اپورتونيستى است 
و گرنه قبل از آنها که . که تازه بتواند متوجه انقالبيگرى طبقه کارگر شود انقالبيگرى چپ ايران را عمق بدهد

روى  کشى بيجهت بر بنظرم آن هم خط. وضع حزب توده و جبهه ملى با سياست برخورد ميکردندازم همگى
  .اى وجود داشت دستآوردهاى چپى بود که به هر حال تا يک درجه
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گردن کسى است که دارد جنبش  به هر حال ميخواهم بگويم بار مرزبندى با اپورتونيسم و رفرميسم به
مخاطره را بوجود ميآورد که آدم در سياستهاى  ى ميکشد و بطور جدى اينکمونيستى انزواطلب را به َسمت

بارش به گردن اوست، نه کسى که بقول شما اصال . همسو شود اش با اپورتونيسم و اکونوميسم روزمره
 که بيشتر از من - همان کسى که ميگويد بايد رفت و دخالتگرى کرد. نزديک بشود نميخواهد به طبقه کارگر

هاى اپورتونيستى  شيوه همان کس بايد فرق مواضعش را با حزب توده و -در اين بحث نميخواهم بگويم ظاهرًا 
موضع غلطى باشد که آدم بگويد در بحث  نبايد خيلى. بحث من اين است. روشن کند، نه کس ديگرى براى او

اين موضع غلطى  .به آن نکات درست ضربه ميزند رضا يک نکات درستى وجود دارد و يک نکات غلطى که
  .موضعگيرى است ترين در اين بحث نيست، بنظرم درست

 نوبت پنجم

هايى  ى، براى اينکه پرنسيپبراى جنبش چپ و جنبش کمونيست باشد داموکلسى بنظر من تهديد انزوا نبايد شمشير
ما . انزوا را بايد از بين برد اما با حفظ فعاليت کمونيستى. را فراموش کند که به بهاى گزافى بدست آورده

براى . انزوا بيرون بيايند از انزوا بيرون بيايد، نميخواهيم فقط آدمهاى معّينى از فعاليت کمونيستى ميخواهيم
بخش خود فعاليت کمونيستى  مادى و تحول اين قضيه، توضيح دادن خصلت همين فکر ميکنم نقطه اساسى در

ديگر در بين طبقه کارگر بعنوان مکمل و تکميل کننده آن  و گرنه عاريه گرفتن َاشکال فعاليت طبقات. است
 سىاگر ک. ، منزّه توى گيومه"ُمَنّزه"اسم آنها بشود  -ها بخواهيم حرف بزنيم  مشى که وقتى از -ها  پرنسيپ

دارد، به معناى  امروز مارکسيست و کمونيسم کارگرى منّزه پيدا بکند، بنظر من در خودش دخالتگرى را هم
بنظرم اختالفى که اينجا پيش . دخالتگرى نبود برسر. اختالفاتى که اينجا پيش آمد سر اينها نبود. اى يک کار پايه

  .اساسى کمونيستى در جنبش طبقه کارگر بود ها و اهداف پرنسيپ انگارى بر سر خود اين آمد، بر سر سهل
 
 

  .صوتى پياده کرده است اى است که دنيس آزاد از روى فايل اين متن بعضا تغيير داده شده. اين مطلب شفاهى است اصل
 .اند تشخيص نبوده بخشهايى از گفتار را مشخص ميکند که قابل} ...{عالمت 
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 تىبحث کمونيسم کارگرى و گسست طبقا
 در جمع راديو

 متن پياده شده از روى نوار

 
. اما نميدانم سِر بقيه را چقدر بايد بدرد آورد. من حاضرم بحث کنم در مورد کمونيسم کارگرى تا بخواهيد

خود من   براى... ايد اين بحث، شما را تکان بدهد، شايد براى اينکه قبال تکانتان را خورده تضمينى نيست که
ام يک  با آنها بوده بينم تا يک جايى در پروسه فعاليت سياسى خودم و جرياناتى کهاينطور است که مي

  ...اى وجود دارد پيوستگى

با مارکسيسم انقالبى  يکى از سؤاالتى که در مدرسه حزبى شده بود اين بود که ربط کمونيسم کارگرى: سؤال
فته ميشد مارکسيسم انقالبى بيان نظرى گ چيست؟ آيا اين يک اسم ديگرى است براى مارکسيسم انقالبى است؟

اينها را بعضى ميگفتند و . اجتماعى و جايگاهش در جامعه است اين جريان است و کمونيسم کارگرى بيان پايه
  .اما به هر حال بيشتر چنين تبيينى از مسأله ميشد. نبودم خود من هم با آن موافق

اين پيوستگى کمتر است و  م، و از آنجا به بعد ميبينم کهمن داشتم ميگفتم که تا يک جايى يک پيوستگى ميبين
که نگاه کنيد ميبينيد که يک انتقادى جلو آمده  تا موقع تشکيل حزب را. اختالفات بيشتر است از پيوستگى قبلى
اين صفحه صفحه شرح احوال . کنيد اين انتقاد هنوز در صفحه معّينى است که اگر به تاريخ آن دوره ايران نگاه

 به نظرم آخرين روزى هم که حزب کمونيست تشکيل. دگرگونيهاى اپوزيسيون چپ ايران است تحوالت وو 
الساعه هم نيست  خلق چيزى که توجه ما را به تدريج جلب ميکند و. اى در تحوالت چپ ايران است ميشود نقطه

کارى، سياسى،  عقيدتى، سبک اين است که تحوالت چپ ايران به جاى خودش محفوظ، که تحوالتى است
  را طى کرده و يا دارد چکار ميکند؟ ديدگاهى و غيره، اما طبقه کارگر در اين پروسه چه مراحلى

بگذارم زمين و  راستش، براى خودم مسأله اينطور مطرح شد که، باشد من کمونيست خوبى باشم و سرم را
آرمانهاى سوسياليستى هم دفاع کرده  بميرم، بعد از اين مدت سال کمونيست خوبى هم باشم، در تمام مدت از

چشم فالن تز و تئورى مارکسيستى ابرو است و قلم به  باشم و هيچ وقت هم حاضر نشده باشم بگويند باالى
آيا وقتى که ُمرَدم، مينويسند ... به هيچ رويزيونيسمى رضايت نداده باشم دست گرفته باشم، بحث کرده باشم و

مارکسيسم . ميشود قبول نميکردم که اينطورى! امروز ُمرد؟ طبقه کارگر فعالين جنبش سوسياليستى يکى از
کمونيسم کارگرى يک نگرش متفاوتى به  انقالبى يک تحول ايدئولوژيک در تفکر آدم ببار ميآورد ولى بحث

بعنوان ادامه راديکاليزه شدن چپ ايران قطعا . ايجاد ميکند تاريخ زنده و نقش خودت در تاريخ معاصر خودت
ولى آيا در همان . رفتنش روى خط مارکسيسم واقعى کسى منکر آن پروسه نيست سى منکرش نيست، بعنوانک

با اين تحوالت  فعاليت سوسياليستى طبقه کارگر هم نشان داد که در نتيجه اين فعل و انفعاالت، شرايط ميشد
و قرار ميگيرند را کسى نميتواند ا هايى بوجود ميآيند که بعدا در خدمت دستخوش تغيير ميشود؟ اين که ظرفيت

  تاريخ جنبش کارگرى ايران؟ اى است در پروسه همان پروسه منکر شود، ولى

است، کارگر  ، اينطور است که کمونيسم از اول کارگرى"تاريخ مختصرى"بنا به تعريف به اصطالح 
جنبش سوسياليستى جنبش ميگويند،  کمونيست است، سوسياليستها همانهايى هستند که به خودشان سوسياليست

ولى وقتى به . تاريخ جنبش سوسياليستى مينويسند احزاب سوسياليستى است و به اين معنى اسم ما را هم در
مبارزه طبقاتى رجوع ميکنى، و وقتى اين جمله به يادت ميآيد که  مارکس و انگلس و تفکر خودت راجع به

تفاوتى  چه اين طبقات ميپرسى که در تاريخ مبارزه، "است طبقات تاريخ مبارزه تاريخ جوامع تا کنونى"
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را در تاريخ تکامل احزاب  حاصل شد؟ در تاريخ مبارزه افکار سياسى ميفهمم چه تفاوتى بوجود آمد، تأثيرش
  سياسى هم ميفهمم، اما در تاريخ مبارزه طبقاتى چه؟

ميدانيد گفته  همانطور کهچپ ايران، معموال سوسياليسم را براى احزاب گذاشته و به جنبش کارگرى 
جنبش سوسياليستى هم . بخورند جنبش کارگرى، جنبش سوسياليستى؛ اينها بايد به هم پيوند". خودبخودى"

براى آنها کمونيسم . ميبينيد که اينطور نيست وقتى به مارکس رجوع ميکنيد. جنبش احزاب سوسياليستى است
يعنى وقتى ميآيد از . اى که مطرح ميکند گنگ است نيستىعقايد کمو از همان اول اعتراض طبقه است حتى اگر

نميآيد تاريخ کسانى را . آلمان حرف ميزند از همان اعتراضات کارگرى آن شروع ميکند جنبش سوسياليستى
آنجايى که آنها را  .اند، تاريخ سوسياليسيم جايى بشمارد هاى فاضله سوسياليستى را مطرح کرده مدينه که

علمى و سوسياليسم علمى را با تاريخ اعتراض  ؛ توضيح تاريخ کمونيسمسوسياليسم تخيلى ميشمارد، ميگويد
  .شروع ميشود" پرولترها و بورژواها"با  اصال بند اول مانيفست. کارگرى شروع ميکند

طبقاتى کجا  اگر ديناميسم پيشبرنده تاريخ، مبارزه طبقات است حضور من و حضور تو در اين مبارزه
سياسى از دنيا بروم که در  من نميخواهم يک فعال حزب. ست؟ راستش اين مرا تکان ميدهدمحسوس شده ا

هر چقدر در تاريخ حزب . جنبش کارگرى بنويسد همان حال يک موّرخ ميتواند بيايد و تاريخ متفاوتى براى
اويه آن طبقه که اى، از ز اى و فعاليت کرده و بار به دوش گرفته اى اى و نقش داشته سياسى خودت دخيل بوده

 من ميگويم تاريخ سوسياليستى طبقه! اى برايش مطرح نبوده. نميشود اصال اسمت را آورد به دنيا نگاه ميکنى
  کارگر باألخره کجا داردرقم زده ميشود؟

کارگر هم به احزاب  من بحثم اين است که تاريخ سوسياليستى. در اين پروسه يک چيزهايى دستگير آدم ميشود
من در تاريخ احزاب . ام صحنه نگذاشته ولى من در آن تاريخ که پا به. منجر شده و بايد منجر بشودکمونيست 

اين چطور ميتواند به آن تاريخ تبديل . تو به عنوان يک فرد ام، بعنوان يک فرد، سياسى چپ پا به صحنه گذاشته
ل واقعى جامعه، که به نظر من ميتوانيم شروع کنيم به شريک شدن در ديناميسم تکام شود؟ من و تو چطور

من نميتوانم . تعيين ميکند است؟ تاريخ واقعى جامعه و نحوه زندگى بشر را مبارزه طبقات طبقات مبارزه تاريخ
ايدئولوژى پرولتاريا است بنابراين من جزئى از جنبش  به خودم بگويم که چون سوسياليستم و چون سوسياليسم

جنبش سوسياليستى گارگر . ام راستش من نتوانسته. ، بگيرم شب بخوابمراحت پرولترى هستم و با اين خيال
 در مورد خودش است، جنبش سوسياليستِى کارگر است نه جنبش سوسياليستى هر کسى که معنيش روى

هاى کارگرى  وعده کارگران حرف ميزند يا جنبش سوسياليستى احزابى که ميتوانند سراغ کارگران بروند و
  .ياليستى خوِد کارگرهاجنبش سوس - بدهند

ايم؟ داشتند فقير  بوده فعال کدام اعتراض واقعى کارگرى ٦٣تا  ٥٧من و تو از سال : بگذاريد اينطور بگويم
دوباره ماالريا ميگرفتند، دوباره بعد از يک  ميشدند، داشتند ميبردنشان جنگ، داشتند به کشتنشان ميدادند،

 وسيع تاريخى ميتوانيم نشان دهيم که در يک مقياس! ايم؟ اين مبارزه بوده ما در کجاى... اى جذام ميگرفتند دوره
اين مقدمات به . غيره هاى اجتماعى پيدا کنند و ها اول بايد شکل بگيرند، احزابى بوجود بيآيند و پايه ايده

مبارزه طبقاتى چى؟ هيچوقت  ولى خوِد شرکت در. اصطالح فراهم شدن شرکت در مبارزه طبقاتى است
اى که بجاى  اى بخودت نگفته ميُبرند، وسوسه نشده نوان يک کمونيست که طبقه کارگر را جلو چشمانت سربع

بجاى اين کار، با چند نفر کارگر صحبت کنم و بگويم اين وضعيت را  اين کار، بروم در اعتصاب شرکت کنم؟
ه حقانيت ايدولوگ کارگران اول بايد بيايم مجموعه چپ غير کارگرى يک جامعه را ب چرا من... نپذيريد؟
چرا بايد اين  من! کنم که بعد رضايت بدهند که دسته جمعى سراغ کارگران برويم و به صحنه بکشانيم؟ مجاب

ميخواهم بگويم که اين سؤال وقتى مطرح  .کار را بکنم؟ اآلن براى اينکه چرا بايد اين کار را بکنم جواب دارم
اگر با تاريخ سياسى احزاب چپ خوش باشيم، پنجاه حزب  ح نشود واگر مطر. بشود جوابش تکان دهنده است

شان اعتراض کارگرى را نمايندگى نميکند، در  کنيم که هنوز يک دانه سياسى چپ ديگر هم در ايران درست
نيست، کارگر نميخواهد و نميتواند اعتراضش را از طريق اين حزب بيان کند و يک  اعتراض کارگرى دخيل
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رشد خود ادامه  دنيا ميآيد و زجر ميکشد و ميميرد و اين سيستم هنوز سر جاى خودش مانده و بهکارگر به  نسل
نگاه . ميخواستم از مارکسيسم بگيرم ميدهد، اين ديگر به نظر من کافى نيست و اين جوابى نيست که من الاقل

  .ميکنم ميبينم واقعيت اينطور است

ده روز اينجا کار کنم  اگر من يک هفته: ال زدم، انگلس ميگويدمث. براى دوره مارکس و انگلس اينطور نبود
است که براى ما اين کار حزب ميخواهد،  چطور. کارگران اين ده کمونيسم را شکل اعتراض خود قرار ميدهند

 ١٨٤٨انگلس در وستفالى سال ! عجيب و غريبى ميخواهد سبک کار ميخواهد، برنامه ميخواهد، يک چيزهاى
خياطى ميکنند، آرد درست ميکنند، نميدانم با تکنيک آن زمان چکار  -کارگرانش  اى که کارخانه که ده روز در

هشت سال است  من هم. ميتواند کارى کند که آنها کمونيسم را شکل اعتراض خود قرار بدهند -ميکنند  ديگرى
سواى ! يز ديگرى استبحث، چ پس. اينجا جان ميکنم نميتوانم کمونيسم را شکل اعتراض يک نفر قرار دهم

ميدهيد اما واقعيت اين است که هر زمان  فرموالسيون تئوريکى که از مارکسيسم بعنوان يک تئورى بدست
دارى تکان بخورد  محال است که به نفع سرمايه. تکان ميخورد دارى کارگر تکان ميخورد يعنى عليه سرمايه

ممکن است که حرکتش، منطق و . تکان ميخورد موجود و داده زمان خودش واقعا دارى حتما عليه سرمايه
. نيامده است باشد آن که هنوز بوجود. دارى نوع ديگرى برساند آن دارد باألخره او را به سرمايه تجسمى که از
اعتراض ميکند يعنى دارد به آن  هست که کارگر وقتى به آن ١٨٤٨دارى در يک شکل معّينى در  يک سرمايه

  .اعتراض ميکند

جنبش . شان اجتماعى ن جنبش سوسياليستى کارگران جنبش اعتراضى آنهاست از موضع عينى وبنابراي
دارى اعتراض  درد دارند و عليه سرمايه اعتراضى کسانى است که بمناسبت اينکه نيروى کارشان را ميفروشند

ميگوييم و آن  ما اى که يعنى آن مجموعه سيستم فکرى -ميگذارند  را روى آن کمونيسم وقتى اسم. ميکنند
مبارزاتى خود ميگذارند  کارگران آن در دستگاه -دارى ميگذاريم  در برابر سرمايه ما اى که پايه مطالبه نهايى و

يک  ممکن است اآلن حقوقش را باال ببرد ولى بعنوان .تبديل ميشود هدفهاى خود آن مبارزه و اين به يکى از
  .حقوقش را باال ببردسعى ميکند که اآلن  جريان کمونيستى در جامعه

به عنوان  تا کى ميکنند؟ باألخره کارگران ايران چه وقت کمونيسم را به ظرف مبارزه اعتراضى خود تبديل
اعتراض ميکنند، به عنوان زنده باد شاه اعتراض  سنديکاليست اعتراض ميکنند، به عنوان شوراى اسالمى

باألخره من و تو ميخواهيم در اين دنيا به ! وان کمونيسم؟ميکنند بجز به عن ميکنند، به عنوان همه چيز اعتراض
مرکز  بعد از تجربه شوروى، بعد از آمدن: جوابش اين بود که در يک دوره طوالنى جز اين شده چه برسيم؟

استقالل، به زور گرفتن قدرت  ثقل سوسياليسم جهان سوم و تبديل شدن آن به تئورى به زور گرفتن قدرت براى
کردن آنها به جوامع متمدن مارکسيسم بکار رفته،  مانده، براى تبديل اى در جوامع عقب ت اوليهبراى اصالحا

است يا در روسيه، مارکسيسم تئورى ساختن يک جامعه و رساندن آن  مانده تئورى اقشار مترقى جوامع عقب
کارهاى ديگرى  بعد از يک دوره که سوسياليسم از دست کارگر ول شد و پرچم. است به سطح تکنيکى غرب

محروم  اجتماعى شد و الجرم مبارزه طبقاتى رها شد و از سوسياليسم بعنوان شکل اعتراضى خود در تاريخ
طبقاتى دارد به سطحى  اى است که مبارزه شد و به دست سنديکاليسم و غيره افتاد، اآلن به نظر من دوره
. بورژوازى پس بگيرد و ميتواند پس بگيرد ميرسد که کارگر بتواند ابزار خودش، ايدئولوژى خودش را از

کارگر باشد چون اآلن بعنوان ظرف اعتراض ملى، بعنوان ظرف  سوسياليسم ميتواند بار ديگر ظرف اعتراض
طلبانه و غيره به ته  طلبانه، بعنوان ظرف اعتراض اصالحات اعتراض استقالل اعتراض نژادى، بعنوان ظرف

را کنار  در چين دارند آن. اند اند به ته رسيده اين عنوان به کار رفتههايى که به  سوسياليسم .رسيده است
ديگر دارند کنارش ميگذارند يا  در روسيه هم به يک شکل. عمال ميگويند که با اين کار پيش نميرود. ميگذارند

همان از . اند ها هم ضد کمونيست شده ميکشند و خيلى ها از آن دست خيلى. يک معنى ديگرى به آن ميدهند
. ميکردند که کمونيست هستند امروز افتخار ميکند که ضد کمونيست است کسانى که دو سه دهه پيش افتخار

 ميکند و باألخره سالحى که کارگر دست گرفته بود و آنها به صورت کجى و براى اهداف يعنى دارد ول
سوسياليسم واقعا موجود را  اينکهاين يعنى . طبقات ديگرى بکار برده بودند، خود کارگر ميخواهد بدست بگيرد
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. ام ام بلکه در دست مخالف کارگر ديده نديده در صحنه مبارزه طبقاتى در اين پنجاه شصت سال در دست کارگر
  .ام ام، از آن طرف پا گرفته از اين طرف پا نگرفته ولى به عنوان يک حزب، واقعيت اين است که

اعتراض کرديم،  شروع به) به قول معّلمهاى مدرسه" (احتنار"وقتى من و شما بعنوان آدمهاى ناراضى 
کارگرى باشد که چرا برابرى  اگر نگاه کنى درد يک بخشمان ممکن است دست بر قضا درد! دردمان چه بود؟

مان آمده  آمده باشيم و يا از سر زندگى کارگرى ها آنطور بوده حاال يا از سر فکر محض درد خيلى... نيست
اش را ميگذاشت، سياست تعيين ميکرد و  درد چپى که ايدئولوژى اند، ولى از آنجا آمدهباشيم کسانى که 

وجود " سگ زنجيرى"تئورى  .در ايران استقالل بود از قبل معنى کرده بود مارکسيسم را براى من و تو
آخر " ،"چرا ما نميتوانيم حتى يک سوزن بسازيم"، "ما چرا فقيريم و آمريکا چرا پولدار است" .داشت
عقايد ناراضيان دوره خودم با  اينها چيزهايى است که من بعنوان" آهن کى باألخره به اين مملکت ميآيد؟ ذوب

تاريخ حزب توده و چريک فدايى را بخوانيد تا ببينيد به  .اند ام و به خودشان سوسياليست گفته آنها بزرگ شده
که از آسمان نازل نشد، " پيکار" گويد سوسياليسم؟ دمکرات اآلن دارد به چه مي حزب! اند سوسياليسم چه گفته
اند، استقالل  مذهبى جناح چپ همان سوسياليسم است که بخشى از خود آنها بعنوان انسانهاى معّين جريانى بلکه

اآلن معلوم . مقابل امپرياليسم آمريکا بايستند ملى و هويت مذهبى مسأله آنها است که ميخواهند با اين سالح در
 نقد کردند که -اند  اند سوسياليست و راديکاليزه شده اينها شده. کرده باشند ه امپرياليسم را به چه معنىنيست ک

  .راديکاليزه شدند، اين واضح است

هايش  که ديگر بهترين باألخره آخرين حد سوسياليسم غير پرولترى ايران به سازمان پيکار و رزمندگان ميرسد
کمرنگ است و معلوم نيست امر اينها  گر غايب است و مطالبات کارگرىسازمانى که در آن کار. هستند

امپرياليسم است يا مطالبه کارگر و سوسياليسم و لغو کار مزدى  استقالل ايران و خلع يد از استبداد و مبارزه با
 کدام يک! ندکه انسانها در آن فارغ از هر قيد و بند ستمگرانه بتوانند با هم زندگى کن و برقرارى جهان آزادى
  !هايشان را بخوانيد از اينها است؟ روزنامه

بورژوازى ملى "ما گفتيم  وقتى. وقتى که زير همان مسأله ملى زديم... ما ديگر از اين گردونه بيرون افتاديم
بازرگان، نرو دنبال ليبرالها، آن موقع ما خودمان هم  معنيش براى آن موقع يک تاکتيک بود که نرو دنبال" نه
ولى در مقياس تاريخى اتفاقى که افتاد اين بود که از ته آن سوسياليسم . ميکرديم اين معنى از آن استفاده به

با رجوع خودشان  غير پرولترى جرياناتى پيدا شدند که باألخره يا به درد خودشان يا به فکر خودشان يا حزبى
اگر سوسياليست باشند در عين حال  يتوانندها يا با حسن نيت تاريخى خودشان فهميدند که ديگر نم به تئورى

  .چيز ديگرى باشند بايد حزب يک. ادامه اين سير حزبى در جامعه باشند

انسانها بدست ميآيد را  مبارزه ضد رژيم را مسخره کرديم، رسيدن به يک اقتصاد ملى که گويا در آن رفاه
گفتيم که اين دردها . وابسته مسخره کرديم رمسخره کرديم، نابودى بيکارى و فقر و مشقت را در يک سيستم غي

عدم استقالل اقتصادى ايران ناشى نشده، با اين کار خودمان را در  اند، از استقالل و دارى ناشى شده از سرمايه
! ولى هنوز با تشکيل حزب هم باز در يک قدمى کارگر هستم. گذاشتيم، بحث من اين است يک قدمى کارگر

راجع به آن  اى است که من بايد من هر چقدر هم راديکال ميشوم، زجر کارگر پديدهچرا ! مسأله چيست؟ آخر
استثمار هست و زجر هست  ؟ چقدر؟ چرا در همان جايى که!اظهار نظر کنم نه اينکه به تن خودم حس کنم

ها  ىمن و تو ميتوانيم ول کنيم، خيل. عنوان يک فرد ميگويم، نه به حزب سياسى حضور ندارم؟ به عنوان يک
ولى به عنوان . قاطى کارگران ميشوند سعى ميکنند سنديکا درست کنند. ميکنند ول ميکنند ميروند اين کار را

و  معتقدند که کارگر باألخره با حزبش پيروز ميشود، باألخره براى حزب تو چرا هنوز کارگر آدمهايى که
برود يک جايى  سوسياليسم علمى بايد! "داريم؟" تئورى پيوند"چرا ! دردش و راه حلش عنصر خارجى است؟

چون . نخورده که اصال علمى هم نيست ؟ من ميگويم اگر آن سوسياليسم پيوند"!به جنبش گارگرى پيوند بخورد
اگر نيست . علمى ميشود که جنبش يک طبقه معّين ميشود اساس بحث مارکس اين بود که سوسياليسم از وقتى

ايم که چکارش کنيم؟ چگونه از  ا وجود داشته که ما با آنها کلنجار ميرفتهه تئورى اين. در نتيجه علمى هم نيست
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خوب، خيلى  خودمان بازش کنيم؟ باألخره بعد از تشکيل حزب نگاه ميکنيد که باز حزب راديکال، خيلى سر
 ميگويد باباجان شايد من ديگر آدم يک جايى. سر خط و خيلى مارکسيست اپوزيسيون روشنفکرى ايرانى هستيم

پروسه را طى کنند که به آنجا برسيم؟ خوب چرا؟ مگر  تا کى آخر اين همه، اين جماعت بايد اين. بايد بروم
  .اش ميشوم ميروم قاطى اند؟ کارگر را يک جايى قفل کرده

دوره بحثهاى مارکسيسم  چيزى که براى من يکى، بين اين بحث با بحثهاى قبلى فرق ميگذارد اين است که در
به اعتبار مارکسيست بهترى بودن قطعا  هاى بهترى باشيم و مان اين بود که مارکسيست ام سعىانقالبى تم

من ميگويم يک جايى هم ميرسد . حکومت کارگرى است چون مارکسيسم در مورد کارگران و. کارگرى باشيم
. طبقه شرکت کنم مبارزه تاريخى عصر خودم يعنى در مبارزه طبقاتى به نفع که آدم ميگويد که من ميخواهم در

ميکنى  نگاه. نميخواهم در دسترسش باشم، ميخواهم خودش باشم. اش راجع به آن حرف بزنم همه نميخواهم
مانع همان جريان . شوروى و نه" رزمندگان"است و نه " پيکار"آن وقت ديگر مانع نه . ميبينى مانع چيست

ميگويى بيا برو . کن بجاى آن سرش را ميخورد غاى و ميگويى بيا برو بين کارگران تبلي خودت است که ساخته
فرقه خودش را در ميان آنها درست کند و کارگران را به هفتاد و دو  سازمانش بده ميبينى فکر ميکند که بايد

چيزهايى  ات بگو ميبينى يک يکى از آنها هم خودش باشد، ميگويى بيا برو حقيقت را به طبقه فرقه تقسيم کند و
ترتيب ميرسى به انتهاى خطى  به اين... کارگر سوت ميکشد و از سوسياليسم هم بيزار ميشودميگويد که ُمخ 

بايد پياده بشوى بروى اتوبوس . ايستگاه آخر خط است آنجا. که فقط با خلوص ايدئولوژيک ميشود به آن رسيد
  .کمونيسم کارگرى است ديگرى سوار بشوى، که آنهم ميگويم

ميکنيم يا هر چقدر هم  ثت اين ميشود که يا به مثابه کارگر در اين جامعه اعتراضبه جايى ميرسد که اصال بح
اى زندگى  باألخره من ميخواهم در جامعه. نميبينيم اعتراض کنيم هيچ کس از آن خيرى نميبيند و ما هم خيرى

اى از  هيچ جلوه اى زندگى کنيد که در آن آدمهاى آزاد بدون هم در جامعه کنم و دلم ميخواهد تو و اعقاب تو
 راهش هم اين است که کارگر حکومت را در دست. دلم نميخواهد بشر زجر بکشد. زندگى کنند ستمگرى با هم

ايم  چيزى که ساخته سؤال اين است که آيا آن. پس بايد کارى کنم که کارگر حکومت را در دست بگيرد. بگيرد
را تکان ميدهد و خوشبينم ميکند اين  ن چيزى که منجواب من مثبت است و تمام آ! به درد اين پروسه بخورد؟

. ايم و اين را ميتوانيم در اختيار عموم قرار بدهيم را ساخته است که ميتوانم جواب مثبت بدهم و بگويم که اين
من . يعنى تا يک جايى حزبى هستى و به کارگران فکر ميکنى. به سراغش برويم به شرطى که از آن َسر

بابا جان  ميگويى... کارگرى باشى که به حزب کمونيست فکر ميکنى موظفى ى ميشود کهيک جاي ميگويم که
اى است که  جور مبارزه مسلحانه اين چه. را در اختيار کارگر بگذاريد، درهايش را باز کنيد] حزب[بياييد اين 

اين چه ! شرکت کنم؟ تشکيالتى است که من نميتوانم در آن من نميتوانم در آن شرکت کنم؟ اين چه نوع مبارزه
آخر اين چه نوع حزبى است که قرار شده همه ! نميتوانم در آن شرکت کنم؟ جور تبليغ حقايقى است که من

التحصيل  کافى است تا شما فارغ! مناسبترين آدم براى فعاليت در آن کارگر است؟ باشد ولى نا چيزش کارگرى
باشى نميتوانى اصال  مرکزيش باشى ولى اگر کارگرهاروارد باشى تا بهترين آدم براى عضويت در کميته 

اين درجه به ما نزديک شده است را به  درهاى اين حزبى را که تا. درها را باز کنيد! اش بشوى عضو حوزه
  .پرچم اين تعرض به حزب کمونيست است به نظر من کمونيسم کارگرى! روى ما باز کنيد

بايد درهايش را باز  در اين حزب هست مقاومت کند، باألخره بگذار حزب کمونيست يا تا آنجا که چپ سنتى
ميگويند عضو بايد تئوريک باشد من . کنى من ميگويم بايد کارگر را عضو. کنى و کارگر را به حزب بياورى

اى، سمينارى ميگوييم باز بحث ميکنيم که عضويت را  جلسه شش ماه ديگر باز ميرويم در! ميگويم عضو کنيد
آخر تا کى ما بايد اين را بگوييم که بايد "اينجا يک رفيقى در بحث قبلى گفت  .ارگر ساده کنيمبايد براى ک
اگر کسى . ايم نکرده ضرر که. من ميگويم تا هر وقت که بشويم، باألخره بايد فشار را گذاشت" بشويم کارگرى

اين واقعيت . ن باز کردروى ديگرا حرف حساب به َکَتش نميرود بايد با فشار سياسى درهاى حزبش را به
، نه فقط پايان دوره راديکاليزاسيون احزاب چپ .است وجود دارد که حزب کمونيست ايران در تالقى دو دوره

نظر من اآلن اينطور نيست که بشود حزب کمونيست پدر و مادر دار ديگرى ولى  به. در ايران بلکه در جهان
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 - سال  حزب کمونيست ويتنام ديگر نميشود درست کرد و بيست .طلبانه ايجاد کرد ملى و استقالل از يک منفعت
به دست حتى مرتجعين افتاده  طلبى در جهان اآلن ديگر دور استقالل. با آمريکا جنگيد -به اسم حزب کمونيست 

اندازه کسى که ميخواهد کشورش را از  يعنى وقتى که ميخواهد کشور جديدش را بسازد، خودش به. است
افغانستان اين را خوب . امپرياليستها به يک اندازه مرتجعند امپرياليستها و ضد. تجع استدستش بگيرد، مر

  .نشان ميدهد

. منافع ديگرى مفيد نيست واقعيت امروزى، شرايطى را بوجود ميآورد که به حال استفاده از سوسياليسم براى
. و اآلن ديگر دارند دورش مياندازندرسانده  اش را به بورژوازى کارش را کرده، استفاده. خيلى مفيد نيست

اش را از دست ميدهد، رأى از دست ميدهد و  کمونيستى دارد پايه حتى جنبش حزبى در تمام دنيا بمثابه جنبش
نميرسد حتى وقتى در پرتغال انقالب ميکند، در انتخابات بعدى که اين انقالبش را  ها به جايى در انتخابات

در اسپانيا . بيايد اند که اينها سر کار هفتاد سال هم منتظر بوده. کار ميگذارند کرده، يکى ديگر را سِر رهبرى
حزب دمکرات مسيحى . را سِر کار ميآورند "کارلوس خوان" آژيتاتورهاى انقالب فرانسه دوباره. هم همينطور

ديگر آن اهداف بينابينى، بورژوايى و . کمونيست هم دستش به جايى بند نميشود اسپانيا هم سِر کار است و
دورش  بهتر است حتى يک جاهايى. رفرميستى را با اين نوع سوسياليسمها نميشود به جايى رساند اهداف

دمکراسى آلمان گذاشته بود و  اهداف قديمى درست است که احتماال سوسيالبياندازند؛ سبزها باشند و همان 
  .ميتواند وارد شود تر است، هر کسى سبز راحت. اآلن به خودش سبز ميگويد

به آن تاريخ  در اين شرايط کسى که منطق قانونمندى تاريخ معاصر خودش را تشخيص ندهد، هيچ خدمتى
ميآيد و دارد پرچم سوسياليسم را بر  کارگر دارد جلو: اصر ما اين استقانونمندى تاريخ مع. نميتواند بکند

ميگيرد و يک بار ديگر سوسياليسم دارد به پرچم کارگران  ميدارد و اعتراضات جديد کارگرى در دنيا دارد پا
شصتاد تا حزب هم درست کنند که از حزب بغل دستى . فعال اين پروسه باشيم تبديل شود و ما بايد عنصر

اين  از! بگويند اعضاى ما صد و پنجاه برابر راه کارگر است، باشد. باشد من را راضى نميکند يرانى بزرگترا
است که کليدى را  خاصيت حزب کمونيست ايران اين. بزرگترش هم در تاريخ بوده که به جايى نرسيده است

اغراق هم نميکنم، به خودم هم . کند تقريبا در دست دارد که درى را به روى يک دوره جديد در جهان باز
  .خودم هم با اين چيزها تهييج نميشوم. نميخواهم بگذارم هندوانه هم زير بغل کسى. نميخواهم روحيه بدهم

ايرانى واقعا در  کمونيست. اين واقعيت است و اگر واقعيت يک جايى بزرگ است، بزرگيش را هم بايد گفت
نفر شروع ميشود تا حزب توده و  اى را که از پنجاه و سه ورهمقطعى قرار گرفته است که در آن پرونده د

کارگرى در ايران بنياد بگذارد که هر وقت آن را  آخرش هم چريک فدايى و پيکار را ببندد و يک کمونيسم
نشود که جز اين حالت وجود . رشد ميکند کارگران رشد کرده باشند ميزنند کارگر را زده باشند و هر وقت

  !داشته باشد

اند که تا چهار  گرفته در بحث قبلى گفتم که بحث به جايى رسيده که باألخره کارگران جلوى اين وضعيت قرار
ما آدمهاى زيادى . و دارند بدست ميآورند سال آينده چند ده رهبر کمونيست و حزبى خودشان را پرورش بدهند

اند که براى اولين بار براى يک  رسيده کارگران به جايى. ايم کرده را و حزب کمونيست را به اينجا نزديک
 قبل از اينکه اصال طرف صدايش در. اسلحه خودشان به جنگ بورژوازى رفته و زده است دوره طوالنى با

 به جنگ رفته و به کارگر به اسم اش را بدست گرفته، اسلحه. بيايد، گفته است که من تو را در کردستان ميزنم
. اين از دستاودهاى اين دوره است. من خيلى مهم است اين بنظر. روز شدههم در جنگ پيروز پي اسم کارگر

همه بحثشان اين بود که چرا ما به . ميکرد سوسياليست ايرانى تب ميکرد وگرنه دوره قبل تا جبهه ملى لرز
 مصدق تمام بدبختى ما از آنجا ناشى ميشود که ما کم از دکتر. ايم دکتر مصدق حمايت کرده درجات کمى از
نميکرده سياستى مستقل  جرأت. جرأت نميکرده سياستى مستقل از بورژوازى ليبرال اتخاذ کند! حمايت کرديم

  .بورژوازى ضدامپرياليست فاسد ايران اتخاذ کند از خرده
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بورژوازى است و  در اين دوره است که نه فقط جرأت ميکند حزبى که هنوز معتبر است را ميزند، چون حزب
ها سرشان را پايين بياندازند و در  سوسيالست اى آن دوره. به روى من بلند کند من ميزنم ميگويد اگر دست

ميگويد اآلن کارگر به صحنه ميآيد و ما تو را ميزنيم و حساب . است جامعه بدهکار ناسيوناليسم باشند، گذشته
 بنظر من معنى دارد و اين حرف. ميخواهى با من راه بيايى، من هم با تو راه ميآيم .کاِر خودت را بکن

است که فرصت  چيزى که من را تکان ميدهد اين. نمودارهايى از وضعيت مبارزه طبقاتى در عصر ما است
اى ندارم که يکى  و گرنه هيچ عالقه. باشم ام که در اين دوره حضور داشته باشم، بتوانم در اين پروسه پيدا کرده

چه خشتى روى چه ! چکار کردند؟! چه شد آخر؟ چه بود آن اتفاق؟ .از پنجاه و سه نفر بودم و اآلن ُمرده بودم
 ميخواهم بدانم که کدام بچه کارگر در نتيجه فعاليت آن عده آدم زياد، يک کالس بيشتر خشتى رفت؟ باألخره من

کارگرى  کدام؟ حاال جامعه کارگرى و حکومت! به تحصيالتش اضافه شد، يک واکسىن بيشتر بهش زدند؟
  !خير سرشان

کارگران پيدا شده است؟ ما  در نتيجۀ فعاليت تمام سوسياليسم ايرانى تا کنونى کدام لقمه غذاى اضافى در سفره
باشيم و اين اهميت ما است، نه خلوص ايدئولوژيک  ايم که ميتوانيم خيلى دستاوردها داشته اآلن به جايى رسيده

خيلى سالهاست که ما تئورى ارزش را . هب بيفتدچهارچوب آزادى مذ ما که ميتواند امر شخصى من باشد و در
 خيلى دقيق ميدانيم که جنگ ايران و عراق از کجا ناشى ميشود و روابط امپرياليستى ايم و خيلى خوب فهميده

اين است که بايد کارگر  شما ميپرسيد که تفاوت قضيه. چيست، اما اينها هنوز براى من و تو نبايد امتيازى باشد
کارهاى متفاوتى حتى با آن چيزى که قبال بود  ن ميگويم شايد بطور مادى که نگاه کنيد من خيلىرا بيآوريم؟ م

ام، در سياست سازماندهى ما، در بحث آژيتاتور، در  ام و نشان هم داده توانسته به نظر خودم -نتوانم نشان دهم 
توانايى ساختن  دئولوژى راه کارگرسازمان کمونيستى بعد از شديدترين ضربات پليسى که فکر نميکنم اي احياى

از آنها اآلن اگر دکتر ارانى را  اى که هر يک نفر آن را داشت، در بار آوردن يک عده کمونيست اين دوره
ايم ولى هنوز کافى  اينها ما چيزهايى را به دست آورده در -جلويش زنده کنى او را ميشويد و کنار ميگذارد 

ه ميدهد که ما يک دوره جديدى را شروع کنيم نه اينکه يک مسابقه را با اجاز به نظر من اين نگرش. نيست
  .يک مسابقه جديد را آغاز کنيم. سرانجام برسانيم پيروزى به

 که سنتًا بودند اگر کمونيستها واقعا همان. من اصال نميخواهم از کمونيسم کارگرى يک لغت ساخته شود
اصال اين لغت توتولوژى و  ميبودند ياليستى در جامعه، يعنى اگر در اعتراض کارگرى و سوسميبودند
، اين لغت براى من معنى چون نيست ولى. کارگرى يعنى کمونيسم کمونيسم يعنى کارگرى،. گويى بود دوباره
 اما با کارگرى که به سوسياليستى که کتاب مارکس را از َبر کرده هيچ نزديکى حس نميکنم من ميگويم. دارد

نزديکى احساس  من! اى است، باشد ميگوييد توده. ام گرسنه است نزديکى حس ميکنم بچه در اعتصاب ميگويد
ميتواند پنجاه و سه تا " کرد؟ چه بايد"ولى با آن کسى که درباره . باألخره يک چيزى حس ميکنم. ميکنم

کى حس و غيره درست کند هيچ رفاقت و نزدي سخنرانى بکند ولى امرش اين است که ايران مستقل و آباد
فکر ميکنم که بايد اصال از صحنه حذفش . خودم متعلقش نميدانم اى بهش ندارم و به جنبش نميکنم، هيچ عالقه

 صد هزار تا سنديکاليست بياوريد من ميگويم اين مبارزه واقعى طبقه من. منحل بشوند اين سازمانها بايد. کرد
 [انگليسى approach ، معادل"چيزى رفتن براى"لفظى ا لغت ُکردى بمعناى تحت] ميخواهم بگويم يک بُوچون. است

اى  ميآورد، در نگرش به خود و در راضى شدن از فعاليت و نحوه ديگرى را به زندگى سياسى آدم و تبليغ آدم
ممکن است کسى اين . اينها به نظر من فرق آن است... راجع به خودت حرف ميزنى که بر ميگردى به جامعه

مادى به  چون خيلى. مطرح نکرده باشد و حتى اين بحثها را خيلى ديگر تجريدى بداند براى خودش سؤالها را
تاريخ است، بيشتر از اينکه  به اصطالح بنظر ميآيد که حدس و گمان يک نفر راجع به. صورت آدم نميخورد
خِط جديد دهنده است و يک َسر فرض ميکنم تکان ولى همين براى من که آن را عينى. خود تاريخ عينى باشد

  .پيدا ميشود

 ٥٧دوره که به انقالب  يک: بگذاريد اينطور بگويم که دو دوره از فعاليت سياسى در زندگى خودم ميشناسم
در پااليش عقيدتى چپ ايران نقش بازى  مربوط ميشود که در آن من يک سوسياليست راديکال ايرانى بودم که
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ود که من به عنوان مبارز جنبش طبقه کارگر ايران در آن ميش کردم و بودم و ديدم؛ و يک دوره ديگرى شروع
غّمم متحد کردنش و آوردنش روى تئورى انقالب خودش، قوى کردنش دراعتراض  و تمام هّم و. شرکت ميکنم
بکند و  ندادن به اينکه زير بار کسى برود، اجازه ندادن به اينکه کسى به او محدوديتى تحميل خودش، اجازه

  .اينها است

نوع آنتى رويزيونيسمى  منطق اين دوره جديد هيچ. کمونيسم کارگرى است منطق اين دوره جديد ظر منبن
کسى که وارد مارکس . کارگرى است چون تنها ضد رويزيونيسم واقعى عصر ما، بنظر من، کمونيسم. نيست

به عنوان حزب  مؤّلفه اساسى وجود اجتماعى خودش شود و بيرون بيآيد و باألخره کارگر را بعنوان يک
. مارکس نفهميده، براى اينکه دو خط اول مانيفست کمونيست را نفهميده سياسى، پيدا نکند، به نظرم هيچى از

 ضد رويزيونيسم واقعى اگر کسانى که نميخواهند مکاتب راه بياندازند و جدال مکاتب را ميخواهم بگويم که
شخصيتهاى شخيص  ِکيف کنند و آخرش هم بعنوان دارى خودشان جاى مبارزه طبقاتى جا بزنند و در مکتب

بکند، ميخواهد مبارز راه واقعى  يک مکتب سرشان را بگذارند و بميرند، اگر کسى نميخواهد اين کار را
باألخره رهايى قطعى انسانهاى دوره خودمان باشد، من  آزادى انسانهاى واقعى و بهبود وضعيت واقعى آنها و

  .اى، کمونيسم کارگرى است نه مبارزه ضد رويزيونيستى و غيره پروسه ميگويم ايدئولوژى يک چنين

ضد رويزيونيست است و  اعتبار و به اين اى به نظر من خالصانه مارکسيست است يک چنين کمونيسم کارگرى
 کمونيسم به ابزار اهداف ديگر در جامعه را واقعا درک به اين اعتبار که رابطه رويزيونيسم را با تبديل شدن

من : تغييراتى که به خود من ميدهد. که از فرمولهاى مارکس دفاع کنم و گرنه من موظف نيستم. کرده است
گفته، کسى  اينکه مارکس چه. اى نقل قولى را نميآورم مگر اينکه استداللم را تقويت کند مقاله ديگر در هيچ

ميخواهم بگويم که حتى  .فته استممکن است برگردد و بگويد که مارکس اين را براى يک موقعيت ديگرى گ
  ...چه ميگويى، و چگونه مبارزه ميکنى تفاوت دارد در نگرش و جدل تئوريک و اينکه چه آدمى هستى، به کى

که ] خنده شوخى[قرار بدهم  نميتوانم کسى را تحت تأثير" تو را به خدا"من با . اين دنباله بحث جلسه قبلى بود
کمونيست ايرانى تا حاال به : حرفم اين است اساسش اين است و خالصه... آقا اين مهم است، تکان بخور و

بعنوان يک سرى آرمانها و اعتقاداتى در مورد . ميکرده است مارکسيسم بعنوان يک نگرش ايدئولوژيک نگاه
مارکس نگرشى به حال جامعه است و تبيين تاريخ واقعى، تاريخ در حال جريان  اساس اساسى. آينده جامعه

را باور  کسى آن تاريخ را نبيند، هر چه به آيين سوسياليسم قسم بخورد و آيه بياورد، من حرفش اگر. عهجام
، زمانى که دارد به پيش ميرود در همان نميکنم چون مارکسيسم انتقاد و شکافتن قانونمندى حرکت جامعه است

شکيل حزب و بعد از آن، آن تکه که ما بوديم تا ت اى تمام مارکسيسم انقالبى. قانونمندى معاصر جامعه
از جمله اينکه بجاى تاريخ مبارزه طبقاتى، . هاى اساسى دارد کسرى نگرش تاريخى ما کم و. مارکسيسم است

 درست است که در پروسه مبارزه طبقاتى مبارزه عقايد. تاريخ مبارزه عقايد داشته است تاريخ مبارزه حزبى و
داريم مبارزه عقايد ميکنيم،  در همان موقعى که ما. ين دو قبول نيستدارد، ولى عکس اين، جايگزينى ا جايى
به شکل فرار طبقه کارگر، . دارد جلو ميرود ديگرى به شکل در شکل لخت و عور خودش طبقاتى مبارزه

انقالبى کرده بود که به جايى برسد اآلن در همان موقعى که ما ... بورژوازى درب و داغان شدنش در برابر
جمع مبارزه  سِر. اند دارند پدرش را در ميآورند يشروى عقيدتى به نفع طبقه کارگر ميکنيم برگشتهپ داريم

اجازه ميدهد اين به تعرض بيفتد، آن  آن. اى دارد آن با اين رابطه. هاى مختلفش اينطور است کارگران در جبهه
ما که باز هم بهتر نگاه . ايم نکرده الزاما اينطور نگاه ولى ما که هميشه... اجازه ميدهد اين پيشروى بشود

وقتى به راديوش حمله ! ذهن خودش پرولتاريا است، اصال خود پرولتاريا است ايم، چريک فدايى که در کرده
من ميگويم اگر  .بوده -با متانت بيشترى البته  -ها در ما هم  اين رگه! پرولتاريا داريد حمله ميکنيد ميکنيد به

کردن به طبقه حّى و حاضر و مبارزه  مارکس بر سر ماترياليسم تاريخى، بر سر نگاه قبول کنيم که اساس بحث
قرار دادن آن جلوى چشم طبقه کارگر بوده است و اگر  دارى و حّى و حاضر و قانونمندى تحول جامعه سرمايه

 دش را به مبارزهمن ميگويم که ما احتياج به تفکرى داريم که خو - تاريخ واقعى - به تاريخ واقعى نگاه کنيم
مستقل  -ما است  اى خصلت مشخّصه خط واقعى طبقات متکى ميکند و نه به حقانيت تاريخى عقايد، که تا دوره
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ايم و غيره،  خيلى سوبژکتيوى نبوده ايم و هيچوقت آدمهاى از اينکه خودمان چه بحثهاى نگفته ديگرى داشته
گيرى  تاريخ پااليش عقيدتى چپ است، تاريخ شکل اينها به جاى خود بماند، تاريخ آن دوره فعاليت ما

اى که استعداد جّدى دارد براى گرايش به  سازمانهاى مارکسيستى. ناسيوناليسم سازمانهاى مارکسيستِى مّبرا از
منطقى  ولى بنظر من، تاريخ اين دوره که بايد حکمت و. کارگرى و جوش خوردن با حرکت طبقاتى کمونيسم

کمونيسم کارگرى . ايران است غتى برايش بکار ببريم، تاريخ عروج کمونيسم کارگرى دربر آن حاکم باشد و ل
آن . قبل نميتواند ادامه بدهد، آن پرچم کافى نيست از دستاوردهاى دوره قبل حرکت ميکند، ولى با پرچم دوره

گرايى،  در ايدئولوژى در سکتاريسم، -ايم، درجا ميزند  بحثهاى کارگريمان گفته پرچم ديگر در نمودهايى که در
پرچم اين دوره  آن پرچم،. اگر بخواهى همان پرچم را نگهدارى در همه اينها درجا ميزنى... گرايى مکتب در

   .بحث من اين است. نيست

  

   .متن باال متن پياده شده از روى نوار است .اصل اين مطلب شفاهى است

   ٢٠٠٧آوريل  -  ٢ضميمه شماره  منتشر شده در منتخب آثار منصور حکمت،

  .اند آثار و هم دنيس آزاد براى انتشار در اين سايت پياده کرده اين متن را هم فواد عبداللهى براى انتشار در منتخب
  .است ٢تغيير داده شده برگرفته از منتخب آثار، ضميمه  متن فوق متن بعضا
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  پاسخ به سؤاالتی در باره مجمع عمومی کارگران،
  اتحاديه ت نمايندگی، سنديکا وهيأ

 
 

 .در حزب کمونيست ايران است ١٣٦٦تاريخ معلوم نيست اما بحث مربوط به مباحثات زمستان سال : توضيح 
  .پاسخ، ميتوان سؤالها را هم تشخيص داد اند و در اند اما بحثها روشن سؤاالت در متن ذکر نشده

 
هيچ رژيمى . يتوان بخاطر راه انداختن آن پاپوش دوختاست که براى هيچکس نم آنقدر طبيعى -١سؤال 

نمايندگى، هسته  اى را بکند که به يک هيأت مجمع وسيع کارگران همان رفتار سرکوبگرانه و پليسى نميتواند با
ميدان آمدن کارگر بصورت متشکل  آل به مجمع عمومى شکل ايده. مخفى يا هيأت مؤسس اتحاديه مخفى ميکند

کارگر منفرد در . واقعى کلمه به نمايش در ميآيد نى به آن شکلى که قدرت کارگر به معنىو علنى است، يع
اما کارگر مجتمع در مجمع عمومى يک . منفرد در هسته مخفى ندارد هسته مخفى زور بيشترى از دانشجوى

کارگر قد  اى بودن حرکتش است که ميتواند بعنوان که کارگر در علنى بودن و توده قدرت واقعى است، چرا
  .کند علم

چون نه يک ساختار ماندگار  .اى کارگرى نيست نفسه هنوز تشکل توده هيأت نمايندگى کارگرى، فى -٢سؤال 
شک نيست که . تعريف ميکند) نمايندگى نيستند که عضو هيأت(ايجاد ميکند و نه ظرفى براى توده کارگران 
بعنوان (ى مصونيت دوفاکتو براى آنها در مقابل رژيم گرفتن نوع تحميل نمايندگان خود به کارفرما و دولت،

به  هاى کارگرى و تبديل آنها ، شناساندن چهره)کارگرانند و بايد از منفعت آنها دفاع کنند کسانى که وکيل
کارگرى را که از حداقل  اى از نمايندگان و غيره، همگى طبقه  رهبران عملى در مقياس سراسرى، حمايت توده

اما اين هنوز سؤالى را که يک . بسيار مفيد است تر ميکند و ى محروم است در صحنه مبارزه قوىا  تشکل توده
چگونه ميتوان : سؤال اينست. جلوى خود گذاشته است پاسخ نميدهد فعال کمونيست کارگرى در جنبش کارگرى

هيأت نمايندگى  .شرکت و ابراز وجود متحدانه و ادامه کار توده کارگران ساخت ظرفى، تشکيالتى، براى
ميان  هرقدر هم که مورد حمايت کارگران باشد، هنوز يک هيأت برگزيده از. هيأت نمايندگى است باألخره

در ايران، با سران  هيأت نمايندگى کارگرى. کارگران است که پشتش به يک سازمان کارگرى استوار نيست
جلوى کارفرما قرار " سازمان کارگرى"يک  بت ازارز نيستند، چون بطور واقعى به نيا ها در اروپا هم اتحاديه
جوابگو بودن به کارگران، هنوز جاى داشتن حمايت و رأى يک  داشتن رأى اعتماد کارگران، و يا. اند نگرفته

اگر هيأت نمايندگى کارگرى را توقيف کنند، کارگر هنوز با همان سؤال . نميگيرد سازمان داير کارگرى را
نم؟ ظرف اعتراض متشکل من چيست؟ کجا بروم؟ جنبش مجمع عمومى موضوع چکار ک: روبروست قديمى

اعتراض کردن  اجتماع کردن، پاى يک تصميم را جمعا امضا کردن، جمعا. از زاويه ديگرى مطرح ميکند را
واضح است که در اين سنت هم  .ترين شکل مبارزه در شرايط ايران امروز است و جمعا پاسخ خواستن، مناسب

پشتشان به مجمع عمومى کارگرى، به تصميمات آن و به  اما اين نمايندگان. نماينده انتخاب ميکنندکارگران 
  .جنبش مجمع عمومى قدم اول، و سنگ بناى، جنبش شورايى است .قابليت تجمع مجدد آن گرم است

يى که جنبش شورا به معنا هاى کارخانه بودند و نه اساسا کميته ٥٧شوراهاى کارگرى در انقالب  -٣سؤال 
. کارگران در يک واحد، سلول پايه آن است (مجمع عمومى(شورايى مد نظر دارد، يعنى جنبشى که اجتماع 

بنظر من آن نوع . متشکل از نمايندگانى از کارگران بود هايى شوراهاى کارگرى دوران انقالب، کميته
ر من اين نهاد با اين واقعيت خوانايى بنظ. کارخانه، مطمئنا دوباره عروج ميکنند هاى شوراها، يعنى کميته

دارد که  و هنوز دارد که جنبش کارگرى ايران يک اليت سياسى و يک بافت رهبرى عملى غير رسمى داشت
اى تبديل   رسمى و مسئوالن اتحاديه اى پايدار به رهبران  اند در يک ساختار اتحاديه هيچوقت اين امکان را نداشته
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بخصوص براى تأمين رهبرى کارگران در جدالهاى جارى  ازى تشکلهاى کارگرى واند تالش براى راه. بشوند
 اى و حتى  بمجرد اينکه تناسب قوا اجازه بدهد اين رفقا در سطح کارخانه .با دولت و کارفرما در خون اينهاست

ى علنى برا اى يک شکل علنى به وحدت عمل مبارزاتى خود ميدهند و نوعى رهبرى عملى و  فراکارخانه
اما جنبش . سوسياليست است تر از آن است، راديکال. اى نيست  اين جنبش اتحاديه. کارگران تشکيل ميدهند

اى، به نمايندگى کردن کارگران در مقابل دشمن   اتحاديه شورايى هم نيست، چون اساسا، با الهام قوى از سنت
که بنياد (طبقاتى و ِاعمال حاکميت  سازمانيابى توده کارگرى براى ابراز وجود-خود معطوف است و نه به

ها  اين کميته ٥٧ها در انقالب  اينکه وضعيت انقالبى و فرار سرمايه داران و مصادره). شورايى است جنبش
نميدهد که اساس کار اينها نمايندگى  را به قلمرو کنترل کارگرى کشيد هنوز تغييرى در اين واقعيت) شوراها(

بنظر من اين جنبش . بدست گرفتن قدرت يا اداره امور جامعه ارفرما بود و نهکردن کارگر در قبال دولت و ک
هاى کارخانه عنوان بهترى براى آن بود،  همانطور که گفتم شايد جنبش کميته ، که٥٧شورايى نوع سال 

 هاى اين واقعيت است که جنبش کارگرى در ايران بسرعت راديکال ميشود و از کنار ايده منعکس کننده
قدعلم کرده  ايى عبور ميکند، بدون اينکه يک سنت حزبى کمونيستى کارگرى شورايى در سطح جامعهسنديک

اين . دولت و حاکميت را بدهد گيرى سياسى در قبال مسأله باشد و به اين راديکاليسم کارگرى امکان جبهه
شورايى بايد آگاهانه  سنت. هنوز خوِد آن نيست جنبش ماتريال جنبش شورايى در ايران است، اما بخودى خود

بايد فعالين کمونيسم کارگرى در ايران فعالين . براى آن تبليغ شود بدرون جنبش کارگرى ايران ُبرده شود و
سازمانيابى وسيع طبقه کارگر براى دخالت در سرنوشت جامعه و -به معنى جنبش خود .جنبش شورايى باشند

  .قدرت و اداره امور در امر

چپ است . آنکه تخيلى باشد م زيبايى جنبش مجمع عمومى در همين است که چپ است بدوناتفاقا تما -٤سؤال 
تر  شدنى. وسيع کارگران را به ميدان ميکشد چپ است براى اينکه توده. تر است و از همه آلترنانيوها شدنى

جمهور و به رضايت دولت و سازمان امنيت و تساهل رئيس  است براى اينکه بجاى اينکه تشکل کارگرى را
 اش رهبران کارگرى را به جلسات پنهانى گره بزند، بجاى اينکه براى راه اندازى بلند شدن رهبر از دنده مدنى،

دلبخواهى وضع کند و  هاى من درآوردى و مقررات فرابخواند و به خطرشان بياندازد، بجاى اينکه اساسنامه
که جلوى چشم دولت و کارفرما دقايقى  ميخواهد برود و بيايد تا رضايت گرايشات را جلب کند، از کارگران

نظرشان را بگويند و حکمى را تصويب کنند که بشود بنام  چند در کانتين جمع شوند و راجع به يک موضوع
هيچ نيرويى در . کارگران و بعنوان مطالبه همه کارگران جلوى مقامات گذاشت کارگران و با مسئوليت همه

روش دست  در اين. جويى بشود علنى کارگران ناراضى يک واحد براى چاره نميتواند مانع جمع شدن دنيا
گرى  کسى نميتوانند اتهام توطئه به. نما و اخراج کنند کسى را نميتوانند انگشت. تر است دولت و کارفرما بسته

ى کنند و بترسانند، نميتوانند رهبر و فعال کارگرى را منزو بزنند، کارگر را نميتوانند تک گير بياورند و
  .عمومى است چون حرف حرِف مجمع. بکوبند

بياندازد و خواست  جنبش مجمع عمومى يعنى جنبشى که سعى ميکند در هر واحد و کارگاه مجمع عمومى راه
يک عمل . ضامن اجرايى آن تبديل کند کارگران را به مصوبه رسمى آن تبديل کند و اجتماع کارگران را به

اى و يک اراده واحد   سنگ بناى يک تشکيالت توده فورا) ع فيزيکى کارگرانتجم(طبيعى و نسبتا عملى 
براى مبارزات جارى، اين يک ظرف بسيار . شروع واقعى است براى جنبش شورايى اين يک نقطه. ميشود

نفس اين تجمع نوعى آکسيون و . متحد کردن صفوف کارگران است مناسب تأمين رهبرى و بسيج و
از همان ابتدا همه چيز علنى و شرکت در آن . محسوب ميشود و روحيه بخش است رگراننمايى علنى کا قدرت

. است دست دولت براى برهم زدن و انگ زدن به آن بسته. کارگر در هر استنطاقى قابل دفاع است براى هر
  .ترين روش است اما عملى. بله چپ است

سنديکا آلترناتيو شورا  اوال،. چند کلمه بگويم" يک چيزى بگوييد که بشود گرفت"در مورد سنديکا و ايده 
سنديکاى مستقل از دولت نداريم، سؤالى است  اينکه چرا در ايران. نيست، شورا هم مزاحم ايجاد سنديکا نيست
اگر از من بپرسند، ميگويم در ايران . و براى همه ما توضيح بدهد که پاسخش را بايد جنبش سنديکايى پيدا کند
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نميگيرد براى اينکه سنديکا، بخصوص در دوره و زمانه ما محصول جنبش عمل مستقيم  سنديکاليسم پا
حتى  سنديکا بخشى از يک توازن و. سياسى در جامعه است-نيست، بلکه جزئى از يک مدل ادارى کارگرى

ک بعنوان بخشى از ي سنديکا. توافق وسيعتر در جامعه ميان دو سوى خريد و فروش نيروى کار در بازار است
پارلمان، بدون سوسيال دموکراسى، بدون  بدون. رژيم و نظام سياسى خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد

در جامعه، بدون ثبات سياسى و بطور خالصه بدون يک  تقدس بازار، بدون سنت قوى قانونگرايى بورژوايى
اى از آن   ّجه و پذيرفته شدهدر جامعه که اتحاديه کارگرى بخش مو مجموعه روابط سياسى، ادارى و حقوقى

 حتما بعضى در نقد اين نظر مثال سنديکاهاى انقالبى در. سنديکاسازى راه بجايى نميبرد تعريف شده باشد،
اين مثالها مربوط  اما. هاى آفريقاى جنوبى را پيش خواهند کشيد برخى کشورهاى ديکتاتورى و يا اتحاديه
بودن سنديکاهاى متعارف را نشان  "قابل گرفتن"ا شدنى بودن و نيست، چون قرار بود دوستان سنديکاساز م

از مسئولين و مامورين تقسيم معجون جامعه مدنى در  شک دارم کسى بتواند اجازه سنديکاى انقالبى را. بدهند
  .ايران بگيرد

" گرفت"د چيزى را ميشو با اينحال هر فعال جنبش کمونيسم کارگرى مدافعان سنديکا را تشويق ميکند که اگر
ما آلترناتيو . هم گذاشته باشند را بر نميچنيم ام، ما هيچ دو خشتى که کارگران روى قبال هم گفته. حتما بگيرند

بودن و عملى بودن آن را نشان بدهيم، کارى که انتظار داريم  خود را تبليغ ميکنيم و ميکوشيم کارساز
  .ها هم بکنند سنديکائى

يادمان باشد . جهان سوم تند کنيم گرايى در کشورهاى يد برخوردمان را به اتحاديهبنظر من ابدا ما نبا -٥سؤال 
سياسى و اقتصادى بشدت تحت سرکوب و حمله است  داريم در مورد طبقه کارگرى حرف ميزنيم که در قلمرو

ريخى نشان دادن ناتوانى تا. وجود صنفى و سياسى برخوردار است و به زور از حداقلى از تشکل براى ابراز
   .با ارجاع به سنت اروپا و آمريکا انجام بشود ها بنظر من بايد اتحاديه

   .در حزب کمونيست ايران است ١٣٦٦مباحثات زمستان سال  بحث مربوط به

 - ، انتشارات حزب کمونيست کارگرى"١منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه "منتشر شده در  - از آرشيو کورش مدرسی
  ١٩٦تا  ١٩٣صفحات  -  ٢٠٠٦حکمتيست، ژوئيه 
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  اى طبقه کارگر تشکلهاى توده
  گفتگو با کمونيست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم

 
2  

اى و علنى بطور  تشکلهاى توده در بخش اول قطعنامه اشاره ميشود که طبقه کارگر ايران از :کمونيست
حال سئوال اينست که با وجود اين دالئل .. .؟  مهمترين علل اين محروميت چيست. تاريخى محروم بوده است

وسيع بوجود بيايد و بطور ادامه کار به موجوديت و فعاليتش ادامه  چرا تشکل شورايى ممکن است بتواند بطور
 اى بحدى است که اين واقعيات بازدارنده در مقابلش شورايى با ديگر الگوهاى تشکل توده دهد؟ آيا تفاوت تشکل
  دارد؟ النفسه مقاومت بيشترى در مقابل سرکوبگرى بورژوازى شکل شورايى فىخنثى ميشوند؟ آيا ت

3  
 طبقه کارگر ايران از تشکلهاى" محروميت تاريخى"بدهيد مقدمتا اين را بگويم که  اجازه :منصور حکمت

نظير داشته است،  هائى در تاريخ جنبش کارگرى ايران وجود دوره. اى را نبايد يک امر مطلق تصور کرد توده
، که ٥٧مرداد و باالخره دوره انقالب  ٢٨دوران قبل از استبداد رضاخانى، دوران پس از جنگ دوم تا کودتاى 

 ٢٠-٣٠اما بهرحال اگر . توده اى کارگران بوده است شاهد شکل گيرى و گسترش اشکال مختلفى از تشکلهاى
اى در سطح  ر بدهيم، متوجه تفاوت هاى جدىرا مبنا قرا) نسل اخير کارگران يعنى تجربه يک تا دو(ساله اخير 
بلکه  تر، دارى پيشرفته اى کارگران ايران با ساير کشورها، و نه فقط کشورهاى سرمايه توده سازمانيابى

   .بسيارى از کشورهاى تحت سلطه ميشويم

ه به ذهن اولين عواملى ک. دارد که در سطوح مختلف ميتوان درباره آنها صحبت کرد اين اوضاع علل متعددى
عظيمى  و ورود بخش ٤٠اوال تغيير سريع بافت طبقه کارگر پس از اصالحات ارضى دهه : اينهاست ميرسد

رقابتى (شدت بخشيد  از جمعيت روستايى به عرصه کارمزدى در شهرها، هم به رقابت در درون طبقه کارگر
و هم بر سطح ) اشتغال کاهش يافتسطح  شمسى با باال رفتن درآمد نفت و افزايش ٥٠که تنها در اواسط دهه 

هاى  تجربه مبارزات سنديکايى پيشين به اصناف و حرفه .آگاهى طبقاتى طبقه کارگر ايران تاثير گذاشت خود
، هم جايگاه خود را در ٥٠و  ٤٠ها، صنعت چاپ و غيره، که در دهه هاى  نساجى معينى محدود ميشد، نظير

با  نسل جديد کارگران مزدى ايران همراه. رگران از دست دادندبه درجه زيادى در اشتغال کا توليد و هم
هاى قبل،  موجود دهه هاى تشکيالتى سنت. صنايع جديد، تکنولوژى متفاوت و رشته هاى جديد توليدى رشد کرد
طبقه کارگر جوانى پا به ميدان گذاشت که  .که تازه چندان قوى و ادامه کار نبود، در اين شرايط تضعيف شد

نيامده بود و از تاريخچه مبارزات متشکل کارگرى  ظم آن در سنت مبازره متشکل کارگرى باربخش اع
ديگر، وجود کمابيش دائمى اختناق شديد سياسى و حاکميت رژيمهاى  عامل. اى نپذيرفته بود تاثيرات جدى

 نهاى سياسى، ازايران قرن بيستم است که تنها در طول دوره هاى معينى، در شرايط بحرا سرکوبگر پليسى در
ماندن همواره با  تالشهاى جنبش کارگرى در ايران براى متشکل شدن و متشکل. دامنه آن کاسته شده است

تحت شديدترين پيگردها قرار داشته  ترين سرکوب پليسى مواجه بوده و رهبران و فعالين جنبش کارگرى خشن
   .اند

. کرده است دشوار تشکلهاى کارگرى را در ايران که شکل گيرى و ادامه کارى اى است اينها عوامل عمومى
جنبش کارگرى نتوانسته  سئوال ميتواند اين باشد که چرا. ذکر اينها هنوز هم بدرستى پاسخ مسئله را نميدهد اما
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و اين . حرف بزنيم" اى تشکلهاى توده"تر از  است بر اين محدوديتها فائق بيايد؟ اينجا ديگر بايد قدرى مشخص
اى ياد  از تشکل توده" هايى الگو"که از شورا و سنديکا بعنوان  آنجا. م سئوال شما مربوط ميشودبه قسمت دو

 اى نيستند، تشکل توده" هاى الگو"هاى کارخانه و غيره صرفا  که شورا، سنديکا، کميته واقعيت اينست. ميکنيد
. الگو را انتخاب کنند الگو يا آنهائى که گويا به يک نياز واحد جواب ميدهند و کارگران مخيرند اين  الگو

. گرايشات متفاوت در درون جنبش طبقاتى اند هاى اجتماعى متفاوت و هاى جنبش سنديکا و شورا آلترناتيو
هاى سازمانى تجريدى و خارج از زمان و مکان و بدون  الگو بعبارت ديگر اينها را نبايد بصورت طرحها و

   .ن در نظر گرفتتاريخى معي پيشينه و محتواى اجتماعى و

هاى کارخانه و غيره، جنبشهاى متمايزى در درون طبقه  جنبش کميته جنبش سنديکايى و جنبش شورايى و نيز
در  جنبشهائى که محتواى سياسى و افق عملى متفاوتى را نمايندگى ميکنند و حتى نفوذ آنها .کارگر هستند

 علل عدم موفقيت. شود تر طرح ل بايد بطور مشخصبنابراين سئوا. هاى مختلف طبقه کارگر يکسان نيست اليه
يا، جنبش شورائى مشخصا چرا نتوانسته به  و تريديونيونى در ايران چه بوده است؟ و جنبش سنديکائى

باشد؟ اينجا ديگر بايد از بحث موانع و دشوارى هاى عام فراتر  اى کارگران پاسخگو نيازهاى سازماندهى توده
   .خود اين جنبشهاى معين و مشکالت آنها در ايران پرداخت رفت و به ديناميسم حرکت

اى  توده هاى واقعى براى سازماندهى را اينطور در نظر بگيريم، فورا متوجه ميشويم که جنبش اگر مسئله
سازمانيابى کارگرى، بلکه در رابطه  کارگران، اجزاء حرکتهاى اجتماعى وسيعترى هستند که نه فقط در قبال

جنبش سنديکائى يا جنبش شورائى، . خود را ارائه ميدهند قتصادى و سياسى در جامعه آلترناتيوبا کل اوضاع ا
اين تصور خام انديشانه سنتى در چپ . تغيير کل جامعه هستند در جهت خاصى اجزاء حرکات وسيعترى براى

تشکلهاى  ى ميکنند وگذاشت که گويا احزاب سياسى مبارزه آگاهانه و هدفمند سياسى را نمايندگ را بايد کنار
   .ميکنند کارگران براى بهبود اوضاعشان را منعکس" خودبخودى"کارگرى فعل و انفعال 

قدر هم که در گامهاى اول خود در قرن گذشته حرکتى  اى هر واقعيت اينست که تريديونيونيسم و جنبش اتحاديه
ذير يک خط مشى عمومى اجتماعى دهها سال است که جزء تفکيک ناپ ،(که نبوده(بوده باشد " خودبخودى"

تريديونيونيسم آلترناتيو مشخص رفرميسم و سوسيال دمکراسى . سوسيال دمکراسى است، يعنى رفرميسم و
بسيار  اين آلترناتيو. جريان متعين و تعريف شده سياسى و طبقاتى براى سازماندهى کارگران است بعنوان يک

شکل کل دولت، اشکال و  همراه اين، افق معينى در باره. روداز محدوده کارگرى و تشکيل اتحاديه فراتر مي
اگر . اقتصادى معين نيز طرح ميشود هاى ها و برنامه عمل شيوه هاى تصميم گيرى اقتصادى و حتى تئورى

و سوسيال دموکراتيک را قلم بگيريد، آنوقت سنديکاليسم  رفرميستى - شما ساير بخشهاى اين آلترناتيو اجتماعى
اى، بازوى کارگرى يک  جنبش اتحاديه. يک حرکت وسيع اجتماعى را ندارد ظرفيت تبديل شدن به بخودى خود

 هاى اقتصادى اجتماعى است که اجزاء ديگرى را نظير رهبران و احزاب سياسى، آلترناتيو حرکت سياسى و
ميت کارگر محرو علل. براى کل جامعه، سيستم ادارى خاص خود و غيره را نيز طلب ميکند و الزم دارد

است، بلکه اساسا در اين است که الاقل  ايرانى از اتحاديه فقط اين نيست که بورژوازى مانع تشکيل اتحاديه شده
دوره تعيين کننده در حيات سياسى خود ميرسد و پس از آن  مرداد رفرميسم در ايران به پايان يک ٢٨بعد از 

   .اشغال نميکند جايى جدى در صحنه سياسى ايران

اينهم فقط يک الگو نيست، بلکه آلترناتيو يک جريان  .مورد جنبش شورائى هم عين اين مسئله صادق استدر 
شوراها اگر چه . درون طبقه کارگر براى سازماندهى کارگرى است اجتماعى خاص و يک گرايش خاص در

افزونى با کمونيسم توجه آنارشيسم قرار داشته اند، اما مدتهاست که بطور روز تاريخا بدرجه زيادى مورد
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سازمانيابى  تجاربى نظير کمون پاريس و انقالب اکتبر، ايده شوراها و. و پيوند خورده است تداعى شده
جنبش شورائى نيز به اين ترتيب  .شورائى کارگران را به تئورى کمونيسم و سياست کمونيستى جوش داده است

اوضاع . ياسى، اقتصادى و ادارى خاص خود استس جزئى از يک حرکت اجتماعى متمايز، با افق و دورنماى
ايده شوراها بر ايده  ٥٧اينکه در انقالب . در ايران مربوط ميشود جنبش شورائى هم دقيقا به اوضاع کمونيسم

 طبقه کارگر ايران غلبه يافت، انعکاس بى پايگى و ضعف رفرميسم و سوسيال دمکراسى و سنديکاها در درون
و اينهم که ). انقالبى تحت شرايط(م کمونيستى و سياست راديکال در بين کارگران بود هاى عا غلبه عمومى ايده

ناشى از محدوديتهاى فکرى و عملى  اين جنبش شورائى نتوانست آن قدرت و گسترش الزم را بدست بياورد
   .خاص کمونيسم ايران در آن دوره معين بود

. اى کارگرى نيست تشکل توده" هاى الگو" ب يکى ازخالصه کالم، بحث شورا و سنديکا، بحثى بر سر انتخا
گرايش کمونيستى و راديکال و . اساسى در درون طبقه کارگر است هاى دو گرايش اين انعکاس جدال آلترناتيو

، به اعتقاد ما، از پايه مادى )ها در مقايسه با اتحاديه(اگر شوراها . دمکراتيک گرايش رفرميستى و سوسيال
سازمانى  گيرى و رشد در ايران برخوردارند، صرفا به دليل مناسب بودن الگوى براى شکل ترى مناسب بسيار

در دورن کارگران پيشرو و  بلکه خود اين کارآئى بيشتر نيز ناشى از غلبه گرايشهاى راديکال. آنها نيست
ارگر در کمونيستى در درون جنبش طبقه ک رهبران عملى، و قوى تر بودن زمينه هاى مادى نفوذ سياست

، ٥٧تجربه انقالب . اين صرفا ادعاى ما نيست. رفرميستى است مقايسه با سياستهاى سوسيال دمکراتيک و
پيشرو، اوضاع و احوال حرکتهاى سنديکائى در مقايسه با حرکتهاى شورائى و نيز  نحوه عملکرد کارگران

   .واه اين امر استنقش روز افزون مجامع عمومى کارگرى در مبارزات جارى کارگران گ امروز

ها در سياست خود قائل نيستند،  براى اتحاديه ها جائى تذکر بدهم که اين گفته به اين معنى نيست که کمونيست
ها را  ها همواره اتحاديه بحث من اينست که کمونيست. تاريخا نبوده اند اى نبايد باشند و يا فعال جنبش اتحاديه

 کمونيستى در رى، بعنوان محصول عملکرد گرايشات اجتماعى غيرواقعيت عينى در جنبش کارگ بعنوان يک
همواره در ادبيات  به همين دليل است که ما. ميان کارگران ديده اند و وجود آنها را برسميت شناخته اند

مواجه ميشويم و کمتر با راه انداختن  کمونيست ها به جنبش تريديونيونى" شيوه برخورد"کمونيستى با مسئله 
هاى سرخ کمينترن هم دقيقا تالشى در جهت ايجاد  سنديکا تجربه. (ها اى تريديونيونى توسط کمونيسته جنبش

  ).تريديونيونيسم واقعا موجود که تحت تاثير سوسيال دمکراسى قرار داشت بود يک آلترناتيو راديکال در برابر

اين آلترناتيو ويژه . ارگرى نيستسازماندهى ک بحث اينست که تريديونيونيسم آلترناتيو ويژه کمونيسم براى
کمونيستها در موارد زيادى تحت شرايط اجتماعى معينى، با وظيفه  با اينحال. کمونيسم جنبش شورائى است

کمونيستها همواره . هاى کارگرى يا حتى تالش در جهت ايجاد اتحاديه روبرو ميشوند شرکت فعال در اتحاديه
سياست  اند، اما تاريخ جنبش کارگرى نشان داده است که هر جا اى بوده هاى اتحاديه فعال جنبش عناصر

   .گسترش يافته اند کمونيستى به سياست غالب در جنبش کارگرى تبديل شده، شوراها سر بر آورده اند و

اين الگو شانس بيشترى براى پياده شدن دارد، يا در برابر  پس دفاع ما از شورا صرفا ناشى از اين نيست که
ما . اگر هم اينطور نبود ما بايد کارى ميکرديم که اينطور بشود. مقاومت ميکند بورژوازى بهترسرکوبگرى 

ميگويم . ميکنيم بعنوان کمونيست، آلترناتيو جنبش خود را براى سازمانيابى طبقه خود يکبار ديگر طرح داريم،
ى و رفرميستى در عرصه کمونيست يکبار ديگر، چون تاريخ جنبش کارگرى همواره صحنه تقابل آلترناتيو

دارى پيشرفته به شکل ادامه  کشورهاى سرمايه ها در اينکه اتحاديه. سازماندهى و عمل کارگرى بوده است
تبديل شده اند، به اين دليل نبوده ) اى هاى اتحاديه افق و محدوديت البته با(کارترى براى متحد کردن کارگران 
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دليل  تر تشخيص داده اند، بلکه به اين ده اند و سنديکا را مناسبها غور کر"الگو"خواص اين  که کارگران در
دوم، با توجه به پشتيبانى  دارى پس از جنگ بوده است که سياست راديکال بطور کلى، با توجه به ثبات سرمايه

بقدرت رسيدن متناوب احزاب سوسيال  جناح چپ بورژوازى در اين کشورها از رفرميسم و با توجه به
اين کشمکش ميان اين دو خط . رفرميستى عقب نشسته است کشورهاى اروپائى، در برابر سياست دمکرات در

 ها با شوراها و کميته هاى پس از انقالب اکتبر، جدال اتحاديه. بحرانى بهتر ميبينيم مشى را در شرايط انقالبى و
اروپاى غربى،  نديکايى درهمين امروز هم شاهديم که چگونه با ناتوان شدن جنبش س. کارخانه باال گرفت

ها شدت گرفته  ساختار اتحاديه اى در خارج هاى کارگرى براى سازماندهى توده تالش براى ايجاد آلترناتيو
   .است

 پشت کنيم و يا) اگر موجود باشد(بار ديگر طرح ميکنيم، بى آنکه به جنبش سنديکائى  ما آلترناتيو ويژه خود را
سنديکاها، حتى به فرض که  اگر قطعا. انکار کنيم) ع موجود کارگران ايرانباتوجه به اوضا(مطلوبيت آنرا 

نقطه قدرت جدى براى طبقه کارگر ايران  رفرميست هم ميبودند، در ايران امروز وجود داشتند، اين يک
دخالت وسيعى ميکردند، قطعا اوضاع کارگران از اين بهتر  ها در اين سنديکاها قطعا کمونيست. محسوب ميشد

جنبش سنديکائى در ايران حتى بيشتر از جنبش شورائى از تبديل . است" اگر"همين  اما تمام مساله بر سر. ودب
مستقيما  درچنين شرايطى دليلى ندارد که کارگر راديکال سوسياليست. يک موجوديت مادى دور است شدن به

قطعنامه ذکر شده حتى اقبال  که درآلترناتيو خودش را طرح نکند، آلترناتيوى که بدليل شرايط خاص ايران، 
ما ميگوئيم . گيرى آن بوجود آمده براى شکل عمومى کارگران به آن بيشتر است و هم اکنون ماتريال زيادى

کارگران ارائه ميدهند، اراده مستقيم کارگران را بهتر بيان  ترى براى سازمانيابى شوراها روشهاى طبقاتى
اى در ميان کارگران را تشديد نميکنند،  ورند، شکافهاى صنفى و رستهبوجود مى آ ميکنند، اتحاد عميقترى

هستند، تاريخا  کمترى به نفوذ سياست بورژوائى ميدهند، ظرف بهترى براى بيان راديکاليسم کارگرى اجازه
نرو از اي. براى رشد برخوردارند و غيره مورد تبليغ کمونيستها بوده اند، در ايران از زمينه هاى مادى مناسبى

آوريم و کارگران را به مبارزه در راستاى تشکيل شوراها  خود را فعال جنبش شورائى در ايران بحساب مى
   .فرا ميخوانيم

است که حتى وقتى تشکل کارگرى خودش را به بورژوازى تحميل ميکند و  تجربه نشان داده :کمونيست
 سيستماتيکى صورت ميگيرد که اين تشکلها ازبرسميت شناختن موجوديت آنها ميشوند تالش  دولتها ناگزير از

تشکل شورائى  آيا ممکن نيست که. درون مهار شوند و ديگر نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند
  آمريکا و اروپا شده اند؟ ها در کارگران هم به همين سرنوشت دچار شود همانطور که بعضى از اتحاديه

شوراهائى که از  اما کم است نمونه. ها نشان داده است د اتحاديهتجربه اين را در مور :حکمت منصور
به همان صورت که مورد نظر ماست  شوراها، اگر. مهار شده باشند و به عمر خود ادامه داده باشند" درون"

عمدتا با تفوق بورژوازى سرکوب و تعطيل  ظرف عمل مستقيم و دمکراسى مستقيم کارگرى بوده باشند،
کرد که در آن شوراها هم بتدريج از محتواى واقعى  ممکن است بتوان شرايطى را فرض البته. ميشوند

براى بورژوازى هم شورا تنها يک شکل سازمانى کارگران نيست بلکه  اما از آنجا که. خودشان تهى بشوند
کسته واقعى است که بايد سرکوب بشود، معموال ضعف شوراها و تفوق ارتجاع به درهم ش يک جنبش راديکال

  .کارگران منجر شده است تر و قابل کنترل تر سازمانيابى و تعطيل آنها و پا گرفتن اشکال محافظه کارانه شدن



 
هائی از منصور حکمتگزيده 39

انقالبى هم ميتوانند  هاى غير دوره در واقع ادامه منطقى اين بحث اينست که آيا شوراها در :کمونيست
انقالبى و  ى حفظ کنند؟ در شرايط غيرتوده اى کارگر هاى موجوديت و مبارزه جوئى خود را بعنوان تشکل

و رهبران راديکال طبقه کارگر امکان عرض اندام در مجامع عمومى  اختناق سياسى عمال نمايندگان آگاه
 پيدا نميکنند و اين ميدان را براى رهبران سازشکار و -بگوئيم بطور ادامه کار  بهتر است - کارگرى را 

دنبال خواست بورژوازى  گران را حتى اگر در شورا جمع شده باشند، بهکار باز ميگذارد که توده کار محافظه
اى وجود داشته باشند که طبق  اى تشکالت توده آيا واقعا امکانپذير است که تحت يک استبداد سياه. بکشانند

   ؟"چهارچوب نظام قوانين موجود باقى بمانند نميخواهند در"تعريف خودشان از خودشان 

رزمنده بماند به عوامل زيادى  اى بتواند در شرايط غير انقالبى يک تشکل توده اينکه :منصور حکمت
چهارچوب قانونى مبارزه تا چه حد تنگ . چگونه است بايد ديد تناسب قوا در جامعه مورد نظر. بستگى دارد

عيت هائى تب ريشه دار است، رهبران آن دوره کارگران از چه سياست سنت هاى مبارزه کارگرى چقدر. شده
 اما. و مبارزه جوئى در چنان شرايطى چه معنا و چه دامنه مشخصى ميتواند داشته باشد ميکنند و کال رزمندگى

کارى و رزمندگى يک  اى، البته عموما نفيا، نشان داده است، ادامه بهرحال، همانطور که تجربه جنبش اتحاديه
کارگران را در ميدان نگاهدارد، چقدر بتواند  هتشکل کارگرى کامال بستگى به اين دارد که چقدر بتواند تود

کارگران را در تصميم گيرى و تعيين سياست ها و پيشبرد آنها  ظرف مبارزه وسيع و توده اى باشد و چقدر
اش، برخالف تجربه بسيارى  شورا هنوز بيشترين امکان را دارد، چون فلسفه وجودى به اين ترتيب. دخيل کند

   .اى کارگران است اى و ابراز وجود توده عمل توده سنديکاها، سازماندهى از

کمونيست ايران در زمان و مکان  حزب. بهر صورت طرح سئوال به اين شکل خيلى مجرد و فرضى است
در ايران، کارگران را به جنبش مجمع عمومى و  معين، در کشور معين و در مقطع معينى از مبارزه طبقاتى

 همين ، ووجود دارد اين استبداد سياه و اين شرايط غير انقالبى امروز همين .جنبش شورائى فرا ميخواند
پذيرفته اند، بلکه به يمن  هائى که قانونيت بورژوايى را مبارزات جارى کارگرى نه توسط اتحاديه امروز

چيز که در ايران بسيار نا(امکانات قانونى مبارزه  کارگرانى پيش ميرود که آماده اند پايشان را از محدوده
مجمع عمومى  قانونى غير دولت و جلوى چشم عمال سرکوب او، بطور بيرون بگذارند، برخالف دستور) است

غير  اگر کسى پيدا بشود که به روشى. قانونى اعتصاب کنند، تظاهرات کنند و غيره بطور غير تشکيل بدهند،
باشد قانونا اعتصاب کند،  لت حق داشتهاى تشکيل بدهد که از نظر دو ، اتحاديه"قانونى"از اين، يعنى به طريق 

هاى اسالمى را ببندد و شوراهاى اسالمى را  انجمن قانون کار را نپذيرد و کارگران را عليه آن بسيج کند، در
   !فعاليت بدهد، ما اولين کسانى خواهيم بود که دست او را بفشاريم جارو کند و به رهبران کارگرى ميدان

استبداد آنقدر سياه و . کرد اى را هم بايد به زور به دولت تحميل اتحاديه قانونىمسئله اينست که خود چنين 
شرايط تنها آن جنبشى با واقعيات سازگار است  در اين. سنگين است که هر اعتراض کارگرى غيرقانونى است

. د نمايدغيرقانونى کارگران را رهبرى کند، سازماندهى کند و متح که قادر باشد مبارزه بهرحال موجود و
اين جنبش، جنبش . اى کارگران را به بورژوازى و قانون بورژوازى تحميل کند پايه جنبشى که بتواند حقوق

خود  است، جنبش مجامع عمومى است، و نه جنبشى که نقطه عزيمت خود را رسميت قانونى از پيشى شورائى
قانونيت بورژوايى و  اى ثبات در جنبش تريديونيونى به درجه. توسط دول مستبد موجود قرار داده باشد

فراهم بوده است و امروز کمتر از هميشه  اى از اجازه عمل قانونى احتياج دارد که در ايران بندرت درجه
   .وجود دارد
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تريديونيونى به  مبارزه قانونى کارگران اهميت حياتى قائليم، اما اين نميتواند به معناى ارجحيت سياسى ما براى
توده اى و اکثريتى، چنين توهماتى  تذکر ميدهم که در واقع امروز کسى، مگر در طيف. اشدسياست شورائى ب

الجرم قدرى راديکال باشد، اين را ميفهمد که حتى ايجاد  هر سنديکاليستى که بخواهد قدرى واقع بين و. ندارد
از همين . يخواهدکارگران است که سازمان خودش را م" غير قانونى"وسيع  سنديکاها مستلزم يک مبارزه

 علنى و قانونى، سنديکاليسم غير سخن ميگويند، يعنى سنديکاليسم غير" سنديکاى مخفى"از  اى روست که عده
پاسخ مسئله  که اين ديگر به تمامى نقض غرض است، چون قرار بود بحث شورا و سنديکا. اى توده غير

در شرايط استبداد بورژوايى و اسالمى  که حتى بحث ما اينست. کارگران را بدهد اى علنى و توده سازمانيابى
کارگرى که وجود خود را به دولت تحميل کنند وجود دارد،  اى کنونى امکان ايجاد تشکلهاى علنى و توده

هاى مخفى کارگران پيشرو خواهند  نزديکى با سازمانهاى مخفى حزبى و آرايش تشکلهايى که قطعا رابطه
است و  اولى توهم آميز و توهم برانگيز. مسئله است، نه سنديکاى مخفىسنديکاى قانونى پاسخ  نه. داشت

سوسياليسم خلقى ايران از  تخيالت رفرميسم سترون در ايران را بيان ميکند و دومى گواه ديگرى بر عجز
آلترناتيوى ذهنى، روشنفکرانه و نامربوط به  اى است و درک نيازهاى مبارزه کارگرى در بعد علنى و توده

   .ه مورد بحث استمسال

اينکه اگر اين . است راه واقعى، راه کمونيستى، جنبش مجمع عمومى و در تکامل آن جنبش شوراهاى کارگرى
شکست انقالب به چه سرنوشتى دچار  جنبش رشد کند و در دوره انقالبى بعدى اوج بگيرد، بعدا در صورت

   .الف در مقطع حاضر بکندمورد اخت خواهد شد، بحثى نيست که کمکى به روشن شدن مسئله

محافظه کارانه و بصورت  در مقدمات قطعنامه گرايشات سنديکاليستى همرديف با گرايشات :کمونيست
هاى مختلف تاريخى و اوضاع و  نقشى که در دوره آيا سنديکاليسم مستقل از. منفى مورد اشاره قرار گرفته اند

   منفى در درون جنبش کارگرى است؟ يک گرايش احوال متفاوت جنبش ميتواند بعهده بگيرد

شايد منظور شما . سنديکا ندارد مقدمات بخش کليات قطعنامه اصوال اشاره مستقيمى به :منصور حکمت
هم از سنديکاليسم بطور کلى بعنوان گرايش منفى  اينجا. است") در باره سنديکا: "بخش د(مقدمه قسمت آخر 

ى و واقعى است که در آن نقاط ضعف سنديکاها آشکار شده تجرب بحث بر سر مشاهده يک سير. صحبت نشده
 تاکنونى، تاريخ جنبش سنديکائى تاريخ نيات سنديکاليست ها نيست، تاريخ خود تجربه سنديکاهاى. است

تنگاتنگ با سياست  ناتوانى از ايجاد يک وحدت وسيع طبقاتى، نزديک شدن عملى تا حد رابطه. سنديکاهاست
مستقيم و پيدايش يک سيستم  ستى و سوسيال دمکراتيک، دور شدن از دمکراسىو جريانات حزبى رفرمي

اتحاديه ها و بى اختيارى تجمعات اعضاء و  تا حد تعيين روساى مادام العمر در برخى(ادارى بوروکراتيک 
قطعنامه به اختصار به آنها اشاره شده، جزء خصوصيات مشخصه  و غيره که در) هاى عضو اتحاديه توده
اما هيچيک از اينها براى اين . که عمال اين جريان تا امروز حرکت کرده است يونيونيسم است، آنطورتريد

چهارچوب  نقش سنديکاها را بايد در. است کفايت نميکند" گرايش منفى"سنديکاليسم بطور کلى يک  ادعا که
اى مبارزاتى توده کارگران ابزاره در بخش اعظم اوقات سنديکاها تنها. اجتماعى و تاريخى معين بررسى کرد

در . اتحاديه معدنچيان براى دفاع از حقوق خود ندارد امروز معدنچى بريتانيائى عمال ابزارى جز. بوده اند
عيب و . کارگرى نقش بسيار پيشروترى از سنديکاهاى اروپاى غربى بازى ميکنند هاى آفريقاى جنوبى اتحاديه

   .ر يک مقاطع معين ابزارهاى مبارزاتى کارگرانندسازمانها هرچه باشد، اينها د ايراد اين
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آلترناتيوى و در متن چه اوضاعى دارد ارزيابى  اما مسئله اينست سازمانيابى تريديونيونى در مقام مقايسه با چه
هاى کارگرى در روسيه، براى مدتى به پناهگاه جناحهاى سازشکار و  اتحاديه پس از انقالب اکتبر،. ميشود

يک بخش  براى کارگران ايران، امروز وجود يک اتحاديه ادامه کار که حتى از حقوق. ل شدندتبدي رفرميست
حرف ميزنيم که اين  اما اگر ما در شرايطى. از کارگران دفاع کند، يک دست آورد مثبت و ارزنده است

را عرضه  ترى خود آلترناتيو واقعى اتحاديه ها وجود ندارند، شرايطى که جنبش مجامع عمومى و شورائى
مرکز ثقل سياست يک حزب " باالخره از هيچ چيز بهتر است سنديکا"ميکنند، ديگر نميتوان بر اين اعتقاد که 

   .معطوف کرد کارگرى را به تشکيل سنديکا

 اى محرومند الزاما به براى ايجاد سنديکا در شرايطى که کارگران از هر نوع تشکل توده تالش :کمونيست
استدالل آنها . اند دارى سرمايه رفداران سنديکا خواستار باقى ماندن در چهارچوب جامعهاين معنى نيست که ط

اى است بايد به اين شکل  کارگران در سازمانهاى توده ميتواند اين باشد که اگر مسئله اساسى متشکل کردن
ن کار ممکن است و اي. چرا که آسانتر ميتوان وجود آنرا به دولت قبوالند شناخته شده از تشکل روى آورد،

 واضح است که وقتى جامعه و طبقه کارگر به انقالب روى آورد. از عملى بودنش در دست است موارد زيادى
در مقابل اين  .سنديکا هم به تبع شرايط نقش غير متعارف يعنى متناسب با شرايط را بعهده خواهد گرفت

   استدالل چه ميگوئيد؟

تشکل "سنديکا باالخره يک  آيا. تکليف يک نکته را روشن بکنيماجازه بدهيد باالخره  :منصور حکمت
   تغيير ميکند؟ هست يا خير، بر حسب ميل تشکيل دهندگان آن" شناخته شده

از سازمانيابى کارگرى است و دقيقا قول امروزى  سنديکا يک شکل شناخته شده. بنظر من اولى درست است
نديکا در دوره انقالبى متناسب با شرايط نحوه کارش را اينکه س هيات موسس سنديکاى فرضى ما مبنى بر

راديکالتر خواهد شد يا در ظرفيت هاى ديگرى و به اشکال ديگرى عمل خواهد کرد،  تغيير خواهد داد، مثال
بسازيم و قول  همانطور که ما نميتوانيم امروز به دليل اختناق حزب رفرميست. عملى زيادى ندارد ارزش

خواهيم کرد، طرفداران سنديکا هم  ه انقالب سرموقع آنرا به يک حزب کمونيست تبديلبدهيم که در آستان
و قول بدهند در فرداى بحران ) قابل قبوالندن به دولت يعنى سنديکاى(نميتوانند امروز سنديکاى مجاز بسازند 

ى اينچنين سناريو هائى سير مبارزه طبقات. اى تبديل خواهند کرد مستقيم توده سياسى آنرا به ارگان قدرت و عمل
خصوصيات خود حرکت  اين موسسين سنديکا نيستند که مقدرات آتى سنديکا را تعيين ميکنند، بلکه. نميپذيرد را

دامنه عمل سياسى و مبارزات آتى  است که" يک شکل شناخته شده"سنديکايى و ظرفيت هاى سنديکا بعنوان 
   .مشروط ميکند اآن، رهبران آن و کارگران سازمان يافته در آن ر

آگاهى سياسى کارگران نقش بازى ميکند، آنان را با افق  جنبش سنديکائى، تا آن حد که بهرحال در شکل گيرى
اين تعريف سنديکا از خود و جايگاه اجتماعى موجود آن است که . آورد و روحيه سنديکائى بار خواهد

استدالل  نميدانم آيا واقعا جريانى. خود تبديل ميکندبا خود را به ميدان ميکشد و به فعالين  انسانهاى متناسب
که چنين استداللى متکى  بهرحال پاسخ من اينست. فرضى شما را در دفاع از سنديکا طرح کرده است يا خير

اجتماعى بطور کلى و جنبش کارگرى  به تعبيرى ذهنى و ولونتاريستى از مختصات و خصوصيات جنبشهاى
   .بطور اخص است

 چرا که بنظر من شرط مطلوبيت. اينست که اصوال اين استدالل گرهى از کار ما باز نميکند صلى مناما بحث ا
انقالبى کارگران  اى در ايران امروز اين نيست که لزوما در فرداى انقالب هم ارگان عمل يک تشکل توده
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مسئله بر . اينجا نيستمسئله . دارد حتى يک تعاونى و صندوق کارگرى هم براى ما ارزش خاص خود را. باشد
رابطه با سطح مبارزه و مطالبات کارگرى و اوضاع اجتماعى  سر واقعى بودن اين آلترناتيو، جدى بودن آن در

ارزش آن در قياس با آلترناتيو سوسياليست راديکال براى همين شرايط جارى  و سياسى حاکم بر جامعه و
بلکه همچنين  .ورا انقالبى عمل خواهد کرد، و سنديکا نهش" فردا"طرفدار شورا نشده ايم چون صرفا  ما. است

مجمع عمومى قابليت سازماندهى کارگران  جنبش شورايى و جنبش همين امروز و از آن مهمتر به اين دليل که
بايد باز هم اشاره کنم که سنديکاليست هائى که ميخواهند واقعا  البته. براى دفاع از حقوق و منافعشان را دارد

سنديکاى  اى، بلکه از کنند، امروز برخالف مثال شما، نه از سنديکاى علنى و قانونى و توده نقالبى عملفردا ا
کارگران ايران به تشکل  و گفتم که اين در حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئله نياز. مخفى حرف ميزنند

ما جنبش مجمع عمومى توان اى که به اعتقاد  مسئله .با ظرفيت مبارزه علنى و وسيع است اى توده هاى
   .پاسخگوئى به آن را دارد

اين نکته را که قطعنامه ميگويد ما از تالشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا  با اين تفاصيل :کمونيست
در عين حال  آيا تالش همزمان براى ايجاد تشکل شورائى و. ميکنيم کمى از لحاظ عملى بيشتر باز کنيد حمايت

  با اشکال مواجه نميشود؟ رگرانى که در همانجا قصد ساختن سنديکا را دارند در عملحمايت فعال از کا

اعالم  ما از تالشهاى کارگران براى تشکيل سنديکا حمايت ميکنيم زيرا به صرف :حکمت منصور
مجامع عمومى و  موضع حزب به نفع شورا و به صرف معطوف شدن کارگران راديکال و کمونيست به جنبش

در  اشکال گوناگونى همچنان در طبقه ما. تيو جنبش شورائى، همه کارگران پشت سرما صف نميکشندبه آلترنا
يکى از اين اشکال تالش براى ساختن سنديکاهاست، اعم از  کار سنگر بندى در برابر بورژوازى خواهد بود و

ما هيچ . آن تالش ميکنيم سنگربندى طبقه کارگر حمايت ميکنيم و براى تقويت ما از هر. مخفى و علنى و غيره
با حمايت  که کارگران در مبارزه روى هم چيده باشند برنمى چينيم، بلکه ميکوشيم با دخالت خود، دو خشتى را

که به اعتقاد ما منافع واقعى  خود و با فداکارى در صف هر نبرد طبقاتى، اين تالشها را به آن جهتى برانيم
   .کارگران در آن تامين ميشود

سياست  اگر سياست ما به. تر باشد اينست که جنبش کارگرى در برابر بورژوازى هرچه قدرتمند ما هدف
وجه به ظهور خواهد رسيد،  گير در درون طبقه کارگر تبديل شده باشد، مطمئنيم قدرت کارگران به بهترين همه

اد اشکال ديگرى از اتحاد طبقه دست بکار ايج اما مادام که همگام با ما گرايشات مبارز ديگر در درون جنبش
عين حال ميکوشيم جنبش مجامع عمومى و شوراها بيشترين نفوذ و  باشند، ما به آنها يارى ميرسانيم و در

 کارگران پيدا کنند، زيرا معتقديم کارگران از اين طريق به قدرت واقعى خود در مبارزات اعتبار را در ميان
سنديکائى سازمان  اگر کارگرانى بخواهند امروز. يدا ميکنندجارى و در مبارزه بر سر قدرت سياسى دست پ

شوراها از طريق دامن زدن به جنبش مجامع  بدهند، ما حتما توجه آنها را به مثبت تر بودن تالش براى ايجاد
چند گام در اين مسير پيش رفته باشند، اگر واقعا گامى در جهت  اما اگر کسانى هم اکنون. عمومى جلب ميکنيم

خود پيش رفته باشند، ميتوانند روى کارگران کمونيست بعنوان حاميان و تقويت  د سنديکاى مورد نظرايجا
خواهيم کوشيد  البته در چنين شرايطى نيز، همانطور که در قطعنامه گفته شده، ما. خود حساب کنند کنندگان

شورائى، مانند اتکاء به جنبش  حرکت سنديکائى مقهور نقاط ضعف سنتى سنديکاها نشود و از تجارب مثبت
بوروکراتيسم، حفظ فاصله از جريانات رفرميستى و غيره  دمکراسى مستقيم و اراده کارگران، اجتناب از

   .استفاده کنند
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سنديکاها خواهيم کوشيد،  بعالوه، در قطعنامه گفته شده است که در موارد خاصى، خود ما مستقيما براى ايجاد
تنگاتنگى با جنبش شورائى داشته باشند و تحت موازين  سنديکاها در آينده رابطهاما تالش خواهيم کرد که اين 

   .معينى به آنها متصل شوند

سياست ما آمده است که ادغام سرمايه ها در رشته هاى مختلف و مالکيت دولتى  در بخش رئوس :کمونيست
که  سوال اينست. استوار باشدمنطقه اى  -که سازماندهى بهتر کارگرى بر تشکلهاى فابريکى  موجب ميشود

سرمايه يک بنگاه ميتواند  چرا که. کارگر در مبارزه اقتصادى بطور مستقيم در مقابل مالک قرار نمى گيرد
. کارگران تحت استخدام شرکت خود را نديده باشند متعلق به تعداد نسبتا زيادى سهامدار باشد که حتى يکبار هم

آورده و از  سرمايه مواجه است که کار را سازمان داده او را به استخدام در زکارگر با کارفرما يا نمايندگانى ا
نفت با  مثال کارگر صنعت. مبارزه اقتصادى روزمره در مقابل اين دستگاه صورت ميگيرد. ميکشد او کار

کارگر را بطور  سازمانى که بخواهد در هر سطح. شرکت نفت طرف است و کارگر صنعت برق با توانير
رسته اى يا صنفى نيست اما در عين حال  چه و بسادگى در مقابل اين حريفان قرار بدهد البته يک سازمانيکپار

پااليشگاه تهران و پااليشگاه شيراز بالواسطه با هم در يک  اگر کارگران. يک سازمان منطقه اى هم نيست
سطه سازمانهاى منطقه اى بيکديگر در مبارزه اقتصادى خود دارند تا اينکه با وا سازمان باشند حربه براترى

خوانائى دارد؟ اين  آيا سازمان شورائى با اين نوع از کار مبارزه اقتصادى. شده و متمرکز شده باشند مربوط
عمومى مورد نظر قطعنامه به چه  مورد را يک مثال فرض کنيد و در کل توضيح بدهيد که اين جنبش مجمع

   ظاهرا نيازمند تغيير شکل باشد پاسخ ميدهد؟ طبقه بى آنکهطرقى به مسائل مختلف و متنوع مبارزه 

و گسترش مالکيت هاى بزرگ دولتى و  منظور قطعنامه اينست که با تمرکز توليد :منصور حکمت
حساب اصلى کارگران، مسائلى که اوضاع زيست و  انحصارى، و نيز با ورود دولت به صحنه بعنوان طرف

روشهاى بهبود سطح زندگى و آزادى عمل سياسى کارگران، هرچه بيشتر  نيزکار کارگران را تعيين ميکند، و 
 اگر به مبارزه چند ساله اخير طبقه کارگر ايران توجه کنيد اين. فراصنفى بخود ميگيرند خصلتى سراسرى و

ئل بيکارى و غيره، مسا قانون کار، طرح طبقه بندى مشاغل، ساعات کار، بيمه. واقعيت را به روشنى مى بينيد
کارگرى، و در يک کارگاه کوچک بخش  در ايران بطور مشخص هر اعتراض. اى در اين دوره بود گرهى

در ايران، اتحاديه هاى کارفرمايان . کارفرما به ميان ميکشد خصوصى، فورا پاى دولت را بعنوان مدافع و قيم
بخش خصوصى انجام کمتر وجود داشته و عمدتا دولت اين نقش را براى  خصوصى در رشته هاى معين

   .خيلى سريع خود را در برابر دولت، وزارت کار و قوانين و مقررات دولتى مييابد کارگر ايرانى. ميدهد

هست و خواهد بود که در آن کارگران  موارد زيادى. اما بهرحال بحث شما دست روى نکته درستى ميگذارد
ر ميگيرند که فورا قابل تعميم به ساير شاخه ها مشترکى قرا يک رشته يا شاخه توليدى معين در مقابل مسائل

 هاى اتحاديه. اى کارگرى بايد بتواند رهبرى مبارزه در اين موارد را تامين کند توده هر سازمانيابى. نيست
بهاى منزوى کردن  کارگرى، البته در همان شکل بيشتر شناخته شده شان، سنتا اين کار را ميکنند، اما به

کارگران چاپ درانگلستان در چند ساله  تجربه مبارزات معدنچيان يا. ه از شاخه هاى ديگرمبارزه در اين شاخ
معدنچى براى حفظ اشتغال خود يک سال تمام قهرمانانه  .هاست اخير نمونه کالسيک اين نقطه ضعف اتحاديه

است، به فقر  هائى که حول توليد ذغال سنگ شکل گرفته و گاه کل شهر اعتصاب ميکند، دهها هزار خانواده
خود را  ميشوند، اما اتحاديه حمل و نقل، يا اتحاديه کارگران برق و غيره، از آنجا که فورا اى دچار بيسابقه

اعتصاب معدنچيان  مورد مخاطره نمى بينند، دست روى دست ميگذارند و يا از آن بدتر در خدمت شکستن
   .به کارگران ضربه ميزند برجسته شود اى اگر بيش از حد اى و شاخه اين هويت رشته. عمل ميکنند



 
هائی از منصور حکمتگزيده 44

مبنا را هويت طبقاتى کارگران و تمرکز محلى و منطقه اى آنها قرار  يعنى. جنبش شورائى اين ضعف را ندارد
اى  شاخه هاى نگرانى ميتواند وجود داشته باشد که همانطور که گفتيد آن حساسيتى را که اتحاديه اما اين. ميدهد

بايد براى اين فکرى . باشد ل ويژه کارگران يک صنف و يا رشته معين دارند نداشتهو صنفى در مقابل مسائ
ساختمان محلى و . اين شرايط را دارد بنظر ما جنبش شورائى و سيستم شورائى ظرفيت انطباق با. کرد

اما اين مانع از اين نيست که . را تشکيل ميدهد اى ساختار اصلى و ستون فقرات سيستم شورائى منطقه
شورائى، براى همسو کردن و هدايت مبارزه شوراهاى کارگرى در يک  هاى ديگرى در درون سيستم آرايش

براى  اى هاى ويژه ها و کميته اى يا شوراى سراسرى ميتواند کميسيون شوراهاى منطقه. نيايد رشته معين بوجود
اى  شوراى منطقه. باشند داشتههاى مختلف توليدى در حيطه فعاليت خود  تمرکز روى امور کارگران در شاخه

بنحوى تعريف کند که به نيازهاى رهبرى مبارزه  ها را ها و کميته يا سراسرى ميتواند اختيارات اين کميسيون
بايد نقطه مبدا و ساختار اصلى را تعريف کرد و خود را با واقعيات  بهرحال. در چنين مواردى پاسخگو باشند

 س را هويت و موقعيت کارگر در تقسيم کار قرار ميدهد، و سپس، البتهاى اسا اتحاديه جنبش. منطبق نمود
هاى مختلف، بنوعى  اتحاديه هاى ترکيبى ميان ها و آرايش معموال با موفقيت کمى، ميکوشد تا با ايجاد ائتالف
صنفى و  ايجاد همبستگى طبقاتى و فرا به همين دليل،. رهبرى سراسرى براى کل کارگران شکل بدهد

در مقابل، جنبش شورائى از موقعيت عمومى کارگر بعنوان  .اى مشکل دائمى جنبش تريديونيونى است تهرش فرا
کارگران، و ميکوشد به  طبقاتى برابر سرمايه حرکت ميکند، يعنى از هويت مزدبگيران تحت استثمار در

خود را  شکل معضالتهر دو . هاى مختلف توليدى پاسخگو باشد ها و رشته ويژه کارگران در شاخه نيازهاى
   .ترى است تر و اصولى اما اين دومى بنظر ما، شيوه طبقاتى. دارد

 ايده شوراها به واقعيت بپيوندد بايد همه اجزايش بيان عملى و ملموس پيدا کند که اگر قرار است :کمونيست
فعاليت در اين تشکل  اى از تشکل سنديکائى، نهادهاى مختلفش، قواعد هاى کامال تعريف شده همانطور که الگو
هاى عملى و اجرائى را  ايده شورا از جنبه آيا حزب تدقيق. اش وجود دارد ها و مقررات داخلى و حتى آئيننامه

   جنبش واگذار کرده است؟ وظيفه خودش ميداند يا اين را به خود اين

تشکل  تعريف شده هاى کامال الگو"اجازه بدهيد يکبار ديگر خاطرنشان کنم که بنظر من  :حکمت منصور
فقط ديگر نقطه قدرت جنبش سنديکائى نيست، بلکه  نه" ها و مقررات آن ها و قواعد و آئين نامه سنديکايى و نهاد

هر سنديکاليستى که امروز . رابطه با اعتراضات رزمنده کارگران است مانع مهمى براى اين جنبش در ايجاد
 ها و قواعد و رگرى تداعى کند مجبور است بخشى از اين الگومبارزه راديکال و رزمنده کا ميخواهد خود را با

   .اين بخصوص در مورد ايران صدق ميکند. را ملغى اعالم کند" کامال تعريف شده"موازين 

سنديکاهاى قانونى در کشورهاى سرمايه دارى  هاى سنديکاها، يعنى الگو" کامال تعريف شده"ها و موازين  الگو
. در ايران کسى را يک قدم به هيچ نوع سنديکائى نزديک نميکند توسل شدن به اينهاقطعا م. اروپا و آمريکا

 ، بلکه از تجديد"تعريف شده"تر جنبش سنديکائى امروز نه از اين موازين  براى همين عناصر رزمنده
   .آن حرکت ميکنند نظرهاى خود در

طرفداران راديکالتر سنديکا در ايران  .شده سنديکا نيست مجمع عمومى با اختيارات وسيع جزء قواعد تعريف
پذيرش محدوديت به مبارزه اقتصادى در . مجامع عمومى متکى کنند حاضرند سنديکاهاى خود را به

هاى  است که احدى از سنديکاليست" تعريف شده و شناخته شده"يکى از موازين  چهارچوب قوانين موجود،
هم  ها و موازين الزم براى خود جنبش سنديکائى يف الگوبنابراين تعر. به پيروى از آن نيست مبارز حاضر
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خيلى کمى ميتواند از  سنديکاليست ايران در انتهاى قرن بيستم و تحت رژيم اسالمى استفاده. يک مسئله است
بکند و خود بايد از نو تعابير جديدى  ميراث جنبش سنديکائى در عرصه موازين و قواعد و مقررات سنديکاها

هاى امروز بسيار مبهم تر از  دقت کنيم، نظرات سنديکاليست در واقع اگر. موازين آن بدست بدهداز سنديکا و 
 از اکثريت و حزب توده تا جناح چپ سوسياليستهاى خلقى طرفدار ايجاد سنديکا. است هاى طرفداران شورا ايده

   .باشند نظر داشتهاگر اصوال الگوئى را مد  -هايشان کمتر شباهتى به هم دارد  هستند، اما الگو

تا امروز ما در باره شوراها و خصوصيات . بله ترى دارد؟ اما در مورد شوراها، آيا حزب الگوى تعريف شده
 44 :ساختمان سيستم شوراهاى کارگرى اين نکات را ميتوان برجسته کرد در مورد. آنها زياد صحبت کرده ايم

توليدى و اقتصادى  (بزرگتر(قسمت هائى از يک واحد  شوراى پايه، مجمع عمومى کارگران يک واحد و يا -١
عضويت، بلکه به اعتبار کارگر  هر کارگرى، نه به اعتبار دريافت کارت عضويت و پرداخت حق. است

   .بودن، عضو مستقيم و صاحب راى شوراست

شوراى  باالتر، يعنى شوراى. اى يا صنفى اى تبعيت ميکند، و نه رشته شورا از يک ساختمان منطقه -٢
تا تشکيل شوراى سراسرى بسط  اين ساختمان هرمى. نمايندگان شوراهاى پايه در يک منطقه تعريف شده است

   .مييابد

شوراهاى باالتر، هر زمان که انتخاب کنندگان آنها بخواهند، عزل و فراخوانده  نمايندگان شوراها در -٣
   .ميشوند

عاليترين مرجع تصميم گيرى هر  وراى نمايندگان،مجمع عمومى در هر سطح، از شوراى پايه تا ش -٤
هاى خود تعيين  انجام وظيفه در فاصله نشست مجمع عمومى واحدها مسئولين اجرائى خود را براى. شوراست

   .مجمع عمومى قابل عزل و تغيير خواهند بود اين مقامات نيز در هر زمان توسط. ميکند

شوراها خود را مجاز ميدانند در . مبارزه اقتصادى محدود نميکندشوراها، آنها را به  اساسنامه و موازين -٥
اى که الزم  مسئله مسئله اجتماعى، سياسى و ادارى در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال هر هر

   .بدانند در اين حيطه دست به اقدام اعتراضى کارگرى بزنند

محلى و چه در سطح سراسرى به خود  ا چه در سطحشوراهاى کارگرى ميتوانند ساير تشکلهاى کارگرى ر -٦
   .بسته به مورد خود شوراها تعيين خواهند کرد موازين اين الحاق و اتحاد را. متصل و ملحق کنند

 تر را تر و کنکرت اما موازين عملى. اى از ساختمان يک سيستم شورائى بدست ميدهد کلى اين نکات تصوير
تابع تناسب  دامنه عمل واقعى شوراها در تحليل نهائى. خواهد کرد خود جنبش در سير حرکت خود تعريف

   .شوراها را نبايد محدود کند اى اين دامنه عمل هيچ مقررات و اساسنامه از پيشى. قواى طبقاتى خواهد بود

يک نکته را اضافه کنم که براى توضيح اساس موضع حزبى الزم  در مورد جنبش شورائى و شوراها بايد
 دارى هم بايد بتواند از حقوق جارى و روزمره خود دفاع کند و اوضاع خود را سرمايه گر در جامعهکار. است

سازمان بدهد و خود را  دارى را بعنوان فروشنده نيروى کار بهبود بدهد، و هم بايد انقالب خود عليه سرمايه
تا . تثمارگر آماده کندطبقات اس براى بدست گرفتن قدرت، حکومت کردن و درهم شکستن پايه هاى قدرت

ها و  نقشى قائل بوده، معموال نقش اول را به اتحاديه اى کارگرى آنجائى که چپ اصوال براى تشکلهاى توده
   .است نقش دوم را به شوراها محول کرده
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هاى غير انقالبى شاهد  دوره. مربوط ميشود هاى تاکنونى در جنبش کارگرى اين تصور قطعا به سير رويداد
اما اين . هاى انقالبى نقش شوراها برجسته شده است و در دوره ها و غيبت شوراها بوده است اتحاديه فعاليت

 هائى نيستند که کارگران بنا بر يک تصميم و طرح از پيش ها و شوراها الگو اتحاديه .يک قاعده از پيشى نيست
اتحاديه همانطور که  شورا و. وندمعلوم در دوره انقالبى به يکى و در دوره هاى رکود به ديگرى متوسل ش

. هاى متفاوت تقويت و تضعيف ميشوند دوره گفتم دو افق سياسى و مبارزاتى مختلف را نمايندگى ميکنند که در
انقالبى قاعدتا به نفع شوراها کنار بروند و شوراها در شرايط  ها ميبايست در شرايط در غير اينصورت اتحاديه
 اى وجود مدار و قانونمندى و واقعيت اينست که چنين قرار. ها منحل کنند حاديهنفع ات رکود رسما خود را به

ميکوشند و تا آنجا که تاريخ  ها در شرايط انقالبى باقى ميمانند و براى حفظ و گسترش نفوذ خود اتحاديه. ندارد
ها بر سر  ، با اتحاديههاى کارخانه شورائى، يا کميته انقالبات گواه بوده است در اين شرايط رقابت ميان جنبش

شوراها به سهم خود با اوجگيرى ضد انقالب در برابر انحالل و تعطيل  .رهبرى جنبش کارگرى باال ميگيرد
تئوريک  هاى سياسى در جامعه، يک رابطه بنابراين رابطه شورا و سنديکا با دوره بندى. ميکنند خود مقاومت

   .دادى ندارد نيست و يک دستورالعمل قرار

مبارزه  ترتيب پيش مى آيد اينست که آيا جنبش شورائى و شوراها ميتوانند خود را با نيازهاى ى که به اينسوال
تا در دوره انقالبى خود را  ها ميکوشند همانطور که اتحاديه -کارگرى در يک دوره غير انقالبى تطبيق بدهند 

هاى انقالبى  راها به فعاليت در محدوده دورهشو. دارد بنظر ما اين امکان وجود. با واقعيات جديد دمساز کنند
از شوراها بعنوان ابزار دفاع از منافع خود بعنوان فروشندگان نيروى کار  کارگران ميتوانند. محکوم نيستند

اى جدى و  اتحاديه در مورد ايران معتقديم نه فقط اين امکان وجود دارد، بلکه فقدان يک جنبش. کنند استفاده
ايران، جنبش شورائى را به پرکردن اين  اجتماعى و سياسى مساعد به حال تريديونيونيسم در هاى فقدان زمينه

هاى مادى مناسبى  ها و پايه انجام اين وظيفه در ايران امروز زمينه ميکند، و اين جنبش براى موظف خالء
شک نيست . نميکند جنبش شورائى در چنين شرايطى به تمام افق مبارزاتى خود دست پيدا شک نيست که. دارد
ما در وهله  به همين دليل. هاى زيادى برخوردار خواهد بود جنبش شورائى در مراحل اوليه از محدوديت که

شکل دادن به شوراهاى پايه و  اين جنبشى براى. اول، بعنوان گام اول، از جنبش مجامع عمومى سخن ميگوئيم
مراحل بعدى ايجاد شوراهاى عاليتر را ممکن  ه درايجاد نوعى رابطه بالفعل و غير رسمى ميان آنهاست ک

   .ميکند

 جنبش مجمع عمومى هم يک پاسخ در خود و مستقل به نيازهاى مبارزات جارى است و هم يک باين ترتيب
کارگران، مثال  اى طرفداران اشکال ديگر سازمانيابى توده. سنگ بناى اساسى براى جنبش شورائى در کل

هاى بعدى  عمومى را پايه پيشروى ده، ميتوانند و محق خواهند بود که جنبش مجامعمدافعان سنديکاهاى رزمن
ايرادى در اين مسئله نمى بينيم، بلکه فکر ميکنيم اگر اين  ما نه فقط. خود در جهت ايجاد سنديکاها تلقى کنند

وجود داشته باشد، تر آنها،  مدت رزمنده جنبش کارگرى، مستقل از دورنماى دراز درجه همسوئى ميان جناحهاى
سهم  اما به. مجمع عمومى و به تبع آن، مبارزات جارى کارگرى با سرعت بيشترى رشد خواهد کرد جنبش

کارگرى خواهد  گيرى بعدى شبکه شوراهاى خود مطمئنيم که جنبش مجامع عمومى تناسب بيشترى با شکل
اى کارگرى در آينده، از هر نوع  توده کلهاىداشت تا اتحاديه ها و نيز تضمينى خواهد بود براى اتکاء بيشتر تش

   .که باشند، به دمکراسى مستقيم کارگرى
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باره شورا بعنوان نوعى تشکل صحبت ميکرديم اما در اين قطعنامه بوضوح از  ما تا حال در :کمونيست
منظور از جنبش مجمع عمومى چيست؟ اين جنبش با چه خصوصياتى . صحبت ميشود" عمومى جنبش مجمع"

   ميشود بجز يک شکل معين از تشکل چه هدفى را تعقيب ميکند و قرار است بکجا برسد؟ صمشخ

در باره مجمع عمومى تا بحال معطوف به توضيح مطلوبيت و کارآئى مجمع  تبليغات ما :منصور حکمت
 ز يکآنچه ما امروز ميگوئيم اينست که بايد ا. ظرف مبارزاتى، براى کارگران بوده است عمومى، بعنوان يک

با پا گرفتن جنبشهاى  دوره هائى در تاريخ مبارزات کارگرى وجود دارد که. مجامع عمومى سخن گفت جنبش
جنبش سنديکائى در اوائل قرن در ايران، و يا  هاى کارخانه در روسيه، مثال جنبش کميته. معينى تعريف ميشود

تبليغ مجمع عمومى بعنوان يک  فرق. کنترل کارگرى و غيره ، جنبش٥٧جنبش شورائى در طول انقالب 
مجمع عمومى در اين است که در اينمورد اخير ما ميخواهيم مبارزه  جنبش يک ارگان مفيد با تالش در ايجاد

. بشود برپائى اين مجامع به قطب نماى حرکت و عامل خصلت نماى يک دوره مبارزات کارگرى تبديل براى
تشکيل بشوند، قوام  ش بخورد، هر چه بيشتر اين ارگانهامبارزات کارگرى بايد با جنبش مجمع عمومى جو

عمومى پاسخ فورى و عملى ما به  جنبش مجمع. بگيرند و در اعتراضات کارگرى نقش محورى پيدا کنند
شوراها و جنبش تمام عيار شورائى تنها ميتواند . کنونى است کارگران در دوره اى اعتراضات توده سازماندهى

   .جنبش مجمع عمومى باشد رفتاى از پيش حاصل درجه

اى خلقى  در آن زمان کل چپ روشنفکرى و کليشه. طرح کرده ايم ما ايده مجمع عمومى را بسيار پيش از اين
چند سال مبارزه کارگران ايران معلوم کرد که آنچه ذهنى و غريب است نحوه . ناميد اين ايده را ذهنى و غريب

روز افزونى  نه فقط کارگران عمال بطور. اى کارگرى است نبش تودهسوسياليسم خلقى ايران در باره ج تفکر
و ايده مجمع عمومى جاى خود را  اين مجامع را تشکيل دادند و در مبارزه خود به آنها متکى شدند، بلکه شعار

ها صحت ايده مجمع عمومى را  خوشبختانه خيلى امروز. در ذهنيت کارگر آگاه و پيشرو ايران باز کرد
ما ميگوئيم کارگران کمونيست بايد فعالين جنبش مجامع عمومى باشند، چرا  .اند اند و يا به آن تسليم شده پذيرفته

سازمانيافته  راه واقعى براى سازماندهى کارگران در مقياس وسيع و براى پر کردن خالء کار که اين تنها
صرفنظر کند، ميتواند اين مشغله  ئلهچپ خلقى و روشنفکرى ميتواند از اين مس. علنى کارگرى است -اى  توده

امثال اکثريت و حزب . سرنگونى رژيم اسالمى حواله بدهد ما را اکونوميسم بخواند، همه چيز را به بعد از
 را به(!) اسالمى بپيوندند و بعد هم سرخود نماينده نديده و نشناخته کارگران ايران توده ميتوانند به شوراهاى

ميتوانند منتظر شرايطى  هاى سنتى سنديکاليست! شغلى به اتحاد شوروى بفرستند هاى کنگره هجدهم اتحاديه
ميتوانند فعال از " مخفى"هاى  سنديکاليست بشوند که دولت اسالمى اجازه تشکيل اتحاديه به آنها بدهد و

   .براى ما مسئله بنحو ديگرى مطرح است. کنند اى کارگران چشم پوشى سازماندهى عمل توده

چند  کمونيسم و ايده هاى اساسى جنبش شورائى، و هم تجربه جارى کارگران ايران در مبارزات يم همما معتقد
انسان بايد فقط . است اى کارگرى در دل همين شرايط اختناق را بدست داده ساله اخير روش مبارزه توده
مبارزه توده صدها . ستعمومى کارگرى ا اين روش برپا کردن جنبش مجامع. چشمش را باز کند و آن را ببيند

رهبرى سراسرى کارگران ميتواند مخفى باشد، . مخفى باشد هزار نفرى کارگران تحت هيچ شرايطى نميتواند
که مستلزم دخالت مستمر رهبران عملى و علنى و تشکيل تجمعات گوناگون  اما ابراز وجود توده کارگران

سازماندهى  کارگران بايد راه واقعى و عملى براىحزب . نميتواند در بعد علنى صورت نگيرد کارگران است،
   .جنبش مجمع عمومى اين راه واقعى است. عمل توده کارگران را نشان بدهد
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چند وظيفه براى فعالين جنبش مجمع عمومى برشمرده شده است آيا ميتوانيد  در قطعنامه فقط :کمونيست
رهبران خوب  بش بدست بدهيد؟ براى اينکه بتوانترى از چهره فعال اين جن تر و همه جانبه ملموس يک تصوير

و موضوعات ديگر را عالوه  و خستگى ناپذيرى براى اين جنبش تربيت کرد بايد آموزش و تبليغ چه مقوالت
   بر اهداف مستقيم خود اين جنبش در دستور گذاشت؟

ره به چند من از اين فرصت براى اشا. بايد مفصل و مکرر صحبت کرد در اين باره :منصور حکمت
آل مجرد در باره مجمع عمومى،  فعال جنبش مجمع عمومى کسى است که نه از يک ايده .نکته استفاده ميکنم

اعتراض  بحث شورا و سنديکا در درون چپ هر چه باشد،. از مبارزات جارى کارگران حرکت ميکند بلکه
فورى خود را طلب  ى پيشروىکارگرى هم اکنون جريان دارد و سازمان مناسب، رهبرى مناسب و دورنما

کارگر پيشرويى بدانيم که بايد به مسئله  در نظر بگيريم،" مومنين به شورا"اگر خود را بجاى اينکه . ميکند
پاسخ بدهد، آنوقت ارزش مبارزه براى تشکيل مجامع عمومى  هاى معين سازماندهى اعتراضات معين در واحد

کارگران را به  اعتراضات جارى ال مجمع عمومى کسى است که درفع. ميکنيم و ايفاى نقش آنها را بهتر درک
واحدهاى هر  ميکوشد تا اين عمل در. از مجمع عمومى بعنوان يک ارگان مبارزاتى موثر فرا ميخواند استفاده

بگيرند، با هم مرتبط شوند و به  چه بيشترى تکرار شود، ميکوشد که اين مجامع خصلت ادامه کارترى بخود
پيشى آنقدر مسئله  انطباق مجامع با يک الگوى از براى فعال مجمع عمومى. اجرائى شکل بدهند هاى رهبرى

فعال مجمع عمومى کسى است که دائما از نفوذ خود بعنوان يک . آنها نيست که ايجاد آنها و گسترش نقش
 ميجويد، نقاط قدرتمتقاعد کردن کارگران و رهبران عملى براى اتکاء به اين ارگان سود  کارگر پيشرو براى

پيشرو را به يک  آنرا به کارگران مى شناساند، و تالش ميکند عناصر و محافل هر چه بيشترى از کارگران
مجمع عمومى، حزب بايد بيش  براى تربيت فعالين جنبش. حرکت هماهنگ براى برپائى اين مجامع جلب کند

بنظر من رهبران و فعالين جنبش مجمع  .داز هر چيز روى رابطه اين جنبش با مبارزات جارى تاکيد کن
   .موجود پيدا خواهند شد عمومى عمدتا از درون رهبران عملى جنبش اعتراضى

تبليغات ما بايد باشد، توضيح اين واقعيت است که حتى در دل اختناق  يکى از موضوعاتى که جزء اليتجزاى
 هانى کارگران پيشرو، روابط حزبى و مخفىروابط پن. اى کارگرى را سازمان داد توده ميتوان کار علنى و

اگر . کافى نيست حياتى است، اما. کارگران کمونيست به تنهايى براى سازماندهى مبارزات جارى کافى نيست
کسبه ميتوانند به . ماند کارگرى باقى نمى را از کارگران بگيريد، هيچ چيز از جنبش دستجمعى امکان اعتراض

کارگر در مبارزه نيازمند . همگى دکانهايشان را تعطيل کنند روز چهارشنبهفتواى غيابى فالن مرجع يک 
تنها به اين شکل کارگران احساس قدرت ميکنند، تنها به اين . دستجمعى است تجمع فيزيکى و اعمال قدرت

متکى  بنابراين ايده هاى. پيشرو ميتوانند نقش خودشان را در رهبرى صف کارگران بازى کنند شکل کارگران
مبارزه دستجمعى و دوشادوش  بايد امکان. هاى کارگرى از آن را بايد کنار گذاشت به مراکز غيبى و تبعيت اتم

ما ميگوئيم مجمع . بايد برود خانه و استراحت کند کسى که ميگويد اختناق نميگذارد،. کارگران را ايجاد کرد
عتماد به مجامع عمومى و قدرت آنها را تبليغات ما بايد ا. مبارزه است عمومى ظرف امتحان پس داده اين

   .افزايش بدهد

 اى و پايان ميتوانيد کمى در باره رابطه حزب يا فعالين حزبى با اين تشکلهاى توده و باالخره در :کمونيست
   مشکالتى که ممکن است در عمل براى آنها بوجود بيايد صحبت کنيد؟
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. اند به آينده و به سير عملى فعاليت ما موکول بشودتنها ميتو پاسخ جامع به اين سوال هم :منصور حکمت
 بنابراين اينجا صرفا به برخى جوانب کلى مسئله. پراتيک هنوز بطور جدى طرح نشده اند بسيارى از سوالهاى

براه انداختن يک جنبش  تثبيت و آموزش ايده شوراها،: بطور واقعى ما با اين مسائل روبروئيم. اشاره ميکنم
در مورد . اى ساير اشکال تشکلهاى توده عمومى و برقرارى يک رابطه سالم و خالق با مدافعانواقعى مجامع 

حقانيت شوراها و اصوليت جنبش شورائى را مداوما و بطور زنده، با  ما بايد. اى وجود ندارد اولى نکته پيچيده
 ميدان دادن به رهبران عملىاى کارگران،  سازمانيابى حداکثر نيروى توده(بنيادى شورا  ارجاع به خصوصيات

   .توضيح بدهيم) وارد و آشناى کارگرى، دمکراسى مستقيم، آمادگى براى کسب قدرت و غيره

الک تبليغى صرف بيرون آمد و دست  بايد از. در مورد نکته دوم، جنبش مجمع عمومى، قبال صحبت کردم
همانطور . ين نکته را اضافه و تاکيد ميکنمفقط ا. آنها شد بکار برپا کردن، گسترش دادن و به هم مرتبط کردن

اما اين به آن . اى و وسيع کارگران است جنبشى براى ممکن کردن عمل توده که گفتم جنبش مجمع عمومى
فعالين  کارگران کمونيست و. اى متکى است اين جنبش تماما به يک فعل و انفعال علنى و توده معنى نيست که

پشت . جنبش سازمان بدهند و از لحاظ اجرائى مخفى خود را براى هدايت اين اين جنبش بايد روابط نزديک تر
کارگرى و سازمانهاى حزبى کارگران پيشرو  هاى بهم مرتبط کانونها و محافل سر جنبش مجمع عمومى، شبکه

کنيد  رجوع(اى قبال صحبت کرده ايم  مخفى با فعاليت علنى و توده در باره جوانب مختلف تلفيق کار. قرار دارد
فقط تاکيد ميکنم که اين فعاليت ). باره آژيتاتورها، سياست سازماندهى حزب و غيره به مقاالت مختلف در

  .است براى موفقيت جنبش مجمع عمومى و هدايت اعتراضات کارگرى از طريق مجامع عمومى حياتى مخفى

اى، نظير سنديکاها و غيره، بايد  هسازماندهى تود در مورد نکته آخر، يعنى رابطه ما با مدافعان ساير اشکال
ما متعلق به طيف کارگران کمونيست و راديکال . سکتاريسم ارجاع بدهم رفقا را به بحثهاى قبلى حزب در نقد

رابطه درونى اين طيف با خود و رابطه آن با ساير گرايشات . فعال اين طيف هستيم و عنصر سازمانده و
در  صف کارگران اتحاد و تقويت درک منافع بنيادى کل طبقه ماست که اى مبتنى بر طبقه کارگر، رابطه درون

هاى خود را با  هاى خود و آلترناتيو سياست ما نظرات خود،. مبارزه عليه بورژوازى محور اساسى آن است
و سياست بخش هرچه وسيعترى از کارگران و رهبران و محافل  حرارت تمام تبليغ ميکنيم و ميکوشيم به نظر

در همان حال هرجا حرکتى در جريان است که ابزارى براى مبارزه کارگران  اما. آنها تبديل شودپيشرو 
ما اولين  اتحاد آنها، ولو در يک بخش، بيافزايد، حقى از حقوق انکار شده کارگران را بگيرد، خود بسازد، بر

ارگرى نيست که ما به ک هيچ تالش. کسانى هستيم که آستين باال ميزنيم و در اين حرکت شرکت ميکنيم
هر چه بيشترى از کارگران پيشرو و مبارز  ما آلترناتيو خود را با شرکت بخش. سرنوشت آن بى اعتنا باشيم

و در هر شرايطى توضيح ميدهيم، اما در عين حال عنصر  ميسازيم، ما ارجحيت سياست عملى خود را هميشه
تشخيص حرکتهاى اصيل کارگران براى اتحاد و مبارزه مهم . خواهيم بود بندى واقعى کارگران فعال هر سنگر

تشخيص اين مسئله در . حرکتهاى غير واقعى، تخيلى و يا مضر بحال مبارزه کارگرى است از) در هر شکل(
منافع کل  اى که از نزديک با حرکات کارگرى در تماس باشد و مورد، براى کمونيست و کارگر پيشروى هر

هر مورد معين با حساسيت و  مشروط بر اينکه فعالين ما در. باشد، دشوار نيستطبقه را مد نظر قرار داده 
   .دلسوزى الزم اين حرکات را مطالعه و تحليل کنند

سياست ما تضعيف تالشهاى  .سياست ما دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و بسط جنبش شورائى است
 اميد ما اينست که با تالش ما جنبش مجمع. نيست اى ديگر گرايشات ديگر براى ايجاد سنديکاها و تشکلهاى توده
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از نيروهاى طبقه کارگر براى متشکل شدن و متحد شدن را  عمومى و جنبش شورائى بخش هر چه بيشترى
   .بخود کاناليزه کند

   ١٣٦٦، اسفند ٣٧نشريه کمونيست شماره 

  ١٨٨تا  ١٦٧، صفحات ٦مجموعه آثار، جلد 
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  ت و عضويت کارگرىحزب کمونيس
 قسمت اول

 
 

 :مقدمه

مبين خصلت طبقاتى آنها و  هيچ چيز مانند چند و چون عضويت کارگران در احزاب و تشکيالتهاى چپ
همه تبليغات و آکسيونها، همه مطالبات و شعارها  باالخره پس از. موقعيت آنها در مبارزه بالفعل طبقات نيست

منافع او صورت ميگيرد، اين سوال ساده و روشن مطرح ميشود که آيا  و و همه فعاليتها که بنام طبقه کارگر
 آيا کارگر و اعتراض کارگرى درونمايه اصلى اين. دربرگيرنده کارگران هست يا نه تشکيالت سوسياليستى

بنام طبقه کارگر  سازمانها را تشکيل ميدهد يا خير و آيا سازمانها و گروههاى سوسياليستى وکمونيستى که
   .ليت ميکنند عمال ظرف و ابزار اعتراض کارگرى هستند يا خيرفعا

حتى يک اولويت و يک پرنسيپ  خارج از حزب کمونيست ايران کارگرى شدن و سازمان کارگران بودن
. اند کال ايده انقالب کارگرى را کنار گذاشته هاشان خيلى. بسيارى از جريانات باصطالح سوسياليست نيست

هايشان  براى خيلى. بعنوان طبقه توليد کننده اصلى در جامعه مطمئن نيستند وجود پرولتاريابرخى ديگر زياد به 
 اى براى بشردوستى، ميهن پرستى، استقالل اقتصادى و توسعه صنعتى، چهارچوب عمومى سوسياليسم

. ميان نميکشدرا به  اى پاى کارگر و مبارزه طبقاتى دموکراسى و نظاير آن است و لذا از نظر آنها بطور ويژه
پرولتاريا و مبارزه طبقاتى نياز حس  بسيارى ديگر که هنوز براى کارشان به مارکسيسم و مقوالتى چون

شايد هنوز اوضاع سياسى اجازه . بودن معاف ميدانند ميکنند، به انحاء ديگرى خود را از لزوم کارگرى
را ايجاب نميکند، شايد کارگران هنوز به  لزوما کارگرى بودن بدنه آن نميدهد، شايد پرولترى بودن تشکيالت

باالخص  ها هر چه باشد، تاريخ کمونيسم در ايران و بهانه. اند برخوردار نشده" آگاهى طبقاتى" اندازه کافى از
آموختگان و تحصيلکردگان  است که اساسا از دانش" پرولتاريائى"تاريخ دوران اخير مملو از سازمانهاى 

شايد . اند ترديد نيست هائى سمپات کارگران بوده دوره در اينکه اينها همه الاقل در. ندا طبقه متوسط تشکيل شده
با توجه به موقعيت عينى آنها در حاشيه مبارزه طبقات تنها ميتوانست ناشى  بقدرت رسيدن هر يک از آنها، که

هيچيک  اما،. ان ميشدتاريخى باشد، منجر به بهبودهائى در زندگى و شرايط کار کارگران اير از يک تصادف
اينها، مبارزه " پرولتاريائى" در اين واقعيت تغييرى نميدهد که درست در کنار اينها و همزمان با پراتيک

روزه کارگران تا اعتصابات و حرکات علنى و  واقعى طبقاتى، از دندان قروچه کردن و مشت گره کردن هر
ن داشته و کمترين تاثير مستقيم را از موجوديت و جامعه جريا اى ديگر در همان وسيع کارگرى، در صفحه

   .پذيرفته است فعاليت اين جريانات
مساله اينست که سازمان کمونيستى، با هر . کارگرى نيست بحث اينجا بر سر وجود و عدم وجود احزاب عظيم

ر آنها که اگ. سازمانى کارگرى و مربوط با محيط اعتراض کارگرى باشد طول و عرضى که دارد، بايد بدوا
باال بياندازند، فعال  شان به کارگر نيازى ندارند بتوانند در قبال وضعيت فعلى سازمانشان شانه سوسياليسم براى

ميکند بايد با مشاهده وضعيت  گيرى يک کمونيسم کارگرى قدرتمند تالش حزب کمونيست که براى شکل
   .ب ميکندطل موجود متوجه تناقضات و معضالتى بشود که توجه جدى او را

هدف از اين مقاله تشريح اين . نهفته است در پس بحث عضويت کارگرى يک معضل تاريخى و اجتماعى
اين مقاله بر مبناى بحثى که سه ماه قبل در . آمدن به آن است گيريهاى عملى براى فائق معضل و طرح نتيجه
 گاههاى مهم در اين مبحث يکى از گره از نظر من. شهرها ارائه کردم، نوشته شده است سمينار کميته تشکيالت

کارگرى  پيشرفت کمونيسم کارگرى چه در درون حزب کمونيست و چه در مقياس وسيع در درون جنبش
سيماى سياسى و موقعيت عملى  ايران است و نتايج عملى آن، چنانچه پيگيرانه استخراج و اتخاذ شود، ميتواند
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اى از يک  کارگرى نهايتا تنها گوشه ست که بحث عضويتواضح ا. حزب کمونيست ايران را دگرگون کند
عضويت کارگرى باالخره با همه تحليل و تفسيرهاى  مبحث. پيکار وسيعتر براى کمونيسم کارگرى است

اقدامات مشخصى . اى است اى نهايتا اساسنامه بر ميگردد که مقوله" عضويت" سياسى که در بر دارد، به مساله
بحث بر  اما اميد من اينست که اين. ميشود شايد بخودى خود زير و رو کننده نباشند بحث استخراج که از اين

کمونيسم کارگرى از آن  اى را که تحت عنوان نگرش ما نسبت به حزب تاثير بگذارد و آن انتقاد عمومى
  .صحبت ميکنم را تقويت کند

 چند کلمه درباره کارگرى شدن حزب

در طول . را در برابر خود قرار داده است" کارگرى شدن" انه هدفچندين سال است که حزب کمونيست آگ
اگر بخواهم محور . براى فعالين حزب روشن کنم که ملزومات اين تحول چيست ام چند سال گذشته سعى کرده

در  سوسياليسم کارگرى يک حرکت زنده اعتراضى: اين بحثها را در چند جمله خالصه کنم اينست اساسى تمام
گذاشته است سير خاص  دارى موجود است که بموازات آنچه که خود را جنبش کمونيستى نام يهجوامع سرما

حزب کمونيست کارگرى يعنى سازمان  تشکيل يک. خود را دنبال کرده و سرنوشت مستقل خود را داشته است
که مارکسيستى، يعنى حزبيت بخشيدن به جنبشى  دادن اين سوسياليسم کارگرى بمثابه يک حزب سياسى

  . وجود دارد سازمانيابى درونى ضعيف، الحال، باشد که بدون سر و سامان و با فى
براى آنها جنبش سوسياليستى و کمونيستى يعنى آن مجموعه گروهها . تبيينى را نميپذيرد چپ تاکنونى يک چنين

يا آن دسته  هر جريان ممکن است اين. احزاب سياسى که تحت نام سوسياليسم و کمونيسم فعاليت ميکنند و
بداند يا " جنبش کمونيستى"جزو  اى هستند، هائى، که عمدتا عقيدتى و فرقه احزاب و گروهها را بنا بر مالک

در مقابل اين احزاب و گروهها، . گروهها اشاره ميکنند هائى از احزاب و اما همه بهرحال به مجموعه. خير
اين ديدگاهها حرکت سوسياليستى طبقه تا آنجا  در. طبقه قرار ميگيرد "خود بخودى"طبقه کارگر و جنبش 
 اينها الجرم وجود يک جنبش. احزاب بر آن تاثير گذاشته باشند و سازمانش داده باشند مقدور است که اين

   .سوسياليستى کارگرى را در خارج اين حرکت حزبى به رسميت نميشناسند
مارکسيسم و کمونيسم  هم تاريخ پيدايش هم موقعيت کنونى طبقه کارگر و جنبش به اصطالح کمونيستى و

مانيفست کمونيست خود بر متن يک  .هاى بورژوائى را برمال ميکند کارگرى ورشکستگى اين پيشداورى
مارکس و انگلس حتى عنوان بيانيه . تبيين و صادر شد الحال موجود در قرن نوزدهم سوسياليسم کارگرى فى

" کمونيست"بش سوسياليستى خود نهاده بودند و تاکيد کردند که کلمه بر جن خود را از نامى گرفتند که کارگران
به  بکار ميبرند که خود را از سوسياليسم غيرکارگرى زمان خود تفکيک کنند و تعلق خود را را براى اين

مارکسيسم اعتراض  براى. اى که تحت نام کمونيسم در جامعه جريان دارد نشان بدهند حرکت کارگرى
آنها قصد . عينى و موجود بود فرض دارى يک پيشداده و پيش قه کارگر در جامعه سرمايهسوسياليستى طب

و سازماندهان سوسياليسم کارگرى عمال موجود  اختراع يک جنبش نوظهور را نداشتند، بلکه خود را متفکرين
رد، پس از يک ها ميگذ قريب يک قرن و نيم که از فعاليت مارکسيست امروز، پس از. در جامعه تلقى ميکردند
مارکسيسم به طرق مختلف و از جمله در دل انقالبات عظيم در درون جنبش کارگرى  قرن و نيم که تئورى

الهام  شده است، سوسياليسم کارگرى ديگر بطور طبيعى به مارکسيسم گرايش دارد و از مارکسيسم جايگير
کمونيستى واقعا احزاب  کسيستى واى و در مقاطعى در کشورهاى مختلف، احزاب مار براى دوره. ميگيرد

سوسياليسم و تاريخ اجتماعى و طبقاتى سوسياليسم  تاريخ حزبى. اند سازمانده اين سوسياليسم کارگرى بوده
جريان . اما امروز ما در موقعيت کامال متفاوتى قرار داريم. نبوده است همواره اينچنين مجزا و بهم نامربوط

 هايش ديگر ربط مستقيمى به اين جنبش ها و فرقه يستى با همه شاخهکمونيستى و سوسيال حزبى باصطالح
دارى شدت  سرمايه دارى کارگر، که پا بپاى رشد و گسترش اعتراض ضد سرمايه. سوسياليستى کارگرى ندارد

هرچه کمتر و کمتر از مجراى اين  دارى است، ديگر يافته و امروز کشمکش محورى در تمام جوامع سرمايه
دو جنبش با نقاط اتکاء طبقاتى . حرف بزنيم ما ديگر بايد از دو جنبش. بى صورت ميگيردجريانات حز

   .مختلف و معضالت و مسائل مختلف مختلف، آرمانهاى مختلف، سرنوشت و مقدرات
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. يک جريان اجتماعى است. اجتماعى و يک سنت زنده سياسى و مبارزاتى است کمونيسم کارگرى يک واقعيت
 اين سنتها بر وجود احزاب سياسى. ليبراليسم بورژوائى يک واقعيت اجتماعى است که درست همانطور

هدفهاى مشترک گرد  اى از افراد ميداند که براى تحقق علوم سياسى بورژوائى حزب را مجموعه. اند مقدم
يتواند ليبراليسم م. جنبش اجتماعى است براى مارکسيسم حزب تشکل فعالين يک سنت مبارزاتى و يک. اند آمده

هاى عينى اجتماعى آن وجود دارند سنت  اما مادام که پايه .اى در حزبى نمايندگى بشود و يا نشود در دوره
درون بورژوازى باقى ميماند و بارها به پيدايش احزاب ليبرال جديد منجر  ليبراليسم يک جريان زنده در

 هر کس. شات ديگر اجتماعى صادق استهمين براى ناسيوناليسم، رفرميسم بورژوائى و گراي عين. ميگردد
ليبراليسم و ناسيوناليسم  اين را براحتى ميفهمد که براى مثال جبهه ملى و سازمانهاى متعدد درون آن در سنت

در مورد کمونيسم . و نه به آن ختم ميگردد اما اين سنت نه با جبهه ملى شروع ميشود. ايرانى شکل گرفتند
کمونيسم کارگرى، که بين الملل اول و بلشويسم و انقالبات آلمان  سنت. د داردکارگرى نيز همين معادالت وجو

 ميتوان علل اين ناتوانى. اى شکل بدهد است، مدتهاست که قادر نشده به احزاب سياسى جدى و روسيه را داشته
اقعى و مبارزاتى و را بحث کرد، اما اين ناتوانى تغييرى در اين واقعيت که کمونيسم کارگرى يک گرايش

   .موجود در جامعه است نميدهد
 قدم اول اينست که. است اين سنت مبارزاتى دادن به يک حزب کمونيستى در درون پس بحث بر سر شکل

در اين سنت  انسان همين را بفهمد و تشخيص بدهد که احزاب شبه سوسياليست و شبه مارکسيست موجود نه
   .يک چنين حزبى است ر اصلى دست بکار شدن و ساختناما کا. اند و نه در آن کار ميکنند پيدا شده

در . تر شده باشد بحث ما درباره کارگرى شدن حزب قدرى روشن با اين تفاصيل قاعدتا بايد چهارچوب عمومى
اين . سوسياليسم کارگرى هم اکنون در برابر بورژوازى سنگربندى کرده است کنار حزب کمونيست ايران يک

سازمان  مه مدون ندارد، در درون خود هزار و يک خط و هزار و يک ابهام دارد،ندارد، برنا جريان حزب
بپيوندد و اگر چيزى براى  حزب کمونيست بايد به اين جريان. اش در سطحى مقدماتى و حداقل است درونى

ه کارگرى شدن حزب کمونيست يعنى برسميت شناخت .گفتن و کارى براى کردن دارد اينجا بگويد و اينجا بکند
دارى کارگر توسط خود جريان سوسياليسم  اعتراض ضد سرمايه شدن حزب کمونيست بعنوان ابزار گسترش

اين مستلزم کندن حزب کمونيست از همه باورها و پيشداوريها، همه مناسبات  .کارگرى و کارگران کمونيست
نگربندى کارگرى همه روشهاى موروثى چپ غيرکارگرى و حضور تمام و کمالش در اين س ها و و مشغله

برابر  اين مستلزم تبديل شدن حزب کمونيست به سخنگو و پرچمدار اين سنت کارگرى و فقط همين در .است
  .کل جامعه موجود و کل بورژوازى است

 طرح مساله: عضويت کارگرى

 را در دستورمان بگذاريم و براى" عضويت کارگرى" اينکه ما در حزب کمونيست ايران بايد امروز مبحث
قاعدتا . چاره جوئى کنيم يک تناقض و وارونگى اساسى را ميرساند در حزب کارگران تسهيل عضويت

حزب کمونيست بنا به تعريف و بنا به انتظار طبيعى هرکسى که يکبار . ميبود ميبايست مساله عکس اين
مطرح  يت بين مااگر بحثى در مورد عضو. کمونيست را خوانده باشد، ميبايست حزبى کارگرى باشد مانيفست

اين تناقض بايد  .مان باشد ميشود ميبايست بحث شرايط و ملزومات عضويت غير کارگران در حزب کارگرى
   .هر عضو حزب کمونيست ايران را تکان بدهد و به فکر بياندازد

چند درصد . آمارى مطرح ميشود براى برخى رفقا مساله عضويت کارگران در حزب بصورت يک شاخص
اما تنزل . توجه کنند البته بسيار خوب است حزب کارگرند؟ خود همين که رفقا به اين شاخصهااز اعضاى 

به حساب آمار و ارقام درصد اعضاء کارگر به غير کارگر . کننده است دادن مساله به آمارها و درصدها گمراه
 ب کمونيست کارگرى ازامروز حز. ايران از بدو تشکيل آن مرتبا رو به افزايش بوده است در حزب کمونيست

ميتوان . بيسابقه است هائى رسيده است که در چپ راديکال ايران در دهه هاى اخير اين لحاظ به حد نصاب
اند را رفقائى  عضويت حزب درآمده گفت اکثريت قريب به اتفاق غير کارگرانى که در طول اين سالها به

اما در . ر ميکردند اما از نظر حقوقى عضو نبودندکا الحال با تشکيالت حزب کمونيست تشکيل ميدهند که فى
در . اند اکثريت بسيار باالئى را رفقاى کارگر تشکيل ميدهند بما پيوسته ميان رفقائى که پس از تشکيل حزب
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 در سه چهار سال اخير، روشنفکران و غير کارگران به مقياس بسيار کمى خواهان عضويت در واقع، بويژه
بسيار زيادى  اند، حال آنکه روى آورى کارگران به کار متشکل با حزب گسترش هحزب کمونيست ايران شد

   .پيدا کرده است
هائى از توانائى بالقوه حزب کمونيست ايران براى تبديل شدن به  اينها نشانه .اين روندها همه مثبت ومطلوبند

نظر  يجى و ساده را مداما مبحث عضويت کارگرى اين تحول آمارى تدر. براستى کارگرى هستند يک حزب
يک سياست و سيستم  آورى کارگران به حزب هنوز بر متن تر نشان ميدهم که چگونه اين روى پائين. ندارد

روند هم عمال از هر معنى  لذا خود همين. عضوگيرى صورت ميگيرد که در اساس خود غير کارگرى است
جلب ميکنم که مساله عضويت کارگرى بر سر  يناما اينجا صرفا توجه رفقا را به ا. جدى طبقاتى تهى ميشود

بلکه بر سر . آن معنى که امروز آنرا مى فهميم نيست آوردن آحاد کارگر و عضو کردن آنها در حزب به
نحوى است که فعاليت کارگر کمونيست را، همانجا که دارد امروز  وسعت دادن دامنه موجوديت حزب به

بعبارت ديگر بحث عضويت کارگرى بر سر تجديد . خود تبديل کند و به بخشى از صورت ميگيرد، دربربگيرد
اکنون  اى که هم مفهوم عضويت و حزبيت به نحوى است که مبارزه کمونيستى و راديکال کارگرى تعريف خود

. خود حزب تبديل نمايد در ارتباط تنگاتنگ با حزب صورت ميگيرد را هضم کند و به شکل اصلى ابراز وجود
مهمترى نيز وجود دارند که متاسفانه هنوز  و ارقام ورود کارگران به حزب، فاکتهاى به مراتب در کنار آمار

يک نمونه . اند بر تفکر تشکيالتى و سنتهاى حزبى ما تاثير نگذاشته اند و آنطور که بايد وارد محاسبات ما نشده
زات اعتراضى کارگرى است گيرى طيف وسيعى از کارگران کمونيست و دخيل در مبار ها شکل از اين فاکت
گاه . آنها نيست از حزب الهام ميگيرند و اگر در رابطه تنگاتنگ عملى با ما قرار ندارند از بى ميلى که شديدا

حزب ما نه فقط هنوز نتوانسته است کل  .اخبار فعاليتهاى اين رفقا خود سازماندهان حزبى را نيز متحير ميکند
خود جاى بدهد، بلکه حتى آن بخش از فعالين و مبارزان  را در درون حرکت سوسياليستى راديکال کارگران

خود را آگاهانه به حزب کمونيست نزديک و متعهد ميداند عمدتا در خارج  اين سوسياليسم کارگرى را نيز که
   .حزب نگهداشته است مرزهاى حقوقى

زء رسمى، سرشمارى شده و يک ج. دو جزء تشکيل ميشود بعبارت ديگر حزب کمونيست ايران هم اکنون از
در اين بخش بافت غير . است که معموال به آن حزب اطالق ميشود اين آن بخشى. به عضويت گرفته شده

جزء دوم شامل يک نيروى غير رسمى به مراتب وسيعتر متشکل از کارگران  .کارگرى هنوز غلبه دارد
باشند سياستهاى حزب را جلو ميبرند  جنبشهاى اعتراضى است که بدون آنکه عضو حزب کمونيست و رهبران

واقعى حزب ما  قدرت. اى و ظاهرا بدون ضبط و ربط با حزب رابطه برقرار ميکنند اشکال غير اساسنامه و به
اين دوگانگى . فقط اولى است اما حزب بطور رسمى متاسفانه. در هر مقطع حاصل جمع اين هر دو جزء است

ترين شکلى اين حقيقت و اين  ميتوان به برجسته دستان جائى است کهدر همه جاى ايران وجود دارد، اما کر
بخش رسميت يافته (افزايش خطى کارگران عضو بخش اول  عضويت کارگرى به معنى. تناقض را ديد

بايد بطور قطع درصد کارگران غلبه داشته باشد، بلکه به معناى برسميت  نيست، هرچند که اينها هم) امروزى
وم و گسترش عضويت حزبى به اين سازمان وسيع کارگرى است که در خارج مرزهاى د شناسى اين بخش

 يعنى تبديل شدن. کارگرى شدن حزب کمونيست يعنى کارگرى شدن پراتيک آن. حزب وجود دارد امروزى
يعنى تجديد  .پراتيک کارگر کمونيست، در رو در روئى مستقيم با سرمايه، به مهمترين بخش پراتيک حزب

وضعيت موجود . دربربگيرد زبيت به نحوى که اين پراتيک عمال موجود و در حال جريان راتعريف ح
اين موقعيت که خود حول پراتيک اين  تصنعى است و از آن مهمتر، زيان اصلى آن اينست که حزب را از

کارگرى اين بخش . بايد تاثير بگذارد محروم ميکند بخش کارگرى آرايش بگيرد و بر اين پراتيک آنطور که
بيرون ماندن حقوقى اين طيف وسيع رفقاى کارگر . کمونيست ايران هست الحال به اعتقاد من عضو حزب فى

 زيادى تا همينجا روند تحکيم کمونيسم کارگرى در حزب را کند کرده است و بر سر راه از حزب، به درجه
   .خاتمه داد به اين وضع بايد .تبديل حزب ما به حزب کمونيستى کارگران ايران مانع ايجاد نموده است

   .ديگر هم اشاره کنم براى روشن شدن چهارچوب اين بحث بايد به چند نکته
هاى کارگر را در خود و در  حزبى نيست که لزوما توده اوال، وقتى از حزب کارگرى حرف ميزنيم منظور

  ).تا قبل از بحران دهه اخير روپاچيزى شبيه موقعيت سوسيال دموکراسى ا( رابطه با خود سازمان داده باشد
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 آنچه مورد نظر ماست. هاى خاص و تحت شرايط خاصى ممکن ميشود کمونيسم انقالبى در دوره اين براى
فعاليت ميکند،  اينست که حزب کمونيست بايد بهرحال تا آنجا که بعنوان يک حزب سياسى موجوديت دارد و

حزب کمونيست بايد . کارگرى باشد کارگر و رهبران سازمانده و دربرگيرنده فعالين جنبش اعتراضى طبقه
. محيط اعتراض کارگرى و درگير در آن باشد بايد حزبى برخاسته از. حزب يک گرايش کارگرى باشد

مسلم است که در . بخش پيشرو و کمونيست خود کارگران باشد اش بايد متکى بر ساختار اصلى و فعاليت اصلى
اما ستون فقرات و بافت غالب آن را بايد . هر خاستگاه طبقاتى جاى دارندبا  اين حزب انقالبيون کمونيست

 تشکيل بدهند و عرصه اصلى پراتيک حزب آنجا باشد که کارگران کمونيست و حزبى در متن کارگران
   .دار قرار ميگيرند اعتراض کارگرى با توده کارگران در برابر سرمايه و سرمايه

طبقه تعريف " پيشاهنگ"را حزب  دارد با بحث کسانى که امروزه حزبثانيا، اين بحث من تفاوت مهمى 
مدافعان اين . با درکى است که از آن وجود دارد بلکه. نيست" پيشاهنگ"اختالف من با اين مقوله . ميکنند

روشنفکران را سازمان ميدهند و در اين فرمول مجوزى براى ايجاد احزاب  فرمولبندى در دوره ما سنتا باز
 براى اينها پيشاهنگ هنوز يک پيشاهنگ عقيدتى است و هنوز به قشر. پيدا ميکنند ر کارگرىچپ غي

کمونيستى را مبنا  بحث من درباره پيشرو و رهبر عملى طبقه، آن کارگران. تحصيلکرده جامعه رجوع ميکند
م کارگرى فعاليت سازماندهان سوسياليس الحال بعنوان رهبران اعتراض کارگرى ومبلغين و قرار ميدهد که فى

  .که تحت نام کمونيست فعاليت ميکند اينها بايد ستون فقرات هر حزبى باشند. ميکنند

 و کارگران" چپ راديکال"

براى تبديل شدن به يک حزب عمال کارگرى قرار  موانعى که بر سر راه ما، بعنوان حزب کمونيست ايران،
عکاسى از جدائى تاريخى و عمومى چپ راديکال ايران اينها ان .دارد، ساخته يک روند تاريخى طوالنى است

ام، هر پيشروى ما منوط به گسست  همانطور که بارها و به اشکال مختلف تکرار کرده از طبقه کارگر است و
نقد از چپ  لذا در هر. ايم ما در اين مسير پيش رفته. و سياسى و عملى ما از اين چپ راديکال است فکرى

من اين تفاوتها را . جريان اضافه کنيم هائى درباره تفاوتهاى حزب ما با اين و آنجا تبصرهراديکال بايد اينجا 
ها دارد رقم  سرنوشت حزب ما را نه اين تفاوتها بلکه شباهت آخر بحث خواهم گفت، چرا که بنظر من هنوز

ما داريم تاوان و رابطه عملى حزب با کارگران يکى از آن مواردى است که  مساله عضويت کارگرى. ميزند
   .انتقادى به باورها و تجارب پيشينه چپ غير کارگرى را پس ميدهيم تمکين غير

شکست نيروهاى  منظور من از چپ راديکال در اين بحث کل آن گرايشات شبه سوسياليستى است که بدنبال
صالحات ارضى در اقتصادى که با ا سنتى اپوزيسيون ايران، جبهه ملى و حزب توده، و بويژه پس از تحوالت

در کنار آنها طيف وسيعترى از گروههاى  و ٣مشى چريکى و بعد خط. ايران صورت گرفت بوجود آمد
اما . که پيدايش اين چپ راديکال را نمايندگى ميکردند اى بودند مائوئيست و ليبرال چپ، اشکال سازمانى

با کارگران به محيط سياسى ايران بحث من در نقد رابطه چپ راديکال  همينجا بگويم که چهارچوب عمومى
هاى پيشتر از کمينترن  جريان در سطح جهانى، اگر از گروههائى بگذريم که در دوره اين. محدود نميشود

توسط حزب  ميالدى بتدريج با نقد باصطالح خط رسمى کمونيسم که ٥٠گرفته بودند، از اواسط دهه  فاصله
هاى اصلى پيدايش  سرچشمه تروتسکيسم، مائوئيسم و چپ نو .کمونيست شوروى نمايندگى ميشد، شکل گرفتند

اند و به اضمحالل کشيده  خود را از دست داده اين جريانات امروز ديگر موضوعيت. اند اين چپ راديکال بوده
اينها هم از نقطه نظر . دوره فعاليت و رونق اين جريانات بود ٧٠دهه  تا نيمه دوم ٦٠از اواسط دهه . اند شده

 کارگر خصوصيات مشابهى را با چپ راديکال ايران دارند و طبعا بر ذهنيت و پراتيک از طبقه جدائى
و محيط اجتماعى متفاوت  اما در تحليل اين جريانات بايد به خاستگاه طبقاتى. اند جريانات ايرانى تاثير گذاشته

ه همان جنبش اجتماعى و حاصل و نمايند چپ راديکال در اروپاى غربى و آمريکا عينا. آنها توجه داشت
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من بحث خود را به چپ ايران محدود ميکنم، بخصوص که اين  به اين دليل. مطالبات طبقاتى نبود که در ايران
   .ترى با تجربه حزب کمونيست ايران داشته است رابطه مستقيم يکى از نظر فرمال و تقويمى

اين چپ . ميتواند مايه شگفتى باشد دارد و نه اساساانزواى چپ راديکال ايران از طبقه کارگر نه نياز به اثبات 
بورژوائى ايران، حزب توده و جبهه ملى، شکل گرفت که  در خالء ناشى از شکست احزاب سنتى اپوزيسيون

جناحهاى چپ و راست بورژوازى نوخاسته ايران، رفرميسم و ناسيوناليسم را  ميان خود، آرمانهاى قديمى
آرمانهاى  راديکال به اين احزاب سنتى اساسا نقدى بود بر رها شدن پرچم ايننقد چپ . ميکردند نمايندگى

تحقق اين اهداف در پيش گرفته  اى که آنها پيشتر براى هاى مسالمت جويانه بورژوائى توسط اين احزاب و شيوه
در  پرچم توسط نيروهاى اجتماعى ديگر و طبعا پيدايش چپ راديکال حاصل بدست گرفته شدن همين. بودند

ثقل مبارزه براى اصالح سرمايه دارى ايران و تامين استقالل  مرکز. شرايط اقتصادى و سياسى متفاوتى بود
اين انتقال درعين حال حاصل روندهاى . بورژوازى به خرده بورژوازى منتقل شد سياسى و اقتصادى از

من . بود ر اقتصاد سياسى ايراناى در جنبش چپ در مقياس جهانى و نيز تحوالت بنيادى د کننده فکرى تعيين
و تحوالت مهمى که در طى  همينقدر اشاره ميکنم که اصالحات ارضى. اينجا نميتوانم وارد اين مباحث بشوم

اى در زوال احزاب  داد اهميت تعيين کننده اين پروسه در ساختمان اقتصادى ايران و بافت طبقاتى جامعه رخ
تر در مبارزه  هاى افراطى تر و شيوه آن به مطالبات راديکال دادن سنتى، شکل دادن به اين چپ جديد و سوق

تحول اقتصادى، اوضاع جهانى جنبش باصطالح سوسياليستى و بويژه پيدايش  در کنار اين. سياسى داشت
رفرم  گرائى ناسيوناليستى در آمريکاى التين، که هريک به نحوى استراتژى ناسيوناليسم و خلق مائوئيسم و نيز

نظرى اين چپ جديد  ورهاى تحت سلطه را تبيين ميکردند، ماتريال الزم براى ترسيم سيماى سياسى ودر کش
   .را فراهم ميکرد

اينست که چپ راديکال ايران به اين ترتيب اصوال در کانون اعتراض کارگرى  بهررو آنچه بايد تاکيد کرد
مالکيت  خاصى به سوسياليسم کارگرى و لغو از نظر آرمانها و اهداف، اين چپ گرايش. پا نگرفت زاده نشد و

همچنان " از امپرياليسم استقالل"و " عدالت اجتماعى"مبارزه ضد استبدادى، . خصوصى را نمايندگى نميکرد
هاى  اين چپ، فعالينش، کادرهايش، حوزه از نظر عملى استخوانبندى. درونمايه سياسى آن را تشکيل ميداد

باالخره اشکال مبارزاتى که پيشنهاد ميکرد همه از همان طبقات  هايش و شغلهفعاليتش، زبانش، اولويتها و م
من بعدا با تفصيل بيشترى . ميگرفت که اين چپ پرچم آرمانهايش را بلند کرده بود اجتماعى غيرکارگرى مايه

ناراضى روشنفکر  ابعاد عملى بر ميگردم و نشان ميدهم که چگونه اين چپ قبايى بود که به قالب تن به اين
از اين چپ طبيعى و اجتناب ناپذير  همينقدر روشن است که جدا ماندن طبقه کارگر. بورژوازى دوخته شده بود

حتى تماس قابل توجهى ميان اين چپ با اعتراض  ١٣٥٧در تمام طول دوران قبل از انقالب . بوده است
. ن جدائى را تئوريزه ميکندبخش اعظم اين چپ آشکارا اي .کارگرى و محيط اين اعتراض ديده نميشود

 ٥٧انقالب . اش شهرى با داستان موتور کوچک و بزرگ و تبليغ مسلحانه مائوئيست با دهقانش و چريک
تاريخ  تاريخ دوره انقالب. واقعى و حضورى اين چپ با کارگر بعنوان يک طبقه اجتماعى است نخستين تالقى

   .ن چپ راديکال استمسجل شدن اين جدائى و الجرم از صحنه خارج شدن اي

و در (مارکسيسم از نظر اينها يک تئورى  اوال،. اگر اين چپ خود را مارکسيست ميناميد دو دليل اصلى داشت
ايده انقالب به مارکسيسم گره خورده است و . موجود بود تحول قهرآميز اوضاع) واقع تنها تئورى معتبر

انى و قهرآميز اوضاع، حتى براى عملى کردن معاصر در پى تحول ناگه هرکس که در تمام طول تاريخ
  .بورژوائى، بوده است بناچار جائى در سيستم فکرى خود براى مارکسيسم باز کرده است اصالحات کامال
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مارکسيسم را خلقى و  هاى مکتب توسعه نيافتگى به اندازه کافى همانطور که گفتم مائوئيسم و شبه مارکسيست
اين اوضاع البته امروز . سلطه اخذ بشود ط بورژوازى ناراضى کشورهاى تحتملى کرده بودند که بتواند توس

امروز . ميدان آمده بودند دارند بسرعت صحنه را خالى ميکنند که اينچنين به" مارکسيستهائى"تغيير کرده و 
ل اى که چپ راديکا اما در دوره. تحت سلطه نه مارکسيسم مد است و نه انقالب ديگر براى روشنفکر کشور

  .گرفت مارکسيسم تنها روش کسب هر نوع اعتبار سياسى بمثابه يک جريان راديکال بود ايران شکل
28  

در خود ايران و پاگذارى روز افزونش  عامل دوم در چسبيدن اين جريان به مارکسيسم، موقعيت طبقه کارگر
ريف کرده بود و گرچه را ستون فقرات خلق خود تع چپ راديکال کارگر. به صحنه سياسى در جامعه بود

مستقل اين طبقه غيرحساس و القيد بود، در مجموع خود را نماينده و  نسبت به مطالبات و نيازها و آرمانهاى
 اى که اين چپ در سياست خود، حال با هر تبيينى، براى به درجه. بخشى از خلق ميدانست مدافع کارگر بعنوان

   .رکسيسم را نيز ميبايست در تفکرش وارد کندکارگر جا باز ميکرد بهمان درجه بناگزير ما

کارگر مادام که جنبش انقالبى خودش سر و  .اما فقط همين. در طول انقالب کارگران به اين چپ نزديک شدند
ندارد و خود بطور واقعى و بالفعل آلترناتيو مستقلى در برابر قدرت  سامان ندارد، مادام که حزب ندارد، برنامه

همين . ترين جريانات موجود در جامعه چشم ميدوزد ناگزير به راديکالترين و چپ ت،سياسى نساخته اس
. است علت اين مساله روشن. کارگران را در همه کشورها به جناح چپ بورژوازى متمايل ميکند مکانيسم

ه صحنه در زندگى خود ب هاى تجريدى، بلکه با مطالبات واقعى و براى بهبود ملموس آل کارگر نه از سر ايده
هر لحظه به اميد حتى کوچکترين تغييرات  موقعيت عينى او در توليد ناگزيرش ميسازد که. سياسى پا ميگذارد

معناى جاى گرفتن اين جريانات در متن اعتراض کارگرى و  اما اين به. ميان حرکتهاى سياسى انتخاب کند
ى اين اميد و اين همسوئى سياسى ناگزير چپ راديکال ايران حت. کارگران نيست تبديل آنها به احزاب طبيعى

ساختمان و بينش  افق ناسيونال رفرميستى، مشغله ضد استبدادى، و. ايرانى با خود را نيز بکار نگرفت کارگر
جريانات توسط کارگران براى اعتراض  سازمانى روشنفکرى و شبه آنارشيستى اين چپ حتى اجازه نداد اين

   .نداقتصادى و سياسى بکار گرفته شو

را  ٥٧عملکرد اين سوسياليسم در انقالب  ها وقتى تاريخ سوسياليسم معاصر ايران و بويژه تاريخ خيلى
واقعيت، اما، اينست که سوسياليسم کارگرى، بعنوان يک . ميکنند مينويسند، تاريخ اين چپ راديکال را دوره

ن و مستقل از همه افت و خيزهاى آن تمام طول حيات اين چپ راديکال در بيرون آ جنبش اجتماعى بالفعل در
اروپا و تحت  مورخين تازه بدوران رسيده چپ ايران، با الهام از ادبيات دو دهه قبل چپ. بوده است در جريان

توجه آن به امر دموکراسى  تاثير تحوالت امروز در شوروى، شکست چپ راديکال ايران را ناشى از عدم
تمام لحظات حيات اين . ملى و راديکال نبود چيزى جز يک دموکراتيسم اما در واقع کل چپ راديکال. ميدانند

گرفتن دستاوردهاى دموکراتيک قيام بهمن توسط رژيم  چپ را مبارزه عليه سرکوب دمکراسى و بازپس
سوسياليسم  چپ راديکال بدليل انزواى خود از. دمکراسى جنگيد و خون داد اين چپ براى. اسالمى ميسازد

که  چپ راديکال در حاشيه سياست باقى ماند چرا. شکست خورد اعتراضى طبقه کارگر جنبش کارگرى و
دمکراتيک و ضد  تاريخ اين چپ تاريخ مبارزه. اى جامعه نبود چيزى بيشتر از سوسياليسم اقشار حاشيه

هاى سازمانى  جمع و تفريق ها و تاريخ تحرک دانشجويان و روشنفکران جوان و پلميک. استبدادى است
دارد، اما تاريخ عمل مستقيم کارگرى و  اين مبارزات بهرحال ارزش خود را براى طبقه کارگر. نهاستاي

اى کارگران،  تاريخ پيدايش سازمانهاى توده. کارگرى نيست تاريخ اعتصابات. سوسياليسم طبقه کارگر نيست
گرى، پيدا شدن رهبران هاى فعاليت کمونيستى کار دستمزد، پيدايش حوزه خواباندن توليد، کشمکش بر سر

در  اى در کنار اين چپ و اين اتفاقات که با ابعاد خيره کننده. اقتصادى و نظائر آن نيست سرشناس در مبارزه
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چپ راديکال . باقى ماند مقابل چشمان ناباور و بى اعتماد اين چپ رخ ميداد، خارج پراتيک اجتماعى اين چپ
خود اذعان ميکرد، اما هرگز متوجه نشد که  اين ترتيب به انزواى با طبقه کار سخن ميگفت، و به" پيوند"از 

کارگران بعنوان يک قشر اجتماعى، بلکه بر سر ترک کردن مکان  با" سوسياليسم"مساله نه بر سر پيوند 
حرکتى . حرکت سوسياليستى کارگرى است که فى الحال در جامعه جريان دارد اجتماعى خويش و پيوستن به

 کارگرى را سازمان ميدهد، اعتراضات و اعتصابات را ميسازد، رهبران کارگرى را پرورش که عمل مستقيم
ميتواند، از محفل تا  ميدهد، خودآگاهى سوسياليستى طبقه کارگر را رشد ميدهد، کارگران را تا هر اندازه که

که همين چپ هائى  غامض انديشى شورا، متحد نگه ميدارد و مارکسيسم را عليرغم همه حشو و زوائد و
اين جنبش ضعيف و بى سر و . ميکشد تا بکار ببرد راديکال به آن آويخته است از زير دست و بال بيرون

. اما واقعى است. قدرت عظيم خود را بنمايش نگذاشته است تحزب بخود نگرفته است و. سامان است
   .ايران وجود دارد ترين سوسياليسمى که در واقعى

بگوئيم جدائى جنبش چپ راديکال ايران از جنبش سوسياليسم  تر ارگران، و يا درستجدائى چپ راديکال از ک
 اى، پراتيکى، و در يک کلمه اين يک جدائى نظرى، برنامه. و عميق است کارگرى، يک جدائى همه جانبه

تکى مختلف، م اند براى دو مجموعه تحوالت اجتماعى مختلف، براى دو انقالب اينها دو جنبش. است اجتماعى
سوسياليسم و ديگرى ظرف حرکت  يکى نماينده. اند هر دو بالفعل و پراتيک. بر طبقات اجتماعى مختلف
 - دومى تماما ظرف اعتراض ملى . اولى است در واقع اگر سوسياليسمى هست در. خودبخودى کارگرى نيست

لوى عمومى، و همينطور مارکسيسم، بعنوان يک تيتر و تاب .دموکراتيک روشنفکر ناراضى ايرانى بوده است
اما هم سنخ . اقتصادى فورى اينها را به هم ربط ميدهد و نزديک ميکند اى از مطالبات سياسى و مجموعه

   .اشتباه است گرفتن اينها

اى اجتناب ناپذير بود که از ماهيت سياسى و موقعيت  پديده غير کارگرى بودن بافت چپ راديکال بنابراين
جريانات، همانطور که گفتم، نه از جنبش طبقه کارگر و از محيط اعتراض  ينا. طبقاتى آن ناشى ميشد

در  فعال بودن. امتداد اپوزيسيون بورژوائى ناسيوناليست و ضد استبدادى شکل گرفته بودند کارگرى، بلکه در
. جريانات نبود درون طبقه کارگر و جنبش اعتراضى طبقه اصوال حالت طبيعى و متعارف موجوديت اين

در . مشى خود را بنا کرده بودند يکها که اساسا با اين پيش فرض که اختناق مانع تماس با کارگر استچر
بازى نميکرد، تحرک اقشار تحصيلکرده و روشنفکر  جريان انقالب، هنگامى که عامل اختناق نقش چندانى

امروز هم براى تتمه اين  همين. براى اين چپ تحت الشعاع قرار داد خرده بورژوا بار ديگر جنبش طبقاتى را
محسوب ميشود و کافى است دانشجويان فالن " انقالب"هنوز شيپورچى و اميد  "دانشجو"چپ راديکال 
بيايند و  اعتراض به قطع برق قاشق به قابلمه بکوبند تا جرياناتى نظير راه کارگر به هيجان دانشگاه در
بهرحال نکته اصلى . کنند پر" جنبش دانشجويى"ن و هاى پرشور به دانشجويا هاى خود را از تهنيت روزنامه

تصادفى نبود و صرفا جايگاه اجتماعى غير  اينجاست که اين جدائى و بيگانگى با اعتراض کارگرى ابدا
   .کارگرى اين چپ را تاکيد ميکرد

از  جدائى عملى و سازمانى کارگران هاى مشخصى که باعث در بخش بعدى اين نوشته به تفصيل به مکانيسم
مشخصى را که ما بايد در سطوح مختلف براى گسترش  چپ راديکال ميشد ميپردازم و در بخش آخر اقدامات

 .دست بزنيم بطور خالصه ذکر ميکنم عضويت کارگرى در حزب کمونيست به آن
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  حزب کمونيست و عضويت کارگرى
  قسمت دوم
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اديکال ايران و غلبه روشنفکران و کارگران از احزاب چپ ر در بخش قبل گفتم که جدائى عملى
. هاى عضوگيرى نادرست و غيره نيست ابدا تصادفى و يا ناشى از سياست تحصيلکردگان در اين سازمانها

 اعتراض. جدائى تاريخى و اجتماعى چپ راديکال ايران از طبقه کارگر و جنبش کارگرى دارد بلکه ريشه در
آرمانهاى اجتماعى و  چپ را تشکيل نميداده و اهداف سياسى،کارگرى حوزه طبيعى فعاليت و موجوديت اين 

کارگر به مثابه يک طبقه معين اجتماعى هم  اشکال مبارزاتى اين چپ با موجوديت اجتماعى و نيازهاى سياسى
هائى که اين واقعيت وسيع اجتماعى را در  ميخواهم به آن مکانيسم در اين بخش. سنخ و سازگار نبوده است

و کارگران را، حتى آنجا که موضوع کار اين تشکيالتها قرار ميگيرند، از اين  عکس ميکندسطح عملى من
  .و از عضويت در آنها دور نگاه ميدارد، اشاره کنم سازمانها

 مبارزه اجتماعى يا فعاليت سازمانى

و حزب  شکست نيروهاى سنتى اپوزيسيون بورژوائى، جبهه ملى قبال اشاره کردم که چپ راديکال ايران با
ترى بر سوسياليسم و مارکسيسم  در تئورى تاکيد جدى. جريانات سنتى را نقد کرد اين چپ جديد،. توده، پيدا شد

در عمل  .از نظر سياسى لبه انتقاد ضداستبدادى و ناسيوناليستى تيزتر شد. يک مکتب گذاشته شد بعنوان
به اين . زيرزمينى کنار گذاشته شد قهرآميز وجويانه جريانات سنتى به نفع مبارزه  هاى مسالمت سياسى، روش

اما در اين ميان تحول اساسى ديگرى نيز اتفاق . راديکاليزه شد ترتيب بخشى از اپوزيسيون بورژوائى در ايران
 جريانات. اى که منشاء اوليه آنرا تشکيل ميدادند، متمايز ميساخت هاى سياسى را از سنت افتاد که اين چپ جديد

اى از نيروهاى متنوع  گسترده نه فقط جبهه ملى، که اساسا ائتالف گل و گشاد و. ى اجتماعى بودندسنتى جريانات
تر بود، کانون و  تر و سازمانيافته تشکيالتى متعين اپوزيسيون بورژوائى بود، بلکه حزب توده نيز که از نظر

چپ راديکال ايران به مثابه . اشتچپ جديد چنين خصلتى ند. جامعه بودند تسمه نقاله مبارزه اقشار واقعى در
 اى را سازمانها و گروههاى زير زمينى و غير قانونى شکل گرفت که مبارزه سازمانى ويژه اى از مجموعه

سازمانها تحرک سياسى  براى اين. هاى اجتماعى نبودند اين سازمانها نماينده و سازمانده جنبش. پيش ميبردند
کارگرى، حرکاتى خارج حيطه  جنبش دانشجوئى و سپس جنبش طبقات واقشار اجتماعى، در درجه اول

هاى  بجاى سنت. برقرار نمايد" پيوند"خود با آنها  پراتيک سازمان بودند که سازمان ميبايست در روند مبارزه
شان، بلکه با مشخصات  سازمانهائى پيدا شدند که نه با موقعيت اجتماعى اجتماعى حزب توده و جبهه ملى،

طبقاتى و  بجاى نيروهاى سازمان اين خصلت غير اجتماعى و جايگزين شدن. تعريف ميشدند نشا تشکيالتى
سنت حاصل راديکاليزه شدن  چرا که اين. اجتماعى در صحنه سياسى، براى چپ راديکال اجتناب ناپذير بود

که بدنبال اجتماعى نه فقط راديکال نبودند، بل بخشى از فعالين سياسى آن طبقاتى بود که خود در صحنه
سياسى محافظه کار موجود چهارچوب سياسى مناسب براى رشد  اصالحات ارضى دهه چهل رسما در نظام

   .اقتصادى را يافته بودند
. سياسى اين جريانات کوبيده بود شيوه عروج اين چپ جديد مهر خود را بر خصوصيات سازمانى و عمل

تهييج عليه استبداد و امپرياليسم، و آکسيون به نيروى  وترويج اعتقادات تازه يافته شبه مارکسيستى، تبليغ 
جريانات سنتى سازمانده . خطوط اصلى پراتيک اين چپ جديد را ترسيم ميکرد اعضاء و وابستگان تشکيالتى،

خود  چپ جديد، منزوى از حرکات اجتماعى، اعتراض سازمانى را به شکل وجودى. اجتماعى بودند اعتراض
دو . وجود داشته است اساسى براى توجيه اين خصلت غير اجتماعى در درون اين چپ دو تبيين. تبديل کرد

. مارکسيسم و سوسياليسم کارگرى بوده است اى تبيين که در عين حال متضمن تحريف برخى از مفاهيم پايه
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يکال چپ راد. سوسياليسم با جنبش طبقه کارگر" پيوند"دوم،  ، و"اى سازمان انقالبيون حرفه"اول، مقوله 
استدالل ميشد که آنچه بوجود آمده است . خود را موقعيتى انتقالى ميديد موقعيت منزوى و غير اجتماعى

مربوط به  پيوند اين سازمانها با طبقه کارگر و جنبش کارگرى امرى. است" اى انقالبيون حرفه" از  سازمانهائى
سازمان . اند شيوه بکار نرفته کسيستى به اينمشکل اينجاست که هيچيک از اين مفاهيم در سنت مار. آينده است

هاى و تمام وقت يک حزب  است، به سازمان حرف اى، که جزء مهمى از تئورى حزب لنينى انقالبيون حرفه
جنبش سوسياليستى کارگرى، وجود کانونهاى محلى براى  وجود يک. اجتماعى کارگرى اطالق ميشود

نميتوان جدا . اى کمونيستى است يک سازمان انقالبيون حرفهوجودى  اعتراض سوسياليستى کارگر، پيش شرط
 بدون رابطه عملى با آن، و با ماتريال انسانى بيگانه با اين محيط مبارزاتى بدوا در از اين سنت مبارزاتى،

در . افتاد" پيوند" براى سوسياليسم کارگرى درست کرد و بعد به فکر" اى سازمان انقالبيون حرفه"اى  گوشه
بلشويکها در ابتداى قرن بر سر پيوند يک  صحبت. ايم پيش از اين صحبت کرده" پيوند"خود اين مقوله مورد 

باز کردن سوسياليسم به مثابه يک سنت فکرى و مبارزاتى در درون  ها نبود، بلکه بر سِر جا با توده" سازمان"
دارى متحقق شده، بلکه  ايهاين امر در انتهاى قرن نه فقط در هر کشور سرم .طبقه کارگر روسيه بود

 کارگرى بعنوان يک سنت اعتراضى به يک جريان معتبر در درون طبقه کارگر بسيارى از سوسياليسم
براى چپ " پيوند"و  "اى سازمان انقالبيون حرفه"بنابراين تزهاى . کشورها و از جمله ايران تبديل شده است

اين واقعيت که موجوديت اين . است اسى و اجتماعىجديد تنها پوششى براى استتار يک موقعيت دردناک سي
سياسى اين جريانات منحصر به پراتيک ترويجى،  پراتيک. اى است جريانات موجوديتى سازمانى و فرقه

  .اجتماعى با فعاليت سازمانى جايگزين شده است مبارزه. تبليغى و آکسيونى اعضاء آنهاست

 سازمان و کارگران

هرچند که . اقشار و طبقات اجتماعى روبروست االخره در جامعه قرار دارد و باسازمان غير اجتماعى هم ب
از سنت فدائى گواه آنند که سازمان ميتواند حتى مواجهه مادى خود  هائى هائى مانند مجاهدين خلق و شاخه نمونه

افراد در  بديل کند کهحداقل برساند و خود سازمان را به مينياتور و کاريکاتورى از جامعه ت با جامعه را نيز به
از اين نمونه هاى افراطى  بهرحال امروزه. واقع در آن زندگى ميکنند، مصرف ميکنند، طبقات دارند و غيره

با کارگر بعنوان يک قشر اجتماعى روبرو  چپ بهرحال. در درون چپ به معنى اخص کلمه کمتر يافت ميشود
اول بعنوان . فاوت در برابر سازمان قرار ميگيردقامت مت در سنت چپ غيرکارگرى، کارگر در دو. ميشود

اش بصورت  چپ راديکال، کارگر را در قامت اجتماعى. بعنوان يک فرد يک قشر و طبقه اجتماعى و دوم
بعبارت ديگر براى اينها کارگر بعنوان يک . درک ميکند" صنف"نهايتا بصورت يک  جمع عددى افراد و

 -سازمان در مورد دو قطبى. ازمان فاقد سيماى اجتماعى و سياسى استاى در بيرون س بعنوان پديده طبقه و
اند، فاقد حيات سياسى و  خام ها براى سازمان بيشکل و توده. ام ها پيش از اين به تفصيل صحبت کرده توده
. سياسى در دل آنها از مجراى سازمان ممکن ميشود بندى اند، جامد و ايستا هستند و ايجاد هر نوع شکل تاريخ

اتمى انسانى است که مانند هر فرد ديگر از هر . سيماى اجتماعى است در ظرفيت فردى نيز کارگر فاقد يک
اى که با سازمان دارد معنى ميشود و هر خصلت سياسى و مبارزاتى خود  برمبناى رابطه قشر اجتماعى ديگر

بيرون سازمان  ، چه آنجا که دربعبارت ديگر کارگر. مانند ساير اعضاء سازمان از خود سازمان ميگيرد را
سازمانى نگريسته ميشود  بعنوان يک طبقه در نظر گرفته ميشود و چه آنجا که بعنوان يک عضو و فعال

سازمان طبقه به صنف تنزل داده  در بيرون. خصوصيات و مشخصات اجتماعى خود را از دست داده است
يک طبقه و يا حتى صنف، بلکه بعنوان سلولى  زميشود و در درون سازمان فرد کارگر نه بعنوان عنصرى ا

سازمان خصلت غير اجتماعى خود را در ذهن و در شيوه نگرش  .از تشکيالت معنى و موجوديت پيدا ميکند
کارگر بعنوان فرد، که بايد انديشه و عمل سازمان را . کارگر دوشخصيتى ميشود .خود به کارگر تسرى ميدهد

آکسيون  هايش را بعنوان يک فرد در خدمت نقشه و ند هر عضو ديگر ظرفيتبه آن بپيوندد و مان بپذيرد،
براى منفعت صنفى خود  سازمان قرار بدهد، و کارگر بعنوان بخشى از جامعه، بعنوان يک صنف، که بايد

   .مبارزه کند
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 .تر است اسىتر و غير سي اش از کارگر صنفى تر باشد، تلقى اى تر و فرقه غيراجتماعى در واقع هر چه سازمان
اما نکته . تر است صنفى تر و اش سنديکاليستى تر است، سياست کارگرى تر و آکسيونيست اى هرچه سازمان فرقه

کارگر براى اينها صنف است و در نتيجه . است اى از سنديکا و سنديکاليسم جالب توجه تلقى چپ راديکال فرقه
ور کلى تلقى ميکنند و نه يکى از سنتهاى متنوع کارگر بط "غريزى و خود بخودى"سنديکاليسم را تمايل 

. است ١٣٣٢اين فرق سنديکاليسم اينها با حزب توده در دروه قبل از . کارگرى مبارزاتى در درون جنبش
کارگرى  سنديکاليسم. خود بعنوان يک سنت حزبى متکى به جريان سنديکاليستى در درون طبقه بود حزب توده

اما براى چپ جديد سنديکاليسم  .بود سازى از پراتيک خود حزب توده سنديکا بخشى. را بخود جلب کرده بود
درست همانطور که به . خود اين چپ نيست کار. ابزار تحبيب و جلب توجه کارگر بعنوان يک صنف است

جرياناتى که وقتى پاى جنبش دانشجوئى به ميان . ميدهند وعده دهقان زمين وعده ميدهند، به کارگر سنديکا
سياسى مختلف در اين جنبش حتما بايد تفکيک ايدئولوژيکى و تشکيالتى خود را  يد اصرار دارند که خطوطميا

کارگر بعنوان يک  آل باشند، در قبال کارگر جز اعالم وفادارى به ايده سنديکا، که آنها آن را ايده روشن کرده
اى که کارگر بعنوان يک طبقه به ميدان  هبدرج و باز جالب اينجاست که. صنف ميدانند، کارى ندارند که بکنند

خودش و وجود يک زندگى سياسى در درون طبقه را به نمايش  آمده است و مبارزه ميان خطوط در ميان
وقتى . اى کارگران دستخوش نوسان شده است هاى توده راديکال در قبال تشکل گذاشته است، خط مشى چپ

اين  زه شورائى در درون طبقه دست باال پيدا ميکند، چپ بهفعال ميشود و سنت مبار ٥٧انقالب  کارگر در
در چپ غير کارگرى " سابق هاى شورائى"الگو ابراز وفادارى ميکند و تا کارگر به عقب رانده ميشود، مجدد 

   .به خط مشى تعظيم و تکريم لفظى در قبال سنديکا رجعت ميکنند
اى از فعاليت سازمانگرانه چپ  سازمانى عرصه حدودهخالصه کالم اينکه کارگر بعنوان يک طبقه در بيرون م

لذا حتى . ابزار حزبى هيچ گرايشى در درون جنبش طبقاتى نبود اين چپ نماينده سياسى و. جديد نبوده است
 اى و طبقاتى به اين چپ جلب ميشود و با اين چپ سازمان پيدا ميکند، بدوا کار توده آنجا که کارگر از قلمرو

کارگر براى  ممکن است. خود بعنوان يک فعال جنبش اعتراض طبقاتى را از دست ميدهد موقعيت اجتماعى
او بتدريج و بطور اجتناب  اما نقش. مدتى در همان محيط فعاليت سابق خود در درون جنبش کارگرى بماند

ان، بتدريج به گزارشگر ويژه سازم" سازمانى کارگر"بجاى فعال جنبش سنديکائى، . ناپذيرى عوض ميشود
   .براى سازمان تبديل ميشود مامور پخش، و يا به مامور جذب عناصر جديد

کارگر  فردى هاى چپ غيرکارگرى بايد بهرحال به رابطه سازمان به اين ترتيب در نقد عضويت کارگرى در
بشويم چرا که اين تنها شکلى است که سنت چپ غيرکارگرى کارگر را با خودش سازمان  با سازمان دقيق

   ."بعضويت ميپذيرد"و بعبارت ديگر  دميده
اى را که ميان سنت کمونيسم کارگرى با چپ راديکال در امر عضوگيرى  بنيادى همينجا ميتوان اولين اختالف

افراد به  براى کمونيسم کارگرى و احزاب کمونيستى کارگران، عضوگيرى. وجود دارد مشاهده کرد کارگران
پيشتاز و سازمانده اين  عناصر مبارزه طبقاتى و کارگرى به حزبحزب چيزى جز جريان انتخاب بهترين 

مبارز و درگير اعتراض کارگرى در يک  الحال عضويت در حزب يعنى قرار گرفتن کارگر فى. مبارزه نيست
و تبديل شدنش به عنصرى از يک حرکت متحدانه و  دار سوسياليستى کارگران سازمان با برنامه و هدف

برعکس، حزب کمونيست کارگرى حزب . شدن کارگر نيست حزب نقطه شروع مبارزعضويت در . آگاهانه
دار  در يک مبارزه اجتماعى در حال جريان ميان کارگر و سرمايه الحال متشکل کننده کسانى است که فى

   .اند کرده درگيرند و نقش پيدا
ام که چگونه  قبال گفته. معناى ديگرى دارد براى چپ راديکال تاکنونى عضويت، حتى عضويت کارگران،

مبارزه با . طبقاتى عينى و اجتماعى بيرون خودش را نميبيند سوسياليسم راديکال غير کارگرى مبارزه
در . وظيفه سازمانى موجوديت سياسى فرد را تعيين و تعريف ميکند. ميشود عضويت فرد در سازمان شروع

. اجتماعى بدهد جوئى فرد خصلتى ست به مبارزهاست که قرار ا تشکيالت عضويت و پيوستن به اين سنت، اين
شوراى فالن کارخانه است، آژيتاتور  شان در جامعه، مثال اينکه فالنى فعال انسانها نه با هويت مبارزاتى

نماينده کارگران در فالن سال بوده و غيره، بلکه با  کارگرى در فالن واحد است، رهبر فالن اعتصاب بود،
اين سازمان است . بعنوان فدائى، پيکارى، راه کارگرى، رزمندگانى و غيره ف ميشوند،تعلق تشکيالتيشان تعري

فعاليت او  محيط فعاليت سياسى تعريف ميکند و با قرار دادن او در يک تقسيم کار سازمانى به که براى فرد
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راى فرد مبارزه اجتماعى ب در سنت چپ راديکال غيرکارگرى، سازمان مجراى. رنگ اجتماعى بودن ميزند
اى است که در متن جامعه در  مبارزه اجتماعى براى کمونيسم کارگرى، حزب سازمانده و هدايت کننده. است

   .دار عليه سرمايه و سرمايه جريان است، مبارزه وقفه ناپذير کارگر
م کمونيس. هاى انتخاب عضو در اين دو سنت نشان ميدهد ها و روش سياست اين تفاوت، خودش را بروشنى در

 ترين و گرايشى در دل يک جريان مبارزه و اعتراض طبقاتى است و لذا بهترين، فعال کارگرى خود
مستقل از طول و  سازمان چپ غيرکارگرى، در مقابل،. پرنفوذترين عناصر اين مبارزه را بخود جلب ميکند

 درونى ا مشخصاتعناصر متناسب ب اى است که نقطه شروع مبارزه براى فرد است، و لذا عرض خود، فرقه
الحال اجتماعى و  عضو جديد يک انسان و يک مبارز فى براى کمونيسم کارگرى،. خود را انتخاب ميکند

چپ غير کارگرى عضو جديد انسانى مجرد و فاقد پيشينه با خواص فردى  براى. الحال درگير مبارزه است فى
قادر به  هاى مشابه به سازمان و در ترکيب با اتميک اتم است که تازه با ورود . سازمان است قابل استفاده براى

خود به آن تعلق دارد نگاه  کمونيسم کارگرى الجرم به آن جنبش اجتماعى که. نوعى فعاليت دسته جمعى ميشود
غير کارگرى به جامعه بطور کلى و به مجموعه  ميکند و ميکوشد فعالين آن را به خود جلب کند، چپ راديکال

هاى  ميکند و دنبال افراد مستعد براى پذيرش تفکر سازمان، قالب ضر در اين جامعه نگاههاى انسانى حا اتم
هر سازمان و هر سنت مبارزاتى بهرحال . وظايفى که سازمان تعريف کرده است ميگردد مبارزه سازمان و

رگران، کا تفاوت اينجاست که براى کمونيسم کارگرى و حزب کمونيست. فعال خود را انتخاب ميکند عضو و
عضويت براى اين سنت اتحاد  .الحال در متن مبارزه کارگرى انجام شده است بخش مهمى از اين انتخاب فى

براى چپ غير . نقشه مشترک است يک مبارز ديگر امر کارگران در حزب سياسى طبقه براى پيشبرد
ويت فرد به معناى سازمان صورت ميگيرد و عض هاى کارگرى تمام اين انتخاب توسط سازمان و با مالک

  .نظر تشکيالت است ورود او به عرصه پراتيکى و آکسيونى مورد

 توجيهات و واقعيات: بافت غير کارگرى

کارگرى و چپ راديکال بايد کال مساله رابطه اجتماعى سازمان با  تا اينجا معلوم شد که در بحث عضويت
اى در درون خود طبقه را کنار گذاشت و به  متکى بودن سازمان به گرايش مبارزاتى طبقه کارگر و انتظار

بايد  وقتى به بحث عضويت کارگرى و حزب کمونيست برسيم، ناگزير. فرد کارگر با سازمان پرداخت رابطه
مساله تماما بر سر چند و  اما تا آنجا که به چپ راديکال برميگردد،. اساسا به اين رابطه اجتماعى بپردازيم

   .است سازمان ديگر مساله بافت طبقاتى خود اين سازمانها و بعبارتکارگر در  آحاد چون عضويت
واقعيت، و يا  اين. بودن بافت سازمانهاى چپ راديکال چيزى نبود که بر خود اينها پوشيده باشد غير کارگرى

ى پرولتاريا برقرار کرده است و جدائ اى که سازمان روى کاغذ با بعبارت ديگر اين تناقض آشکار ميان رابطه
مختلف در سيستم فکرى گرايشات مختلف چپ راديکال  اى که در جهان واقعى از کارگر دارد، بطرق عملى

که در سنتهائى نظير مشى چريکى، ليبراليسم چپ، تروتسکسيم و غيره  اگر اين توجيهات را،. توجيه شده است
 ول مساله اختناق و سرکوب سياسىا. است، بشکافيم به چند مولفه اصلى در آنها برميخوريم علنا تئوريزه شده

با سازمان  عموما گفته ميشود که سرکوب سياسى مانع تماس وسيع سازمان با کارگران است، کار. است
سوسياليستى مستلزم وجود  کمونيستى را براى آنها مخاطره آميز ميکند، روى آورى کارگران به سازمان

بايد پرسيد چرا اختناق اين تاثير را بر  .و غيره اى دموکراسى و فضاى دموکراتيک در جامعه است درجه
دهها سازمان باصطالح کمونيست متشکل از دانشجويان و  روشنفکران ندارد؟ چرا اين اختناق مانع تشکيل

اند معادل  کارگران، با کميت چندين صد برابرشان در جامعه نتوانسته تحصيلکردگان نشده است؟ و چرا
 بهانه. و بدرد بخور براى اين سازمانها از خود بيرون بدهند" خطر کن"آدم غير کارگر  روشنفکران طبقات

در سازمان  گفته ميشود کمونيست بودن و. ديگر، مساله نقش تئورى و آگاهى در مبارزه کمونيستى است
سوسياليسم است و ظاهرا  کمونيستى عضو شدن نيازمند سطح باالئى از آگاهى سياسى و درک تئوريک

باز اينجا سؤالى که مطرح ميشود . دارند ر موقعيت مساعدترى براى کسب اين ملزومات قرارروشنفکران د
رابطه ندارد؟ چطور است که ميليونها انسان که در موقعيت  اينست که مگر آگاهى با وجود اجتماعى فرد

باشد آن تعداد که تئورى سوسياليسم قرار است زبان حال آن و بيان اعتراض آن  اند اى قرار گرفته اجتماعى
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چطور است که  آگاه سياسى از خود بيرون نميدهد که همين سازمانهاى سوسياليستى موجود را پر کند؟ انسان
شان پذيرش  و موقعيت عينى شان تئورى سوسياليسم اساسا توسط بخشهائى اتخاذ شده است که وجود اجتماعى

شان به اين تئورى نياز دارند و اين  قعيت عينىمو آنرا ايجاب نميکرده است و آن ميليونها انسانى که بحکم
پذيرش آن در يک مقياس وسيع نيستند؟ بهانه ديگر وجود گرايشات غير  تئورى مال آنهاست قادر به درک و

ظاهرا سازمان چپ راديکال درست بدليل راديکاليسمش از کارگران . کارگران است سوسياليستى حاکم بر
دارند،  ند که کارگران تحت نفوذ سنديکاليسم يا احزاب رفرميست قراراز اين مينال! مانده است منزوى
اى دارند که بسادگى نفوذ  ويژه باز هم بايد پرسيد که روشنفکران طبقات دارا چه خاصيت. اند، و غيره مذهبى

خوانائى خود آنها و منفعت مادى آنها بعنوان افراد معين  افکار و آراء حاکم بر جامعه را، که با موقعيت عينى
 ميتکانند و کارگران از چه نقيصه مادرزادى برخوردارند که جدا کردن آنها از اين بيشترى هم دارد، از خود

  گرايشات و افکار اين چنين دشوار است؟
 از سنتهاى چپ راديکال به فراخور حال خود چند تا از آنها را در آستين دارد، بيش از ها، که هر يک اين بهانه

هستند از نگرش  علل دورى کارگران از چپ راديکال را توضيح بدهند، خود شواهد ديگرى آنکه بتوانند
در عين حال اينها سرنخ . سوسياليسم غيرکارگرى اين جريانات به مبارزه طبقاتى و سياسى و حتى به تئورى

واقعيت . ندرابطگى، چپ راديکال و کارگران را بدست ميده يک درک درست از مساله رابطه، يا در واقع بى
راديکال تاکنونى مشخصات تئوريکى خاص و نحوه زيست و فعاليت سياسى و  اينست که سازمانهاى چپ

  .نميدهد اند که امکان استفاده از آنها را بعنوان ابزار مبارزه و اتحاد به کارگر داشته تشکيالتى خاصى

 مالکها و مکانيسمهاى جذب و دفع

کارگر حتى بعنوان يک فرد، عنصر و ماتريال انسانى مناسبى  اينست کهبافت غيرکارگرى چپ راديکال گواه 
مکانيسمها و مالکهاى جذب و دفع افراد عليه کارگر و به . سازمانهاى اين سنت نيست براى ساختمان تشکيالتى

   کدامند؟ اين مکانيسمها. تحصيلکردگان جوان طبقات مرفه و نيمه مرفه در جامعه کار ميکند نفع
پذيرش برنامه، اساسنامه، و کار کردن در يک  :سيک عضوگيرى احزاب کمونيست را بياد بياوريمشروط کال

اما اين شرايط نه يک رابطه حقوقى صرف ميان . و درستى است اينها شرايط کامال اصولى. ارگان تشکيالتى
ه اين واقعيت است که اين شروط بيان فشرد. رابطه واقعى و اجتماعى را بيان ميکنند فرد و سازمان، بلکه يک

در جامعه و  بايد اهداف و آرمانهاى ناظر بر سازمان را بپذيرد، روش فعاليت و زندگى سياسى سازمان فرد
باالخره آن وظايف معينى را که  موازين و مناسبات درونى سازمان را تائيد کند و خود را با آن وفق بدهد و

بعبارت ديگر فرد بايد با سازمان از نظر . پيش ببرد رد بهبرنامه و نقشه فعاليت سازمان جلوى پايش ميگذا
اين تازه . راديکال ايران عمدتا فاقد برنامه و يا اساسنامه مدون بود چپ. سياسى و عملى از يک جنس باشد

چپ  اما بهرحال، در غياب برنامه و اساسنامه مدون هم. ميان بقاياى اين جريانات مد ميشود دارد اين اواخر
خود را داشته  مکانيسمهاى ويژه خود براى شناختن عناصر از نظر فکرى و عملى مناسب براى راديکال
اجتماعى، همان شروط اصلى را در  مکانيسمهاى ديگرى، بعضا ارادى و آگاهانه و بعضا خودبخودى و. است

مها افراد را از نظر بدهيم اينست که چگونه اين مکانيس آنچه که ما بايد تشخيص. اند برابر افراد قرار ميداده
   .چگونه بويژه ورود کارگر به اين تشکيالتها را دشوار و غير محتمل ميسازند فکرى و عملى فيلتر ميکنند و

اهداف يک سازمان سياسى، . بدست ميدهد هر سنت سياسى خواه ناخواه تصوير و شمايلى از يک مبارز نمونه
يره تصويرى عمومى از سازمان و تيپى از انسانها که غ اش و اش، اخالقياتش، زبان و مشغله روش مبارزه

اى که هر سنت از قهرمانان خود بعمل مياورد،  شخصيت پردازى. ميدهد ميتوانند در آن جاى بگيرند بدست
سياسى يک عضو نمونه را بصورت يک الگو متعين ميکند و در برابر جامعه قرار  خطوط چهره فردى و

عمل سازمان  فرد در سازمان از اين سؤال شروع نميشود که آيا فرد اهداف وبنابراين مساله عضويت  .ميدهد
اين  قادرند شرايط اجتماعى، خود را ميپذيرد يا نه، بلکه از اين شروع ميشود که کال چگونه انسانهائى بحکم

ز انقالب با براى مثال سنت فدائى قبل ا. عضو نمونه شبيه کنند اهداف و روشها را بپذيرند و خود را به شمايل
سنت مائوئى، سنت سوسيال دموکراسى، سنت تروتسکيستى و غيره نيز هر . تداعى ميشود نوع معينى از انسان

ميکنيد، بتدريج  هاى سياسى دقت وقتى در خطوط سيماى اين مجسمه. الگوئى از يک فعال نمونه دارند يک
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در پس . اند درون خود بيرون داده ا را ازمتوجه شباهتهاى آنها با اقشار اجتماعى ميشويد که اين سازمانه
انسانهاى واقعى را ميبينيد که در مکان اجتماعى و توليدى واقعى  آليزه قهرمان و الگو، تصوير اساطيرى و ايده

 اش، با نفرتش از استبداد، با بى اش، با بيصبرى سياسى عنصر فدائى، با ازخود گذشتگى پشت. اند ايستاده
قائل است، و  طبقات اجتماعى و با رسالتى که در عوض براى خود بعنوان قهرمان اش به نيروى اعتمادى

تضمين شده فردى خود را براى  غيره، چهره دانشجويان فنى و صنعتى را تشخيص ميدهيد که قهرمانانه آينده
وجدان اصالح طلبانه در ميان جوانان  عنصر فدائى دوران شاه سمبل رشد. خدمت به خلق رها ميکنند

نهضت آزادى و مجاهد خلق دو نسل از اعتراض بازار را  پشت. حصيلکرده و اميدهاى آينده بورژوازى استت
ماندگى اخالقى و دورى از مدرنيسم که در اين نهاد سنتى جامعه جاى  عقب گرائى، مى يابيد، با همه محلى

 ان چهره روشنفکر آشنا باپشت تروتسکسيم و ليبراليسم چپ ايرانى، بى هيچ دشوارى ميتو .خوش کرده است
اين اقشار  اى که در سنتهاى سياسى. فرهنگ اروپاى غربى و خجل از خاستگاه جهان سومى خويش را ديد

اند، بيشک از پيکره قشر  داده اند، و مجموعا چپ راديکال دوره معاصر را شکل جامعه ايران پا گرفته
اما نهايتا گريزى ندارند جز . اقشار فاصله ميگيرند اند و از زندگى متعارف اين اجتماعى که از آن برخاسته

اقشار، روشى ملهم از افق اجتماعى و ظرفيتهاى مادى اين اقشار، در پيش  اينکه روشى متناسب با مبارزه اين
 سياسى و روشهاى مبارزاتى اين جريانات بناگزير با وجود اجتماعى قشرى که در آن پا زندگى. بگيرند
   .يابداند تناسب مي گرفته

براى هر سنت مبارزاتى بطرق مختلف به جامعه القاء ميشود و  "انسان مناسب"اين تصوير از پيشى از 
سازمان . بخودى مکانيسمهاى جذب و دفع سازمانها در رابطه با افراد را شکل ميدهد آگاهانه و يا بطور خود

در بسيارى موارد  .ه نميخواهد دفع ميکنداين مکانيسمها عناصر مناسب بحال خود را جذب ميکند و آنها را ک با
که از پيش مانع نزديکى حتى  الگوى سازمان از عضو مناسب چنان زنده است و توسط جامعه شناخته شده

سال گذشته حتى يک کارگر ايرانى هوس تماس  ٥ من مطمئنم در. تصادفى افراد نامتجانس با سازمانها ميشود
در درون . را نکرده است" سربداران"و يا " استراتژى و هم تاکتيک مبارزه مسلحانه هم"گرفتن با جريان 
ماحصل  .مکانيسمها، انسانها را مطابق سنت مبارزاتى و الگوى فعاليت خود مدام فيلتر ميکنند سازمان، همين

 اجتماعى مداوما باز توليد همه اينها اينست که سازمان بعنوان بخشى از سنت مبارزاتى يک قشر و طبقه معين
سياسى است که عمال معلوم ميکند چه الگوئى  اين روش مبارزاتى و زندگى سياسى سازمانها و احزاب. ميشود

هاى  اگر به مولفه. فعالين کدام قشر اجتماعى بايد در آنها جاى بگيرند از فعالين سياسى بدرد آنها ميخورد، و لذا
آنها  اى را که کارگر را از آن مکانيسمهاى عملىفعاليت سياسى چپ راديکال ايران دقت کنيم،  مختلف زندگى و

و مناسبى براى استفاده در  اين را ميبينيم که چگونه کارگر ماتريال طبيعى. دور نگاه ميدارد بروشنى ميبينيم
  .شالوده و ساختمان تشکيالتى اين جريانات نيست

 مساله تئورى و پذيرش برنامه: مالک عقيدتى

هم مضمون . کارگران به سازمانهاى چپ راديکال را بايد اينجا جستجو کرد بنظر من اولين مانع نزديکى
از . ميدارد اين جريانات و هم جايگاه تئورى بطور کلى براى آنها، کارگر را از آنها دور نگاه نظريات تئوريک

اجتماعى و مبارزه  نظر مضمونى تئورى براى اين جريانات، همانطور که گفتم، توجيه نظرى اهداف
اول محتوا و مضمون تئورى اين  اين در درجه. النفسه محتوائى غير کارگرى داشت اى بود که فى اسىسي

مانيفست کمونيست، تئورى مارکس درباره . ميکند جريانات است که آنرا براى کارگر غير قابل فهم و غامض
اليسم کارگرى، تئورى دارى، تئورى حزب کارگرى، تئورى انترناسيون سرمايه هاى استثمار در جامعه ريشه

در  دولت و نظاير آن طبعا براى کارگر قابل فهم است، متون کالسيک مارکسيستى براى ترويج مارکسيستى
اما فهم . کفايت ميکند يک ترجمه روان در بيشتر موارد. محافل کارگرى حتى غالبا نيازى به ساده شدن ندارند
هاى مختلف، فهم خواص  به اليه دى خرده بورژوابن تقسيم بورژوازى به خوب و بد، فهم تئورى دسته

درباره "اى آنهم به پشتوانه  فهم انقالب شش مرحله دارى غير وابسته، فهم تضاد ساواک و شهربانى، سرمايه
هاى فکرى بورژوازى و  تمام اراجيفى که به اسم مارکسيسم از کارخانه مائوتسه دون، و خالصه فهم" تضاد

نديده  دنيا تراش و بين، ابهام ى روانه بازار عقايد ميشود، براستى به ذهن مبهمبورژواز کارگاههاى خرده
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بايد براى اينها جان خود را برکف  قانع کردن کارگر به اينکه. روشنفکر بورژوا و خرده بورژوا احتياج دارد
ى اين آرمانها با اين واقعيت مواجه است که حتى وقت چپ راديکال. بگيرد بطور قطع کار بسيار دشوارى است

. حتى وقتى تئورى را به حکمت عامه تنزل ميدهد، باز کارگر آن را نميفهمد را به زبان خردساالن بيان ميکند،
 رشد آگاهى سياسى کارگر. خصلت غيرکارگرى اين تئورى و ناخوانائى آن با امر کارگر است مساله بر سر

تعريف نميتوانست  چپ راديکال بنا به. ها ميشودباعث دورى از اين تئوريها و از سازمانهاى متکى بر آن
مستقل از مضمون . متکى نبود طبقاتى کارگر آگاه به منافع طبقاتى را جلب کند، چون خود به يک چنين آگاهى

تئورى، و جايگاه تئورى براى اين جريانات، بسهم خود  و محتواى تئورى، روش برخورد چپ راديکال به
سازمانهاى چپ راديکال عموما سازمانهائى هستند که بر مبناى . قرار ميدهد انمانع ديگرى در برابر کارگر

سازمان  در هر. ترين مالک ورود به آنها است مهم" عقيده"و " تئورى"اند و طبعا  شکل گرفته "اعتقادات"
 اما مساله بر سر. است کمونيستى کارگرى هم ايدئولوژى و اعتقاد به سوسياليسم يک شاخص و مالک مهم

اى که اين ايدئولوژى با  ميايد و رابطه تبيينى است که از تئورى و ايدئولوژى در سنت چپ غيرکارگرى بعمل
اند و لذا پيدايش آنها در  راديکال خارج از سنت کارگرى پا گرفته احزاب چپ. فرد و فعال سازمانى پيدا ميکند

خيلى از اين . ون بورژوائى استنظرى تفکر و باورهاى سنتهاى رسمى اپوزيسي درجه اول حاصل نفى
جريانات  اين. اند انشعاب از ليبراليسم، ناسيوناليسم، رفرميسم و يا حتى اپوزيسيون مذهبى بوده جريانات حاصل

 اصطالح مارکسيست شدن، با هر اند که براى راديکال شدن و به در بدو پيدايش خود متشکل از انسانهائى بوده
باورهاى خود، موقعيت عينى اجتماعى خود بعنوان بخشى از  آلها و کمک افکار و ايدهاند به  تبيينى، ناگزير بوده

 اند مکان اجتماعى خود را نفى کنند و خود را بر مبناى اينها ناگزير بوده. کنند طبقات صاحب مالکيت را نفى
عنصر مبارز در  اند ارزش خود را بعنوان انسان و بعنوان اينها ناگزير بوده. اعتقادات خود تعريف کنند
اينها از مکان . راديکال خود استخراج کنند اند، از اعتقادات اى که از آن برخاسته جامعه، در تقابل با طبقه

اند، اعتقاد و  اى که ايجاد کرده بنابراين در سنت تشکيالتى. بشوند "چپ"اند تا  توليدى و طبقاتى خود بريده
 بنابراين. شان نشان ميدهد شان را از طبقه ها اين مالک فاصلهقرار ميگيرد، چرا که تن انديشه مالک اصلى

تئورى با ديگرى  هرکس در ميان اينها در ايدئولوژى و. همين، سرلوحه تشکيالتى که ميسازند، قرار ميگيرد
. پشت کرده بود رجعت کرده است اى که پيشتر به آن اختالف پيدا ميکند، به زعم ديگرى ناگزير به طبقه

شان  همين تبيين تئوريک شاخص جدائى از طبقه ر تئوريک براى بورژوا شدن کافى است، چرا کهاختالف نظ
تئورى نه يک ابزار براى درک جامعه و جهان بيرونى و ترسيم  از اينرو براى اين جريانات. بوده است

 .نه يک نقد، بلکه يک محک مذهبى براى تشخيص خودى و بيگانه است خطوط مبارزه سوسياليستى،
زيرا . جبرا غامض نيز ميشود اى که به اين ترتيب جامد شود و به مالکى براى تعلق طبقاتى تبديل شود، تئورى

خورد و ثانيا، اين احکام بايد با چنان دقت و ظرافتى و  اوال، بايد بصورت احکامى درآيد که بتوان به آن سوگند
تئورى به احکامى براى . ا با سايرين ترسيم کنندکه فرق و فاصله اين جريان ر در چنان جزئياتى تبيين شوند

با چيزى و  هائى که هر کلمه آن تعيين کننده است چرا که مرزبندى اين فرقه را تبديل ميشود، فرمول رد و قبول
اگر دارد عضو فرقه هست و اگر . ندارد هائى مقدس که انسان يا به آن ايمان دارد و يا فرمول. کسى بيان ميکند

   .تندارد نيس
واقعيت اينست که روشنفکر بورژواى سوسياليست و غير سوسياليست . وضعيت عينى است اين يک معضل و

که نه با  مالک نظرى، باشد. ها و منافع طبقاتى کامال متضادى را نمايندگى ميکنند اجتماعى افق از نظر
اما اشکال کار . ناپذير است برداشتى مذهبى، براى پيوستن روشنفکران به سازمان مارکسيستى مالکى اجتناب

روشنفکر معترض طبقات حاکم تعريف کرده است، و  اينجاست که چپ راديکال مالکى را که با تعميم موقعيت
پيوستن . کرده است به همان شيوه در مورد کارگران هم بکار ميبرد در واقع از هر نوع معنى و ارزش تهى

م در درجه اول منوط به گذشتن از آزمون تئوريکى سفت و اصطالح کمونيستى اينها ه کارگر به سازمان به
. قرار ميدهد است که سازمان بر مبناى تاريخ گسست عقيدتى خود از بورژوازى در برابر تازه واردين سختى

بيگانه، با طبقه کارگرى مواجه  اشکال کار اينجاست که اين سازمانها با اين تفکر و اين روش تشخيص خود و
اش  ندارد تعلق طبقاتى موجود خود و موقعيت عينى ى انقالبى بودن و سوسياليست بودن نيازىميشوند که برا

کامال برعکس، دقيقا به دليل قرار داشتن در اين موقعيت عينى . نميتواند نفى کند در واقع. در توليد را نفى کند
خدمت  سوسياليسم را درکه ميتواند سوسياليسم را بعنوان يک انديشه و آرمان جذب کند و تئورى  است
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بعنوان يک فرد برود و با  الزم نيست کارگر با يک نقد عميق فلسفى بسراغ خودش. اش بکار بگيرد مبارزه
دارى  بشود و در اردوى مبارزه عليه سرمايه اش تسويه حساب بکند تا سوسياليست خودش و تعلقات اجتماعى

. او بورژوا نيست. اده شده هر کارگر در اين جامعه استاوليه و د حضور در اين مبارزه موقعيت. قرار بگيرد
 او ميتواند سرجاى خودش در جامعه سوسياليست باشد و بعنوان. ارزش اضافه نيست وابسته به مالکيت و

عرفانى براى کارگر  اى و چنين بار مذهبى و تئورى مارکسيستى چنين خصلت کليشه. سوسياليست مبارزه کند
دسترس کارگر و لذا دور نگاهداشتن کارگر از  اى جز دور کردن آن از ورى به چنين پديدهندارد و تبديل اين تئ

   .اى در بر ندارد سازمان اينچنينى نتيجه
عنوان شرط عضويت سخن ميگويد، در واقع به  وقتى چپ راديکال از پذيرش برنامه يا اعتقادات و اهداف، به

اى و سازمانى و  هاى فرقه اى از کلمات قصار و کليشه مجموعه پذيرش يک سيستم فکرى غامض و پيچيده،
 اى در کار باشد، اين برنامه معموال چکيده همين کلمات و اگر برنامه. اشاره ميکند قابليت تکرار آن توسط فرد

مرزبنديهاى فکرى  هر عبارت برنامه، که قرار است موجز و غير تکرارى هم باشد، دنيائى از. کليشه هاست
ها،  کار نباشد، آنوقت مقاالت روزنامه اى در اگر برنامه. يشات در کل تاريخ چپ را بيان ميکندبا ساير گرا

بعدا در بحث . نگرش تئوريک فرد را تشکيل ميدهند ها و غيره شاخصهاى عقيدتى براى محک زدن پلميک
اينجا بايد  اما اين را. بر ميگردم" پذيرش برنامه"به مالک  سياست عضوگيرى حزب کمونيست بار ديگر

يکى از . و انديشه در همه سنتهاى چپ راديکال ايران به يکسان عمل نکرده است اضافه کنم که مالک تئورى
غيبت  اما اين به معنى. بارز چپ راديکال ايران بى توجهى و بى اعتنايى به تئورى بوده است خصوصيات

برنامه و غيره، با  ر سازمان، فقدانبرعکس، مدون نبودن تفک. مالک نظرى در امر عضوگيرى نبوده است
اى از آزمايش اعتقادات فردى  پيچيده افراد و کادرهاى قديمى و صاحب حق آب و گل و پروسه" اجتهاد"نوعى 

تفاوت اينجاست که . را از نظر عقيدتى آزمايش ميکند سازمان بى تئورى هم فرد. در عمل جايگزين شده است
اى، اخالقى  ميشود براى اعمال بدترين انواع قضاوتهاى ذهنى گرايانه، فرقه در اين موارد اين آزمايش مجرائى

 هاست که خصلت روشنفکرى و خرده بورژوائى چپ راديکال در اين قضاوت. نسبت به افراد مانده و عقب
وجهى عيان  تاکنونى و ناسازگارى آن با مبارزه کارگرى و امر جلب کارگران به سازمان به روشنترين

  .ميشود

 سبک کار و روش زندگى سياسى چپ راديکال

اى که  بدرجه. و روش زندگى سياسى سازمان مطرح ميشود در کنار مالک اعتقادى، مالک سبک کار
تر  تر باشد، مالک و محک عملى براى پذيرش عضو برجسته تر و الکن مانده تشکيالت از نظر تئوريکى عقب

وفادارى،  اين امتحان معموال امتحان. به سازمان داده باشد را" امتحان خودش"بايد به هر حال  فرد. ميشود
. مبناى آن شکل گرفته است انضباط پذيرى و قابليت عملى در پذيرش قالبهاى مبارزاتى است که سازمان بر

همانطور که گفتم سازمان چپ . نمونه نگاه کنيم ها کدامند؟ بهتر است باز به سيماى اجتماعى عضو اين قالب
ناراضى بورژوا و خرده بورژواست، بر گسست فرد از مکان اجتماعى  يرانى که مخلوق روشنفکرراديکال ا
 و گفتم که اين شرط سوسياليست شدن و مبارزه سوسياليستى و راديکال کردن يک. است اش مبتنى و توليدى

ه فرد را براى ک آنچه. سازمان با افراد و آحاد طرف است و نه اقشار و طبقات. بورژواست و نه يک کارگر
و پشت کردن به چيزهاى " کردن رد"عضويت در اين سازمانها ذيصالحيت کرده و ميکند، ظرفيت او براى 

اش،  سابقش، رفاهش، خانواده و عاليق شخصى اش، اخالقيات مانند خواستهاى اجتماعى پيشين. مختلفى است
وقتى به اين تعلقات نگاه . اده شدن نيستچنين افرادى قابل پي روش مبارزه سازمان جز با. اش تعلقات مادى

چرا که حتى وقتى . بورژوا براى گسستن از آنها در موقعيت بسيار مناسبترى قرار دارد ميکنيم ميبينيم که فرد
در نردبان  همه اينها پشت ميکند، تازه به روشنفکر عصيان کرده و ناراضى همان طبقه تبديل ميشود، به

اش، او را به  تعلقات فردى اش و ان فرد بورژوا عليه ارزشها و روشهاى طبقهعصي. اجتماعى پائين نميايد
اش سقوط ميکند و نه حتى امنيت  اجتماعى چنين فردى نه حرمت. انسانى فرودست در جامعه تبديل نميکند

روشنفکر بورژوا همه اينها حتى ممکن است به حساب  براى. اش بطور جدى به مخاطره ميافتد اقتصادى
اش گذاشته  هاى جوانى قابل احترام بودنش، و احتماال حتى ماجراجوئى بودن و نقاد بودنش، فکور وحساس 
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همچنان آغوشش را براى جاى دادن به جوانان عصيان زده و ماجراجوى ديروز خود باز  بورژوازى. شود
به موقعيت  بزند،هر قدر روشنفکر بورژوا عصيان کند و زير ارزشها و اخالقيات طبقه خود . ميدارد نگاه

و امنيت اجتماعى را حق او  جامعه به هر حال رفاه مادى. افق يک کارگر سقوط نميکند اقتصادى ناامن و بى
اند و نيروى خود را از اين تيپ  شکل گرفته سازمانهاى چپ راديکال سنتا حول اين موجود اجتماعى. ميداند

در است تمام خصلت اجتماعى و موقعيت اجتماعى خود را جامعه که قا از آن موجوديتى در. اند اجتماعى گرفته
 در جهان واقعى اين موجود را. آبستره، فارغ از قيد و بندهاى عينى اجتماعى تبديل شود بتکاند و به يک انسان

تحصيلش را تمام  دانشجو و دانش آموز، آنهم آن بخشى که قرار نيست. اساسا بايد در محيط تحصيل پيدا کرد
خواهر و برادر کوچکترش را  کارى و غيره خالص کند يا خرج تحصيل و مادرش را از اضافه کند تا پدر

   .بدهد، بهترين ماتريال براى اين سنت سياسى است
موقعيت خود را بعنوان کارگر نفى کند  در واقع کارگر بى آنکه. يک چنين تشکيالتى جاى کارگر نيست

چرا که . اما موضوع به همينجا ختم نميشود. جاى بگيرد ندگىنميتواند در اين سنت سياسى و در اين روش ز
اى شکل ميگيرد  سيستم ارزشى و اخالقى فردگرايانه و در عين حال نيهيليستى بر مبناى اين کارآکتر اجتماعى،

کارگرى  مبارزه. کارگر مدافع زندگى است. نفس زندگى و حرمت انسانى در تناقض قرار ميگيرد که ديگر با
پشت اخالقيات . اجتماعى است گيرى انسانها از مواهب طبيعى و ى براى بهبود رفاه انسانها و بهرها مبارزه

ايران، نقد خرده بورژواى عقب مانده و از صنعت و  مرتاضانه و مقيد و عقب مانده چپ راديکال غيرکارگرى
ماعى با چنين نگرش و کارگر بعنوان يک نيروى اجت. را ميشود ديد مدرنيسم ترسان يک کشور عقب افتاده

شهادت طلبى، آوانتوريسم سياسى و فردى، تحقير و نفى عاليق و محبت . ندارد اخالقياتى هيچ سازگارى
. بوده است هاى برجسته اين روش زندگى سياسى غير کارگرى هم، اخالقيات شبه مذهبى، تنها نمونه انسانها به

محدود نيست و از هر منفذ  ى چپ غيرکارگرى به اينهااما نفوذ اين تعصبات خرده بورژوائى در زندگى سياس
است که در  بورژوائى سياسى راديکال با زندگى در واقع اين تناقض مبارزه. اين سنت سياسى بيرون ميزند

 بورژوازى و با نفى زندگى خويش برخاسته است، به تناقض با زندگى سنت سياسى چپ راديکال، که از اين
  .تعميم مييابد بطور کلى

 مناسبات درونى

هست که عليرغم همه اين موانع تعدادى از  به هر حال نام کمونيسم و سوسياليسم آنقدر نزد کارگر معتبر
اما اينجا هم ناسازگارى محيط با کارگر و کارگر بودن . برسانند کارگران خود را بدرون سازمان چپ راديکال

تمام آن خصوصياتى که از . يزه و غير اجتماعى استکارگر در درون تشکيالت نيز اتم .خود را نشان ميدهد
شاخه از فعاليت  او ديگر رهبر فالن. دارى ميسازد از او تکانده شده است مبارز قدرتمند عليه سرمايه او يک

نخواسته است و نميتواند در اين ظرفيت  سازمان او را در اين ظرفيت. اى نيست آژيتاتور توده. کارگران نيست
اند خيلى زود خاصيتى  سازمان چپ راديکال غير کارگرى شده کارگرانى که به اين ترتيب وارد. بکار بگيرد

شد تئورى غامض شده و قابليت ترويج و تکرار آن مالک باشد، اگر بنا شد که کندن  اگر بنا. نمايشى پيدا ميکنند
آن قالبهائى که  باشد، يعنىموقعيت اجتماعى و تعهدات اجتماعى و تبديل شدن به يک انسان آبستره مالک  از

بيشترى ميتواند در آنها جاى بگيرد،  البال بورژوا و خرده بورژوا بسهولت روشنفکر جوان و مجرد و فارغ
. اى ميشود که بايد رهبرى شود سرباز ساده. باقى ميماند آنوقت کارگر در خود تشکيالت نيز عضو درجه دو

 اش ر روزنامه و تبليغ و ترويجش نميتواند نقش بازى کند، در کنگرهاحراز کند، د مقامات تشکيالتى را نميتواند
برعهده ميگيرند نگاه کنيد  به نوع فعاليتى که کارگران در اينگونه تشکيالتها. نميتواند شرکت کند و قس عليهذا

   .در درون سازمان را ببينيد" شکاف طبقاتى"تا اين 
  
  
  
 



 
هائی از منصور حکمتگزيده 68

 :خالصه کالم

. کارگرى خود را بازتوليد ميکند ور سيستماتيکى خصلت و بافت غيرسازمان چپ راديکال غير کارگرى بط
زير پرچم تغيير جامعه بر مبناى آرمانها و اهداف  درگير نبودنش در متن اعتراض کارگرى و قرار نداشتنش

اما در سطح عملى اين جدائى طبقاتى از . از اين سازمانها است کارگرى، ريشه اصلى جدائى عملى کارگر
که طى آن عناصر مناسب براى سازمان و سازگار با زندگى و روش فعاليت  يسمهاى مشخصى،طريق مکان

سبک  با توجه به مشخصات فکرى، سازمانى و. انتخاب ميشوند، بالفعل ميشود و ماديت مييابد سياسى سازمان
ن بناى براى ساخت کارى سازمانهاى چپ راديکال بسادگى ميتوان ديد که چگونه کارگر ماتريال مناسبى

يافتن افراد مناسب برپا کرده است،  کنکور فکرى و عملى که سازمان براى. تشکيالتى اين سازمانها نيست
   .منظما کارگر را دفع و روشنفکر را جذب ميکند

را از اين موقعيت اجتماعى بيرون کشيده  در بخش بعد به اين ميپردازم که حزب کمونيست ايران تا چه حد خود
اصلى بحث، تا آنجا که به حزب کمونيست ايران مربوط  هسته. مکانيسمها خالص کرده استاست و از اين 
اما در عين حال الزم . به اين با تفصيل بيشترى ميپردازم. عضويت کارگرى است مساله اجتماعى ميشود، وجه
 کنيم و که وجه فردى مساله عضويت و مالکهاى موجود انتخاب عضو توسط حزب را نيز بررسى خواهد بود

کمونيست بايد براى تسهيل  و باالخره به اقداماتى که حزب. نواقصى که در اين بعد وجود دارد را هم بشناسيم
پانزدهم کميته مرکزى حزب در اين زمينه  عضويت کارگران بسرعت در دستور بگذارد و به قرارى که پلنوم

   .تصويب نموده است اشاره خواهم کرد

   منصور حکمت

ارگان حزب کمونيست ايران در تير ماه و مرداد ماه  ٥٢و  ٥١شماره  ولين بار در کمونيست هاىاين مطلب ا
   .به چاپ رسيد ١٣٦٨

 ١٤١تا  ١٠٩مجموعه آثار، جلد هفتم، صفحات 
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 ها و مبارزات جارى کارگران حوزه
 

 :مقدمه کمونيست

ايران با رفيق منصور حکمت انجام داده  يستاى است که اخيرا صداى حزب کمون آنچه ميخوانيد متن مصاحبه
در مبارزات جارى کارگران و ملزومات رهبرى اين  ها در اين مصاحبه درباره شيوه دخالت حوزه. است

اينرو ما چاپ آن را در ادامه مقاالتى که تاکنون در اين باره  مبارزات نکات جديدى مطرح شده است، از
 ها در زمينه کار حوزه هاى مختلف سبک هاى آينده کمونيست جنبه شماره در. ضرورى ديديم ايم، مفيد و داشته

است، جايگاه  دخالت عملى در مبارزات کارگرى و مشخصا، همانطور که در اين مصاحبه نيز اشاره شده
  .فعاليت علنى در هدايت اين مبارزات را بيشتر مورد بحث قرار خواهيم داد

 ٭ ٭ ٭

 هاى ما در اين دوره خطاب به رفقا و فعالين حزب در شهر حول محور ايجادرهنمود بيشترين :مجرى برنامه
اى حزب  حوزه هاى حزبى در محيط زيست و کار کارگران و زحمتکشان، و ايجاد و گسترش تشکيالت حوزه

مبارزات و اعتراضات کارگرى  در عين حال شاهديم که طى همين دوره. در ميان کارگران دور مى زده است
گسترش و تحکيم تشکيالت حزب چه ارتباطى با اين  سياست ما مبنى بر. مختلف جريان داشته و دارد به اشکال

مبارزات پيدا ميکند؟ به عبارت ديگر، ما تا چه حد و در چه اشکالى  مبارزات و اعتراضات و امر رهبرى اين
 اى ما براى با هدف دورهاعتراضات فعال ميشويم و آيا دخالت در رهبرى اين مبارزات  در امر رهبرى اين

  تحکيم و گسترش تشکيالت حزبى در ميان کارگران در تقابل قرار نميگيرند؟

اى که امروز بر عهده رفقاى ما در شهرهاى مختلف ايران  گفتيد مهمترين وظيفه همانطور که :منصور حکمت
 ترين و ل کردن آگاهيعنى متشک. اى حزب در ميان کارگران آگاه و پيشروست تشکيالت حوزه است گسترش

تعيين کننده دارد و  اين براى ما اولويت. ها و محالت هاى حزبى در کارخانه پيشروترين کارگران در حوزه
اما سؤالى که شما . ايم حزب توضيح داده اهميت آن را هم به طرق مختلف قبال از طريق نشريات و راديوهاى

اى ما با امر دخالت کردن  اى بين اين وظيفه پايه ه رابطهچ سؤال اينست که. مطرح ميکنيد هم بسيار جدى است
اى  آيا سازمان دادن تشکيالت حوزه. اعتراضات موجود کارگران برقرار ميشود فعال در رهبرى مبارزات و

 کارگران در تقابل با پرداختن به مبارزات جارى، بخصوص قرار گرفتن در موضع رهبرى اين حزب در بين
مستلزم دست کشيدن از  آيا بايد بين اين دو يکى را انتخاب کرد؟ آيا پرداختن به يکىمبارزات است؟ يعنى 

اى خود، در عين  ضمن ادامه فعاليت پايه ديگرى است؟ و اگر اينطور نيست، رفقاى ما به چه اشکالى ميتوانند
  داشته باشند؟ حال برخورد فعالى هم به مبارزات جارى کارگرى

، مربوط ميشود، نه تنها تقابلى در مجموعه ، يککل يک زب کمونيست ايران به عنوانتا آنجايى که مساله به ح
اى و دخالت در امر رهبرى مبارزات جارى و موجود کارگرى،  سازماندهى حزبى و حوزه کار نيست، بلکه

گسترش  ازدياد و ايم که رشد تشکيالت حزب در ميان کارگران، ما بارها گفته. الزم و ملزوم يکديگرند اساسا
بدون . بين کارگران است هاى حزبى، شرط الزم شکل گرفتن يک رهبرى انقالبى و ادامه کار در حوزه

کارگران اصوال مقدور نيست و هر گامى  تشکيالت حزبى دخالت در رهبرى مبارزات اقتصادى و اعتراضى
ا به تأمين اين رهبرى و برميدارند ما را بطور واقعى گامه اى حزب که رفقاى ما در گسترش تشکيالت حوزه
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از طرف ديگر نفس دخالت در هدايت . تر ميکند اعتراضى کارگرى نزديک تقويت و گسترش مبارزات
 نميتوان حزب. خود نقش بسيار مهمى در گسترش تشکيالت حزبى در ميان کارگران دارد مبارزات جارى هم

کارگران و پيشروان  کارگران، که توده کمونيستى را تصور کرد که نسبت به مسائل موجود و مبارزات جارى
و انتظار هم داشته باشد که سازمان  تفاوت باشد آنها را در مقياس هزاران نفر به خود مشغول ميکند، بى

بايد حزبى باشد . متشکل کننده کارگران پيشرو باشد حزب ما بايد حزب. اش به سرعت گسترش پيدا کند حزبى
اى و طبقاتى، به مشغله مبارزاتى جارى  رگران آگاه بر مبناى منافع پايهکا که ضمن تالش براى متشکل کردن

. نميشود هيچ حزبى در جدائى از مبارزه و اعتراض واقعا موجود در جامعه ساخته. پاسخگو باشد آنها نيز
پيکره سازمانى خود را گسترش بدهد  ، يعنى حزب به عنوان يک کل، بايد همکل حزب بنابراين روشن است که

همانطور که گفتم اين دو وجه، مکمل و الزم و ملزوم  و. هم در نقش رهبر مبارزات کارگرى ظاهر شود و
  .يکديگر هستند

الزاما درباره هر  اما آنچه درباره کل حزب، يا به عبارت بهتر، حزب به عنوان يک مجموعه، صدق ميکند،
الزاما به همان صورت و با همان بيان  ،آنچه که براى کل حزب درست است. جزء و اندام حزب صدق نميکند

هاى حزبى از يکسو، و رهبرى  اگر سازماندهى حوزه .براى يک حوزه حزب در محيط کارگرى درست نيست
هاى پايه ميرسيم،  مکمل سياست حزب هستند، وقتى به عملکرد حوزه مبارزات جارى از سوى ديگر، اجزاء

  .ائى با هم تقابل پيدا کننده ممکن است در دوره اينها ديگر بطور واقعى

بپرسد که آيا واقعا ممکن است تالش براى در دست گرفتن رهبرى يک اعتصاب، شرکت  ممکن است رفيقى
کنونى اين کامال  هاى ما لطمه بزند؟ بله، متاسفانه در شرايط اى حوزه هدايت يک تحصن، به کار پايه فعال در

آوردن ملزوماتى است که  ى کارگرى نيازمند بوجودچون دخالت در رهبرى مبارزات جار. ممکن است
ميخواهد بطور واقعى خالء رهبر را در حرکات  آن کسى که. هاى ما الزاما از آن برخوردار نيستند حوزه

هائى  ما حوزه. از هر چيز به فکر فراهم کردن اين ملزومات باشد اعتراضى موجود کارگران پر کند، بايد قبل
ما . يک اعتصاب خوش بدرخشند و بعد صحنه را براى مدت طوالنى خالى کنند رنميخواهيم که يکبار د

 هاى در بر گيرنده کارگران کمونيست درست کنيم که بطور تشکيالت حزبى، متشکل از حوزه ميخواهيم يک
 انقالبى و هوشمندى براى کارى رهبرى قاطع، بطور ادامه. کارى رابطه حزب و طبقه را برقرار نگهدارد ادامه

اى براى جلب پيشروترين  جارى را به عرصه کارى مبارزات بطور ادامه. بحثهاى مختلف جنبش کارگرى باشد
کارى قدرت کارگران را در مبارزه سياسى و اقتصادى  بطور ادامه ترين کارگران به حزب تبديل کند و و آگاه

جنبش طبقه کارگر براى سوسياليسم، حزب ما بايد بتواند نه فقط رهبر و سازمانده  خالصه کنم. افزايش بدهد
بهبود شرايط  ترين رهبر در مبارزاتى باشد که کارگران بطور روزمره براى ترين و قاطع همچنين اصولى بلکه

است که ما در اين دوره الويت  بنابراين طبيعى. شان در همين نظام موجود به آن دست ميزنند کار و زندگى
و همين را هم . کارگران کمونيست را بوجود بياوريم کارى از ن تشکل ادامهخودمان را اين قرار بدهيم که چني
  .رهبرى مبارزات جارى کارگران بدانيم مبناى دخالت جدى و فعال در امر

را خالصه کنم بايد بگويم که اوال ما به عنوان يک حزب هيچگاه امر گسترش و  به هر حال اگر بخواهم حرفم
ما رابطه  .ايم ارگران را از امر مبارزات جارى اعتراضى کارگران جدا نکردهتشکيالت حزب در بين ک تحکيم

تقابل و تناقضى بين اين دو امر، بين  اين دو مساله را دقيقا ميدانيم و در ديدگاه عمومى و سياسى خودمان هيچ
در امر رهبرى  نحوه و هدف دخالت ما، باز به عنوان يک حزب، ثانيا از لحاظ سياسى. اين دو وظيفه نميبينيم

ميدانيم . و اگر در مواردى کمبود داريم ميدانيم که بايد روى آن کار کنيم. است مبارزات جارى روشن بوده
و طبقه،  به گسترش پيوند سياسى و تشکيالتى حزب. ما در مبارزات جارى بايد به چه چيزى منجر شود دخالت
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کارگران به مبارزه و  بخش هر چه بيشترى از آورى به استحکام و پيشروى خود جنبش اعتراضى و به روى
ها،  ميشود که ما به مساله رابطه حوزه اما آنجا مساله پيچيده. تشکل بطور کلى و تشکل حزبى به طور اخص
آنهم در مقطع معينى که شالوده تشکيالتى حزب محکم . ميرسيم يعنى اجزاء معينى از حزب با مبارزات جارى

 اينجا ما ميگوئيم که تا آنجا که به کار حوزه مربوط ميشود دخالت در رهبرى. نيست و به اندازه کافى گسترده
است که در دنياى  مبارزات جارى ديگر به اين سادگى نيست، بلکه نيازمند بوجود آوردن مقدمات و ملزوماتى

  .آورد اين ملزومات را بايد بطور جدى بوجود. واقعى اين دخالت را ممکن بکند

دخالت  هائى را فراهم کنند، تا عمال قادر به هاى ما بايد چه زمينه ملزومات کدامند، حوزه اين :مجرى برنامه
  فعال در رهبرى مبارزات جارى کارگرى باشند؟

و چه از طريق راديو و همينطور در درون  ما قبال هم، چه در مقاالت نشريه کمونيست :منصور حکمت
ايم اشاره ميکنم و بعد به  وار به رئوس آنچه گفته من فهرست. ايم کرده حزب، تا حدود زيادى به اين مسائل اشاره

مى  ها در اين زمينه دارد اى در پيشرفت کار حوزه جديد، که به نظر من اهميت تعيين کننده يک نکته کمابيش
  .پردازم

مبارزات  مشى سياسى در اين داشتن سياست و خط اولين شرط ظاهر شدن به عنوان رهبر مبارزات کارگرى،
قبال مسائل مختلف جنبش کارگرى روشن کرده باشيم، شعارهايمان را  هاى خودمان را در ما بايد تاکتيک. است

 دورنما و افق اين مبارزات و توان بالفعل و بالقوه هر آکسيون اعتراضى را بشناسيم و تعيين کرده باشيم،
کارگران و يا محيط  ال براى اصالحاتى در وضعباالخره رابطه مبارزات موجود، يعنى مبارزاتى که به هر ح

کمونيست براى رهائى قطعى درک کنيم و در  سياسى و اقتصادى جامعه است، را با مبارزه انقالبى کارگران
نيستيم، ما جريانى نيستيم که دلش را به اين خوش کند که در  خط ما در مبارزات جارى بى. جزئيات معنى کنيم

آگاه کردن . ما سياست معين و پيگيرى را در اين مبارزات دنبال ميکنيم. ميکند اعتراضات کارگرى شرکت
و  پذيرى بطور کلى به منافع واقعى خود، تصحيح شعارها و اهداف اين مبارزات، گسترش تشکل کارگران

 و روحيه مبارزاتى نفس مبارزاتى به سازمانيابى کمونيستى بطور اخص در بين کارگران، باال بردن اعتماد
کار و زيست کارگران، دنبال کردن  شان و بهبود واقعى شرايط هاى برحق کارگران از طريق گرفتن خواسته

بنابراين قبل از هر چيز حزب به . ها متمايز ميکند اکونوميست ها و اين اهداف است که ما را از تريديونيونيست
بينش و شناخت الزم براى رهبرى مبارزات اى حزب بايد  مثابه اجزاء و سلولهاى پايه ها به طور کلى و حوزه

ميکنند و نه موج آکسيونها  و در اين امر چنان محکم باشندکه آنها باشند که مبارزات را رهبرى. داشته باشند را
جارى مستلزم آنست که رفقاى ما که از نزديک با  بعالوه دخالت در مبارزات. که آنها را به دنبال خود ميکشد

تجارب الزم را کسب کرده . تر رهبرى مبارزه صاحبنظر باشند عملى اسند روى مسائلاين مبارزات در تم
 .در زمينه ملزومات سياسى ما کمترين اشکاالت را داريم. خود را بطور جدى بازى کنند باشند تا بتوانند نقش

هاى تاکتيکى  قطعنامه اى است که با توجه به وجود برنامه حزب، مطالبات حداقل حزب، شعارها و اين عرصه
  .تدقيق بيشتر آنها وجود ندارد حزب، بيشتر روى آن کار شده است و در آينده هم مانع خاصى براى

فراهم کردن، امروز براى ما کار دشوارترى است و به صرف انرژى  اما ملزومات عملى و تشکيالتى را
کم نفوذ، محافل ترويج کارگرى، و  هاى آکسيونيسم در حوزه--قبال در مقاالتى نظير  ما. زيادترى نياز دارد

واحد تشکيالتى  آن. ايم هاى راديو به بخش زيادى از اين ملزومات اشاره کرده مقاالت نشريات و برنامه ديگر
اى  کارى فعاليت پايه بتواند ادامه کمونيستى که ميخواهد در موضع رهبرى مبارزات جارى قرار گيرد بايد اوال

، بايد نفوذ خود را در بين کارگران حوزه )بيشتر ميپردازم ه به اين نکته بعداک(خود را تضمين کرده باشد 
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بايد . گسترش داده باشد و به اشکال مختلف توسط کارگران متشکل احاطه شده باشد فعالين خود به حد کافى
از اين  بخشى .هاى اعتراضى در تماس باشد واقعى بتواند با پيشروترين کارگران و رهبران عملى جنبش بطور

معينى در ميان ديگر رهبران عملى  رفقا را حداقل در صفوف خود داشته باشد و الاقل نفوذ معنوى و سياسى
حوزه کمونيستى بايد بطور واقعى قادر باشد افکار و اعمال  .اند داشته باشد کارگران که هنوز به حزب نپيوسته

در جنبش کارگرى هيچ نفوذ . بدهد و هدايت کند آکسيون تحت تاثير جدى قرار کارگران را در طول مبارزه و
مستلزم کار  رهبرى را نميتوان قاپ زد، بلکه بايد کسب کرد و اين. بسادگى و سهولت بدست نميآيد و اعتبارى

که گفتم ما اينها را قبال در  همانطور. اى در ميان کارگران است اى سياسى ترويجى و تشکيالتى جدى پايه
کار و  اضافه ميکنم مساله کار علنى، عناصر علنى نکته مهمى که من در اينجا. ايم هجزئيات بيشترى شکافت

اى است که در گذشته ما کمتر راجع  اين مساله. کارگرى به اين امور است هاى وابستگى قطعى رهبرى آکسيون
  .ايم و سعى ميکنيم در آينده نزديک بيشتر براى رفقا تشريح کنيم کرده به آن صحبت

مثال اعتصاب، تحصن  هر آکسيون،. اين است که رهبرى صرفا مخفيانه مبارزات کارگرى ممکن نيستمساله 
هاى وسيعى از کارگران در برابر  بخش علنى و غيره، حرکتى است که به هر حال بيانگر مقاومت و مبارزه

د، باز هم قدر هم که يک اعتصاب توسط يک مرکز مخفى هدايت شو هر. سرمايه و کارفرما و دولت است
بسيج کردن کارگران، . مستقيم کارگران نيازمند رهبرى در صحنه علنى است اعتصاب به عنوان يک عمل

مذاکره،  هاى ُعّمال دولت و کارفرما، شعارها در روز آکسيون، خنثى کردن تبليغات و توطئه تعيين و تصحيح
اى بدون تکميل  هيچ عمل توده. دارد نى نيازانتخاب نماينده و غيره، به هر حال به وجود رهبران و ُمبلغين عل

تمام بحث بر سر اينست که چگونه حوزه مخفى . نيست فعاليت مخفى کمونيستى با فعاليت هدفمند علنى ممکن
اگر اين . اى که مستلزم دخالت فعال علنى است رهبرى. رهبر باشد کمونيستى ميتواند در روزهاى آکسيون

کنيم  شد، يعنى اگر نتوانيم به درستى فعاليت مخفى را با اقدامات علنى الزم تلفيقما نبا توانائى و اين قدرت در
  .صحبتى از دخالت فعال در رهبرى مبارزات جارى هم نميتواند در ميان باشد

هاى آن را کمتر روشن  و گوشه و زوايه ايم اى است که تا به حال کمتر به آن پرداخته اما کار علنى عرصه
يعنى کسى که رأسا در آکسيون در پيشاپيش صفوف کارگران قرار  مقوله ُمبّلغ علنى کار حزبى،کال . ايم کرده

اگر دقت کنيد فعالترين . ميکند، در جنبش ما و در حزب ما کمتر شناخته شده است ميگيرد و آنها را هدايت
پيدا  ها نيونيستها و ترديو کارگرى، مبلغين صاحب نفوذ و رهبران عملى را در صف اکونوميست سخنوران

هاى  رهبرى آکسيون تنها هنگامى بطور جدى به مساله. ميکنيد، ما بايد اين عقب ماندگى را جبران کنيم
کمتر شناخته شده فعاليت علنى  هاى حزبى ما توانسته باشند به قلمرو ايم که حوزه کارگرى نزديک شده
  .کمونيستى گام بگذارند

وزه مخفى با عناصر علنى کار چيست؟ اين عناصر چگونه به حوزه رابطه ح. سبک کارى است اين يک بحث
مخفى کار از  مربوطند و چگونه از حوزه خط ميگيرند و توسط حوزه هدايت ميشوند؟ اطالعات اين عناصر ها

رفيق حزبى ما امنيت و  حوزه مخفى و روابط آن چقدر است؟ چگونه ميتوان کارى کرد که فعاليت علنى
ُمبلغ علنى را چگونه ميتوان حفظ کرد و امنيتش  و شبکه مخفى ما را به خطر نياندازد؟ خودکارى حوزه  ادامه

 - چگونه ميتواند بى آنکه الزاما هويت و تعلق حزبى خود را فاش نمايد  را تضمين کرد؟ ُمبلغ و فعال علنى ما
 مواضع و -خود است  اختناق تا اين حد شديد است عمدتا ناگزير از مخفى نگاه داشتن هويت که تا وقتى

علنى خود را در  ها و شعارهاى حزب را در روز آکسيون به کرسى بنشاند؟ بطور کلى مبلغين و فعالين سياست
هاى مخفى و  اى بين حوزه رابطه چه محيطى پيدا ميکنيم؟ چگونه آنها را به عضويت حزب در ميآوريم؟ و چه

را بايد داشت و ما سعى ميکنيم اينها را در آينده نزديک  ؤاالتاين ُمبلغين علنى کار برقرار ميکنيم؟ پاسخ اين س
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 ايم، بايد اين قلمرو فرصت کوتاه تأکيد ميکنم که عالوه بر ملزوماتى که قبال گفته به هر رو در اين. روشن کنيم
به معناى مخفى و علنى  تلفيق کار. فعاليت را هم بدرستى بشناسيم و خود را از اين لحاظ هم محکم و آماده کنيم

آنها نيست بلکه عمدتا به معنى ايجاد  کارى توأم همه اعضاى حوزه و روابط پيرامونى کارى و مخفى علنى
امروز کمتر حوزه ماست که مدعى باشد . کار است فعالين علنى اى محکم و مناسب ميان فعالين مخفى و رابطه

، مدعى باشد که عناصر علنى و رهبران کار برخوردار است اى ادامه به شيوه از امکان آژيتاسيون علنى
يعنى بدون  بدون آنکه آنها را از اين قلمرو فعاليت حياتى محروم کرده باشد و بيرون کشيده باشد، اى را، عملى

فعاليت آنها را تحت سياست و خط  تبديل کرده باشد به عضويت حزب درآورده و" مخفى"آنکه آنها را به فعال 
  .اده استمشى و رهبرى حزب قرار د

در برابر توحش  اين الزمه فعاليت حزبى است که در دل اختناق بورژوائى و. حزب ما يک حزب مخفى است
اما . چنين شرايطى فعاليت ميکنند کمونيستها همواره، مگر در شرايط استثنائى، در. بورژوازى فعاليت ميکند

ها و  ها را به رفرميست عملى آکسيون قلمرو رهبرى اين به آن معنى نيست که قلمرو کار علنى و الجرم
اى به اسم آژيتاتور  ما بايد پديده. امروز عمال چنين است، اين نقطه ضعف ماست اگر. ها بسپارند تريديونيونيست

در  اند، را بشناسيم و هاى کارگرى که به عضويت حزب درآمده کار، رهبران عملى جنبش علنى کمونيست
  .شان را باز کنيم رفقا جاى واقعى فعاليت حزبى خود براى اينگونه

صحبت بر سر جذب  ها نيست، توجه کنيد که اينجا صحبت بر سر علنى کردن يکى دو نفر از اعضاى حوزه
يابى در حزب، با حفظ  تشکل رهبران پرشور جنبش کارگرى، سخنوران کارگرى و کارگران صاحب نفوذ به

اى  اين مستلزم برقرارى رابطه. و نقش رهبر اى بلغ تودهنقش علنى پيشين آنهاست، يعنى نقش علنى، نقش ُم
اين يکى از مهمترين ملزومات دخالت ما . عناصر علنى است شده ميان تشکيالت مخفى حزب با ظريف و فکر
که همانطور که گفتم بدون رهبرى علنى وجود خارجى پيدا نميکند و هدايت  آکسيونهائى. هاست در آکسيون

مخفى ما  مادام که چنين نيست، يعنى مادام که حوزه. با کار صبورانه و آگاهانه فراهم کرد بايد اين را. نميشود
پيشتاز در روز آکسيون چشم  ناگزير است يا براى ادامه کارى خود، که گفتيم در اولويت است، از ايفاى نقش

بياندازد، ما با تناقضى که اش را به مخاطره  کنونى بپوشد، يا با جهيدن به صف مقدم آکسيون تمام دستاوردهاى
اى اصولى و حساب  اما آن زمان که شبکه مخفى تشکيالتى ما، به شيوه. بود در سؤال قبل گفتيد روبرو خواهيم

کارگر را در  هاى کارى که توانائى هدايت توده هاى امنيتى، به عناصر علنى با محاسبه کليه جنبه شده و منظم و
بتواند وجود آژيتاتور علنى را در  ، يعنى آن زمان که تشکيالت مخفى ماروزهاى آکسيون دارند، متصل باشد

ايم تا در مبارزات جارى کارگران، بمثابه رهبر،  واقعى آماده سيستم خود جا بيندازد و هضم کند، آنگاه ما بطور
  .ظاهر بشويم

خواستم توجه رفقا را به اين  من صرفا. گذاشت ها را تدريجا با رفقا در ميان خواهيم همانطور که گفتم اين بحث
بحث تفصيلى را بايد بعدا مطرح . خودشان به ما به اين مسأله هم بپردازند هاى امر جلب کنم و اميدوارم در نامه

کار اضافه  علنى اى هم راجع به همين رفقاى اجازه شما من از اين فرصت استفاده ميکنم و چند کلمه اما با. کرد
  .ميکنم

نميآيند که مثال اين يا آن رفيق در حوزه و يا پيرامون آن به دستور حزب  به اين صورت بدست کار فعالين علنى
 ُمبلغ علنى و رهبر عملى تا حدود زيادى محصول خود. علنى در آکسيون را بر عهده بگيرد نقش دخالت

قول  کارگران پرشور، معترض و سخنورى که در اعتصابات به. مبارزات و اعتراضات کارگران است
رهبرى عملى را از خود بروز  هاى معروف رو ميآيند، در ميان کارگران نفوذ کالم پيدا ميکنند و عمال ظرفيت
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جنبش کارگرى بطور طبيعى اين . سرمايه هستند ميدهند، زائيده نفس اعتراض طبقه کارگر عليه بورژوازى و
در غياب يک تشکيالت حزبى و با درک البته . صف خود ميراند عناصر را در دل خود ميپروراند و به جلوى

هاى رفرميستى و تريديونيونى ميشوند، و يا در  دسته از رهبران عملى يا جذب ايده سياسى تئوريک نازل، اين
پوپوليستى  تجربه جنبش. پذيرى با حزب مخفى ابا دارند که حتى خود را کمونيست هم بدانند، از تشکل صورتى

سياسى موجب کنار کشيده شدنشان  شان به حزب آنها نگرانند که پيوستن. ده استهم اين هراس آنها را موّجه کر
دسته از رفقا در غياب ارتباط و تعلق حزبى در موارد  بعالوه مضمون فعاليت اين. از اين عرصه فعاليت باشد

کار  .رفرميستى و رهبرى عملى مبارزه در همان محدوده خودبخودى است زيادى محدود به تبليغ و عملکرد
فعاليتشان  اما وقتى همين ُمبلغين به حزب بپيوندند، مضمون. هرف و تأثيراتشان زودگذر است بى اينها گسسته و

اى براى تشکل  هاى حياتى مهره تر خواهد شد و تبديل به متحول خواهد شد، از لحاظ سياسى و تئوريک عميق
  .جنبش کارگرى خواهند شد بر دادن به جنبش سوسياليستى طبقه و ِاعمال رهبرى کمونيستى

اما شرط الزم اين امر، اگر . رهبران عملى را به صفوف حزب جلب کنيم ترين و پيشروترين اين ما بايد آگاه
هاى حزبى  کرده باشيم، اين است که پس از پيوستن به حزب و کار تحت رهبرى کميته نخواهيم نقض غرض

فعاليت اين رفقا  ه عنوان رهبر و ُمبلغ بازى کنند، و ثانيااين رفقا بتوانند اوال نقش علنى خود را ب نيز،
حوزه حزب نبايد امنيت و ادامه کارى اين  همانطور که فعاليت. کارى حوزه حزب را به مخاطره نياندازد ادامه

هاى مخفى  رابطه ويژه و ظريفى ميان اين دسته از رفقا با حوزه بنابراين بايد. رفقا را به مخاطره بياندازد
 ها با دقت و تعّمق کار کرديم، جزئيات را همانطور که درباره وجوه ديگر سبک کار حوزه ما بايد. رقرار شودب

نقش عناصر علنى  ها استوار کرديم، در تعريف براى خودمان روشن کرديم و نقشه خودمان را بر اين تحليل
من تصور . را بشناسيم و بياموزيم ههاى مختلف اين فعاليت و اين نوع رابط در حزب هم دقيق بشويم و جنبه

بيشترى درباره اين وجه فعاليت سخن گفتيم، در موقعيت  ميکنم در ماههاى آينده، پس از اين که با تفصيل
رفقا منتظر مطالب بعدى ما . حزبى و مبارزات جارى کارگران خواهيم بود هاى بهترى در تحليل رابطه حوزه

  .فقا هستيممنتظر اظهار نظرهاى ر ما هم. باشند

 ١٣٦٣بهمن  ٣٠ - ١٦شماره  کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران،
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 حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى
 اتور وآژيتاسيون علنىدرباره اهميت آژيت

)١( 

 

 مقدمه )١

از مسانل، مناسبات و مطالبات . اى دارد آکسيون اعتراضى کارگرى، مانند هر پديده ديگر، گذشته، حال و آينده
ميگيرد و در فرداى پايان خود مناسبات، تناسب قوا، روحيات و  خاصى مايه ميگيرد، به جريان درميايد و اوج

ناظر خارجى عمدتا آکسيون کارگرى را با بروز بالفعل اعتراض علنى دسته . گذاردمي تلقيات متفاوتى برجاى
پاسداران  کارگران کانادادراى با پليس و"، "کارگران ذوب آهن اعتصاب کرده اند. "تداعى ميکند جمعى

راى اما يک آکسيون کارگرى ب .و نظير آن" کارگران صنعت نفت دست به کم کارى زده اند"، "درگير شده اند
ما از دخالت در آکسيون هاى کارگرى و رهبرى  فعالين کمونيست معناى وسيعترى را در بردارد و هنگامى که

در کل يک پروسه، يعنى قبل از آکسيون ، حين آن و پس از آن را  آنها سخن ميگوئيم، دخالت و اعمال رهبرى
  .مدنظر داريم

کمونيست و تشکيالت کمونيستى در  دخالت فعالينهر رهنمود، يا مجموعه رهنمودها، براى توضيح نحوه 
کمونيستها را در هر سه دوره شکل گيرى، وقوع و خاتمه  مبارزات و اعتراضات جارى کارگران بايد وظايف

. و شرکت در يک آکسيون در حال وقوع در وهله اول روشن بنظر ميرسد معنى دخالت. آکسيون ها روشن کند
اتفاقا  .ل از آن و يا پس از پايان آن، شايد در ابتداى امر قدرى غريب بنظر برسدآکسيون، قب اما ايده دخالت در

حزبى به مبارزات جارى  اين وجه دوم مساله است که تاکنون در بحثهاى ما راجع به شيوه برخورد حوزه هاى
در حين وقوع آن ملزومات و شيوه دخالت در آکسيون  بيشتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بيشتر از قلم افتاده

  .مفيد خواهد بود با اين وجود توضيح بيشترى. بوده است
، مهر زمينه ها و )مبارزه اعتراضى بالفعل و در جريان به معنى اخص کلمه، يعنى بعنوان يک(هر آکسيونى 

ب هر آکسيون بر زمينه تناسب قواى معين و در چهارچو. با خود حمل ميکند شرايط عينى و ذهنى قبلى خود را
بدون شک اين عوامل در . درجه سازمانيافتگى و تشکل پذيرى موجود طبقه شکل ميگيرد آگاهى سياسى و

هيچ . قبلى فراتر روند خود آکسيون تغيير ميکنند، اما در تحليل نهايى تنها به حد معينى ميتوانند از سطح طول
کوبگر جمهورى اسالمى از نيروهاى سر ساعت کار، خروج ٣٥اعتصابى در ايران امروز دفعتا بر سر 

تعرض بورژوازى، عقب . کل کشور آغاز نمى شود کردستان و يا آزادى بى قيد و شرط عقيده و بيان در
قواى موجود، مطالبات کارگران در اعتراضات جارى را به  نشينى هاى تحميلى به جنبش کارگرى و تناسب

  .سطح پايين ترى تنزل داده است
تشکيالتى معين، بر زمينه تناسب قواى  ى کارگران معين، با آگاهى سياسى و توانهر آکسيون اقدام مبارزات

چهارچوب و جو کلى اى که اعتراضات خودبخودى  .موجود و با تلقى خاصى از تناسب قواى موجود است
دخالت در آکسيون . اين عوامل کمابيش از قبل تعيين شده است کارگرى در محدوده آن شکل ميگيرد، توسط

به معناى تالش . دخالت و تالش براى تغيير اين جو و شکستن اين چهارچوب است از آکسيون، به معناىقبل 
فرمولبندى  بردن سطح آگاهى و تشکل پذيرى کارگران، خنثى کردن عوامل تفرقه انگيز موجود، در باال

نفوذ و باال  و صاحب اصولى شعارها و مطالبات کارگران، مرتبط کردن و متشکل کردن کارگران پيشرو
کارگران به کمونيسم و تشکل در  جلب بخش بيشترى از. بردن روحيه مبارزاتى کارگران و نظاير آن است

فعاليت مستمر حوزه ها و . اعتراضى آتى دارد حزب کمونيست خود تاثير تعيين کننده اى در سطح مبارزات
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هر دوره اى که نارضايتى هاى موجود به اقدامات مشخص آنها در  فعالين کمونيستى در ميان کارگران و نيز
دورنماى يک آکسيون را در برابر کارگران قرار ميدهد، تاثيرات جدى خود را مستقيما  نحوى اوج ميگيرد که

و کارفرما  سرنوشت آکسيون کارگران کارخانه اى که به دولت. قدرت و دامنه آکسيون آتى خواهد گذاشت بر
مبهمى از خواستهاى خود دارند و  ان کار نکرده اند، فرمولبندى غير اصولى وتوهم دارند، کمونيستها در ميانش

کمونيست ها و اقدامات ويژه قبل از آکسيون آنها،  بخش مهمى از فعاليت روتين. غيره از پيش معلوم است
 بهر رو، به معنى دخالت و تاثيرگذارى بر سرنوشت هر آکسيون آتى صرف رفع اين نقاط ضعف ميشود، و اين

  .کارگران است
از اينکه آکسيون به نتيجه رسيده باشد يا  اعم. وظايف کمونيستها پس از خاتمه آکسيون نيز کمابيش روشن است

بايد جمعبندى شود و اين جمعبندى در وسيعترين سطح ممکن  نه، کل پروسه مبارزه، نقاط ضعف و قدرت آن
اگر دستاوردى هست بايد تثبيت و . ر آنان تبديل شودالاقل به نظر بخش پيشروت به شعور عمومى کارگران و يا

اندوزى  شود، اگر شکستى در کار بوده است، بايد دالئل اين شکست تحليل شود و مبناى تجربه حراست
کارگر، تعدى کارفرما به  اخراج رفقاى(کارگران قرار گيرد، بايد مقاومت در برابر تاثيرات عملى شکست 

بايد با افت روحيه مبارزاتى و نااميدى و  تحت هر شرايطى. سازماندهى شود )ديگر حقوق کارگران و غيره
زمينه اى را براى کار فشرده کمونيستى در ميان توده کارگران و  هر آکسيون. دلسردى از مبارزه مقابله شود

  .ميسازد که بايد به خوبى از آن استفاده شود عناصر پيشرو فراهم
بسيارى از نکات مهم فى . کمونيستى در قبل و بعد از آکسيون دشوار نيست حوزه هاى بهر حال تبيين وظايف

آکسيون ها وجود  اگر ابهام و اشکالى در زمينه شيوه برخورد به. به طرق مختلف توضيح داده شده است الحال
معنى به (آن يعنى در حين آکسيون  دارد، اساسا به مسئله دخالت در آکسيون و رهبرى آکسيون در جريان وقوع

اينجاست که بايد در جستجوى ايده ها و . است اينجاست که بيشترين تعمق ضرورى. برميگردد) اخص کلمه
  .رهنمودهاى راهگشا بود

  ويژگى روزهاى آکسيون و اهميت وجه علنى مبارزه )٢

فعالين کمونيست در آکسيونهاى کارگرى چيست؟ قطعا منظور اين نيست که  منظور از دخالت حوزه ها و
مانند کارگران ديگر در تجمع عمومى، صف تظاهرات و محل تحصن حضور بهم رسانند؛  کمونيست ها صرفا

يا آن  را در ميان صدها مشت گره کنند و راى خود را مانند صدها راى ديگر در رد و قبول اين مشت خود
شرکت نمى کنند، " ديگر مثل هر کارگر"کمونيست ها در آکسيون صرفا . پيشنهاد و فراخوان ابراز کنند

آن در جهت اصولى، بر طبق سياستهاى  شرکت کمونيستها بنا به تعريف شرکت در هدايت آکسيون، در رهبرى
  .کمونيستى حزب است

. ترسيم ميکند پوپوليستى تصوير ساده گرايانه اى از رهبرى آکسيون هاى کارگرى توسط سازمان مخفى ادبيات
حقانيت خود را به توده کارگران  اين سلول قبال. ون را به دست داردرهبرى آکسي" سازمان"يک سلول مخفى 

و يادآورى سابقه پرافتخار آن تحت شعارها و  ثابت کرده و کارگران على العموم با شنيدن نام سازمان
مخفى شعارها را تعيين ميکند و به اطالع کارگران ميرساند و  سلول. رهنمودهاى سلول مخفى بخط ميشوند

با اعالميه و (سلول مخفى . تقسيم کار الزم را در بين کارگران بوجود مى آورد ورت لزوم قبالحتى در ص
اقدامات فورى  نظر خود را درباره هر مرحله از پيشرفت آکسيون اعالم مى کند و کارگران را نسبت به (غيره

انب آن و با کنترل شده از ج آکسيون تحت شعارهاى سلول مخفى، با مطالبات مطرح. بعدى واقف مى سازد
  .غيبى آن هدايت ميشود

کلى  اينجاست که اگرچه محبوبيت توده اى يک حزب احتماال قادر به جهت دادن به حرکت عمومى اشکال کار
يک فعل و انفعال بالواسطه  کارگران خواهد بود، اما اين سناريو، يا سناريوهاى شبيه به آن که آکسيون را به

در جهان واقعى آکسيون بطور . ميتواند اجرا شود تنزل ميدهند، تنها روى کاغذ "کارگران_ سازمان مخفى "
در جهان . پيشرو علنى کار، يعنى رهبران وآژيتاتورهاى علنى است اجتناب ناپذير وابسته به وجود عناصر

چنين سازمانى همواره با اين واقعيت روبروست که چند کارگر سرشناس و صاحب  واقعى، چنين سلولى از



 
هائی از منصور حکمتگزيده 77

نمايندگى، و بطور  از باالى چهارپايه، از ميان دستگاهها، باالى پله ها، از درون هيات" غيرسازمانى" نفوذ
ميگيرند و آن را در جهتى که ميخواهند  خالصه از دور و نزديک، اما بهر حال به شيوه علنى، سرنخ ماجرا را

، اعالم کتبى هوادارى سازمان از آکسيون، سلول مربوطه ميماند کارى که براى. و ميتوانند سمت و سو ميدهند
تمام محدوديت ها و عقب ماندگى هاى آن و نيز تنظيم گزارش خبرى براى سازمان  تمجيد آکسيون و تمکين به

آنچه روزهاى  کنترل از راه دور و رهبرى غيبى را بايد به عالم تخيلى پوپوليست ها واگذاشت، زيرا اين. است
  :بعد آن متمايز ميکند اينست که آکسيون را از دوره قبل و

توده وسيعى که نيازمند يک . کشيده ميشود اوال، توده کمتر آگاه و کمتر سازمان يافته کارگران به صحنه عمل
 - توده اى که در ضمن از قبل، بنا بر يک دانش سياسى  .رهبرى حضورى، مستمر و سريع االنتقال است

ز پيشى، به تبعيت از کمونيست ها و نظرات و سياست هاى آنان تشکيالتى ا ايدنولوژيک و يا تعلق خاطر
  .است سوگند نخورده

هدايت مخفيانه تمايالت، . کننده برخوردار ميشود ثانيا، رهبرى آکسيون به ناگزير از يک جنبه علنى تعيين
قيم و در کارگران شايد کمابيش ممکن باشد، اما رهبرى عمل مست مطالبات عمومى و يا حتى جهت گيرى کلى

  .تنها ميتواند يک رهبرى اساسا علنى و حضورى باشد حال جريان آنان بى شک
و  شامل يک سلسله لحظات تعيين کننده، رودررويى هاى پى در پى کارگران با دولت و کارفرما ثالثا، آکسيون

، تجديد آرايش او عمال آنها و مباحثات درونى و حساس در ميان خود کارگران، توطنه هاى کارفرما و عمال
تمام اين لحظات و نقطه عطف  عکس العمل مناسب و سريع به. کارگران، تعرض، عقب نشينى و غيره است

رويارويى آشکار، نيز رهبرى زنده علنى و  هاى تعيين کننده و حفظ سکان مبارزه در طول اين پروسه
  .حضورى را اجتناب ناپذير ميکند

ها، شوراى اسالمى ها، انجمنى ها، و يا  مخفى اند، اما سنديکاى زردى رابعا، کمونيستها ناگزير از فعاليت
در . کارخانه حفظ کرده اند، همه امکان دخالت علنى دارند توده اى و اکثريتى هايى که موقعيت خود را در

منطبق با خط مشى کمونيستى، اعتراضات کارگرى بطور دائمى توسط اين  غياب رهبرى علنى انقالبى و
در روزهاى آکسيون، مقابله کمونيستها با تمهيدات ضد کارگرى . شکست کشيده ميشود به سازش و جريانات

  .جريانات بايد بطور جدى به بعد علنى کشيده شود اين
 اين معنى است که تشکيالت کمونيستى در محل کار و زيست کارگران، بعنوان يک تشکيالت همه اينها به

اعمال رهبرى در  ى کلمه و به شيوه اى اصولى قادر به دخالت موثر ومخفى، تنها هنگامى به معنى واقع
اين آن مساله . تامين نمايد آکسيونهاست که بتواند اين وجه علنى، حاضر در صحنه و حضورى رهبرى را

مساله رهبرى مبارزات جارى به آن وابسته  اساسى است که تبيين جدى شيوه برخورد حوزه هاى حزبى به
ميکنيم که جنبش کارگرى در ايران فاقد تشکل هاى توده اى تثبيت  نکه ما در شرايطى فعاليتبويژه اي. است

بى ترديد ظرف و بستر متعارفى براى ) نظير شورا و سنديکا(هاى توده اى کارگرى  وجود تشکل. شده است
دخالت و  درجهدر اين حالت دخالت در آکسيون تا حد زيادى به . کمونيستى در آکسيون فراهم ميکند دخالت

اما در غياب چنين  .اتوريته سياسى و عملى حزب در تشکل توده اى غير حزبى کارگران مرتبط ميشود
عملى خود را پيدا کند، نکات فوق  تشکلهايى، يعنى در شرايطى که هر آکسيون بايد کمابيش از نو رهبرى

  .اهميت بمراتب بيشترى مى يابند
ضوابط دخالت حوزه ها در  زه هاى حزبى پرسيده اند ملزومات و شرايط وبارها شده است که رفقاى ما در حو

اين آکسيون ها بکوشيم، تحت چه  آکسيونهاى کارگرى چيست، تحت چه شرايطى مجازيم براى رهبرى
تا حدود زيادى يکى از مهمترين ملزومات اين  اکنون. شرايطى دخالت ما سطحى و آکسيونيستى نخواهد بود

حوزه بايد در اين زمينه براى خود طرح کند اينست، آيا حوزه و يا  اولين سوالى که. ده ايمامر را توضيح دا
بطور واقعى قادر به پر کردن خالء رهبرى علنى و حضورى در آکسيون هست، بى آنکه  تشکيالت محلى ما

ين است، آنگاه چن موجوديت و ادامه کارى شبکه مخفى را به خطر بياندازد؟ اگر نه، که در بيشتر موارد کل
  .اين آمادگى راچگونه ميتوان بدست آورد

 نقش حياتى آژيتاتور )٣
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رهبران عملى و علنى و بطور کلى آژيتاتورها در  آنچه قبل از هر چيز از نکات فوق برميآيد، نقش برجسته
عالين، اينگونه ف. تفکيک ناپذيرى به عملکرد اين افراد وابسته است هر آکسيون بطور. جنبش کارگرى است

 پيشروترى که نقشى بيشتر از هر شرکت کننده عادى درآکسيون را بعهده ميگيرند، به جلوى يعنى کارگران
و هدايت کننده  صف کارگران گام ميگذارند، آنها را مخاطب قرار ميدهند و ميکوشند به نماينده و سخنگو

" طبيعى"اينها محصول . ارندد اعتراض و اعتصاب تبديل شوند، همواره و در هر جنبش اعتراضى وجود
  .اعتراضند

کارگرى، حتى اگر احزاب سياسى در آن کمترين نفوذ را داشته باشند، بطور طبيعى از  هر اعتراض و مبارزه
. را دارند افرادى که شهامت پا جلو گذاشتن و مبارزه را با خود تداعى کردن. رهبرانى بيرون ميدهد خود

علنى کارگران تبديل شوند،  ظيفه را بردوش خود مى بينند که به سخنگوىکسانى که به درجات مختلف اين و
. ميشوند تا در ميان کارگران محبوبيت و نفوذ کالم بيابند تمايالت آنان را در سخنان خود بيان کنند و لذا قادر

متعهد به تعهدپذيرى عمومى کارگران فراتر ميروند و به خود به چشم يک رهبر و  کسانى که از سطح آگاهى و
تهييج، مجاب  سنتا اينها کارگران آگاه تر، پرشورتر و باتجربه ترى اند که قدرت. کارگران مينگرند هدايت

دخالت ميکنند، در لحظات حساس  به موقع در بحث ها. کردن و خط مشى تعيين کردن را از خود بروز ميدهند
طبيعى است که اين . راى آنها ترسيم ميکنندجلو ب کارگران را از ابهام و دودلى بيرون ميکشند و راهى به

ممکن است اساسا به درک درستى از منافع طبقه کارگر و اشکال . ميکنند رهبران خود بخودى به دفعات خطا
قابليت  نباشند، گاه تندروى و گاه سازش ميکنند، اما يک خصوصيت در همه آنها مشترک است، مبارزه مسلح

تهييج و شهامت ابراز  ، تاثيرگذارى بر آنان از طريق توضيح، استدالل وقرار گرفتن در جلو صف کارگران
رهبرى آن قرار دهند به جايى نمى رسد و  هيچ آکسيونى بدون آنکه کارگرانى خود را در موضع. وجود فردى

کارگرانى را به جلوى صفوف خود نراند و حرکت خود را با  طبيعى در عين حال هيچ آکسيونى نيست که بطور
آنجا که جنبش کارگرى توانسته باشد نوعى از تشکل پايدار را به .گره نزند رت تشخيص اين عناصر رهبرىقد

مقامهاى کليدى  اين عناصر عمدتا در) نظير اتحاديه، شورا، هياتهاى نمايندگى و غيره(تحميل کند بورژوازى
طبعا در اين (فتاده رهبرى ايفا ميکنند جاا اين ارگانها قرار ميگيرند و نقش خود را رسما و از مجراى ارگانهاى

تشکل ها هضم ميشوند و به مهره هاى آن و سخنگويانى براى  شرايط اين عناصر تا حدود زيادى توسط اين
 ميشوند و لذا با انحراف آن تشکل از منافع کارگران همواره خيل وسيعى از فعالترين سياست حاکم بر آن تبديل

اما در  ).غيره ه اصولى پرولترى خارج ميشوند، نظير سنديکاهاى رفرميست وکارگران نيز از گردونه مبارز
به اعتبار مکان رسمى اش در اين يا  شرايط موجود در ايران، که خبرى از شورا و سنديکا نيست، آژيتاتور نه

ا در نفوذ و محبوبيت اش در ميان کارگران، جاى خود ر آن کميته و اتحاديه کارگرى، بلکه عمدتا به اتکا
سرکوب هر . شرايط اينست که صف رهبرى کارگران به شدت متغير است ويژگى اين. آکسيون پيدا ميکند

بورژوازى به دفعات به دستگيرى و اخراج آژيتاتورها و رهبران شناخته شده تر و  آکسيون کارگرى توسط
از . ميکنند ميان خود جستجوتر منجر ميشود، و لذا کارگران به ناگزير هر بار رهبران جديدى را از  قديمى

مييابد و جنبش همواره با ضعف  يکسو تداوم مبارزه گسسته ميشود، انباشت تجربه در ميان رهبران کاهش
ميشود که هر بار کارگران جديدى را به عرصه  عملى رهبرى علنى روبروست و از سوى ديگر خالئى باز

با وجود تعداد کثيرى از عناصر پرشور و آماده  رهبرى توام ضعف دائمى. رهبرى و آژيتاسيون جلب ميکند
  .مهم جنبش کارگرى در ايران است پيش افتادن، اين يک خصيصه

طيفى شامل . عملى جنبش کارگرى سخن ميگونيم اين طيف را مد نظرداريم هنگامى که ما از رهبران علنى و
پرشور و  مر آژيتاسيون و نيز کارگرانقديمى کار، با تجربه کار متشکل و سابقه طوالنى در ا کارگران پيشرو

خود را در نقش رهبرى قرار  جديد، که گام به گام قابليتهاى خود را در آکسيونها به ثبوت ميرسانند و عمال
کارگرى توسط بورژوازى در ايران از جمله به اين  اختناق چندين ده ساله و سرکوب وحشيانه جنبش. ميدهند

گروه هاى سياسى درصد بسيار کمى از اين رهبران و عناصر قادر به  زاب ونتيجه نيز منجر شده است که اح
در يک کلمه اين . عمده اين عناصر فاقد تعهد و تعلق تشکيالتى هستند. دارند رهبرى را در صفوف خود

 بى شک روزى خواهد رسيد که در نتيجه تالش ما و رشد حزب. غير حزبى و غير تشکيالتى اند کارگران
آژيتاتورهاى پرنفوذ  ميان کارگران، بتوانيم بخش تعيين کننده و قابل مالحظه اى از رهبران و کمونيست در
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کمونيست نبض اعتراضات کارگرى  جنبش کارگرى را در صفوف حزب داشته باشيم، روزى که آژيتاتورهاى
حزبى که مساله  اين آن واقعيتى است که هر حوزه .اما امروز چنين نيست. را در کليه سطوح در دست بگيرند

هدايت مبارزه . را براى خود طرح ميکند بايد به خوبى بشناسد رهبرى و دخالت در آکسيونهاى اعتراضى
رهبرى از باالى سر اينها . بدون رهبران عملى و علنى کارگرى ممکن نيست اعتراضى، بدون آژيتاتور،

 ى و در تدقيق بيشتر سبک کار عملىموفقيت ما در تعيين گام اصولى به جلو در جنبش کارگر .ممکن نيست
  .حوزه هاى حزبى تماما به درک اين واقعيت گره خورده است

  حزب کمونيست و رهبران عملى جنبش کارگرى )٤

که رهبران عملى و آژيتاتورهاى پرنفوذ در جنبش کارگرى در صفوف  واضح است که هدف حزب ما اينست
مومى فعاليت حزب و تحت ضوابط تشکيالتى و خط مشى فعاليت آنها در چهارچوب ع خود حزب باشند و

 اما چه براى گام برداشتن به سمت اين هدف و چه براى حداکثر تاثيرگذارى. قرار بگيرد سياسى حزب
آژيتاتورهاى قابل،  کمونيستى بر اعتراضات و مبارزات جارى کارگرى، ما بايد امروز، براى دستيابى به

ما بايد روى امکانات و روابط و  .غيرحزبى کارگران پيشرو معطوف کنيمتوجه خود را به قلمرو فعاليت 
  .ماتريال موجود کار کنيم

اين پديده . ديگرى نيست همانطور که گفته شد، رهبر عملى و آژيتاتور، اختراع حزب ما يا هيچ جريان سياسى
تاتور به عرصه علنى نيست کردن تعدادى آژي بنابراين مساله ما صادر. جزء اليتجزاى اعتراض کارگرى است

حرفه اى و سيار حزب، عالوه بر آژيتاتورهاى محلى، اين وظيفه  هر چند زمانى خواهد رسيد که آژيتاتورهاى(
 کار روى رهبران عملى موجود براى تاثيرگذارى بر آنها، جلب آنها به حزب و هدايت ، بلکه)را انجام دهند

رشد آژيتاتورهاى  رتبط کردن فعاليت حزبى با پروسه و مکانيسمعملکرد آنها در جريان آکسيون از يکسو و م
آژيتاتورهاى موجود و بالفعل را جلب کنيم و در  ما بايد رهبران و. جديد در ميان کارگران از سوى ديگر است
اين جزنى از کار روتين . و اصول روشن کمونيستى، شرکت کنيم شکل گيرى آژيتاتورهاى جديد، با افکار

تشکيالتى معين و محکمى با رهبران عملى _ معين ما بايد بتوانيم رابطه سياسى  درهر آکسيون اما. ماست
به دو دسته  در شرايط موجود افرادى را که بايد مورد توجه جدى ما قرار بگيرند ميتوان.برقرار کنيم آکسيون

ديد و رهبران در حال شکل استعدادهاى ج اول کارگران پيشرو و رهبران عملى قديمى کار و دوم،: تقسيم کرد
در . و تازه کار يک تقسيم بندى شماتيک و خشک است واضح است که تقسيم رهبران عملى به مجرب. گيرى

مواجهيم که بدرجات مختلف از آگاهى سياسى و توانايى عملى براى  واقعيت امر ما با طيفى از کارگران
مورد خاص طبعا تنها از خود فعالين و حوزه هاى  تشخيص دقيق شيوه برخورد به هر .آژيتاسيون برخوردارند

  .خواهد بود اما همين تقسيم بندى شماتيک براى فرموله شدن رفقاى ما مفيد. ميان کارگران برميايد ما در

اين دسته از کارگران تجربه سخت و مشقت بارى را در  .باتجربه آژيتاتورها و رهبران عملى باسابقه و) الف
 فشار جمهورى اسالمى بر جنبش کارگرى عمدتا اين رفقا را هدف قرار داده. گذرانده اند رچند سال اخير از س

کار کردن در واحدهاى  بخشى از آنان امکان. تعداد زيادى از آنان اعدام، دستگير و يا اخراج شده اند. است
اوال محيط محدودى  جائى که. آورده اند بزرگ را از دست داده اند و به ناگزير به کارگاه هاى کوچک روى

آنان در آن کمتر شناخته شده است و الجرم از نفوذ و محبوبيت  براى فعاليت آنهاست و ثانيا سابقه مبارزاتى
 اما. اکثر اين کارگران خود را سوسياليست و کمونيست ميدانند. برخوردار نيستند پيشين در ميان کارگران

و پوپوليسم آنها را نيز  ها آموخته اند و لذا بحران رويزيونيسمکمونيسم را به روايت پوپوليستها و رويزيونيست
از نظر عملى تا حدود زيادى . کرده است به يک بحران و سرگشتگى ايدنولوژيکى و ناباورى سياسى دچار

نگرانى از خطرات امنيتى و تجربه تلخ . با يکديگر ندارند روابط گسترده پيشين را. منزوى و متفرق شده اند
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مسائل مالى و . در تشکل پذيرى با سازمان کمونيستى دچار دودلى کرده است پوپوليستى، آنان را سبک کار
 در مجموع. شدت بر دوش آنان سنگينى ميکند و اين انزواى سياسى آنان را تشديد ميکند معيشتى نيز به

مشکل عمومى  آشفتگى فکرى، تشکل گريزى، دلسردى و محافظه کارى، و فقدان عرصه مناسب براى فعاليت
حتى سازمانهايى " گرايى خلق"در شرايطى که جو اختناق و بن بست پوپوليسم و . اکثر اين کارگران است

) خيابانى و ماوراء طبقاتى خصلت اساسى شان بود که کار(را  ٣نظير راه کارگر يا محافل باقى مانده از خط 
ه اين دسته از کارگران، که خود از ابتدا است، جاى تعجب نيست ک به سنديکاليستهاى دوآتشه تبدل کرده

 ما بايد روى اين بخش از کارگران بطور. قوى داشتند، در اين انحراف غرق شده باشند گرايشات سنديکاليستى
  .منظم کار کنيم و تمام مسانل فوق بايد در برخورد ما به آنها ملحوظ باشد

تنها مالحظات امنيتى ميتواند دليلى . کنيم قا را حفظبايد تحت هر شرايطى تماس و تبادل نظر با اين رف ) ١
  .باشد براى محدود کردن تماس با اينگونه کارگران

عملکرد رويزيونيسم و نيز مبانى سنديکاليسم و  ما بايد در برخورد به اين کارگران، تجربه پوپوليسم، )٢
ته فکرى، ياس و تمکين به مبارزه محدود بايد اين کارگران را از آشف ما. فعاليت انفرادى را عميقا نقد کنيم

آنکه  بى. بايد توجه کرد که در اين کار حداکثر متانت و تفاهم متقابل ضرورى است. بکشيم سنديکاليستى بيرون
تجارب منفى اى را که  سرسوزنى از نقد خود به هر آنچه غيرکمونيستى است تخفيف بدهيم، بايد حجم سنگين

ما نبايد از . رويزيونيستى را به حساب آوريم اند و بدآموزى هاى پوپوليستى و اين کارگران از سر گذرانده
مبنى بر لزوم مبارزه و کنار نکشيدن و (مبناى پرخاشگرى اخالقى  موضع حق به جانب، طلبکار و صرفا بر

با  به دقت و اگر انتقاداتى به مواضع و عملکرد حزب ما دارند، اين انتقادات بايد. شويم ، با آنان مواجه)غيره
عميقى از پراتيک محدود  بايد بکوشيم تا ضمن باال بردن روحيه مبارزاتى آنان، به نقد. تفصيل پاسخ گفته شود

  .يابند گذشته و درک روشنى از حزب کمونيست و اهداف و شيوه هاى آن دست

براى هر دو (ت امنيتى روابط طبيعى و با حداقل خطرا بايد کارى کرد که اين مناسبات و مباحثات در متن )٣
اين کارگران متکى بر تجربه آنها از سبک کار فرصت طلبانه  نگرانى امنيتى. صورت بگيرد) طرف

اين مناسبات محکم ما بايد اين رفقا را با نشريات و راديوى حزب و با نظرات  در چهارچوب. پوپوليستى است
  .تاکتيکى و شعارهاى خود آشنا کنيم سياسى و

نبايد اجازه داد سياست سرکوب جمهورى . المقدور در ارتباط با يکديگر قرار داد کارگران را حتى بايد اين )٤
  .پيوند طبيعى ميان کارگران پيشرو را تضعيف کند اسالمى،

 دسته از کارگران مستلزم استمرار، حوصله قابليت ترويج و توضيح نظرات حزب در برابر کار بر روى اين
رفقاى مروج  بهترين و مجرب ترين. اخت معضالت عملى اين دسته از کارگران استگرايشات انحرافى و شن
  .بايد به اين امر بپردازند

در غياب بخش مهمى از رهبران شناخته شده و مجرب، قشر  .رهبران رو به رشد استعدادهاى جديد،) ب
تجربه عملى  با آگاهى سياسى واينها عمدتا کارگرانى هستند . رهبران جديد پا به ميدان ميگذارند وسيعى از

رفقاى ما در کارخانجات و محالت  .کمتر، اما پرشور و معترضند، جوانترند و از روحيه باالترى برخوردارند
در مجامع عمومى، در تجمع هاى اعتراضى، کسانى  .به کرات با اين رهبران در حال شکل گيرى آشنا ميشوند

همه ميرسانند، در مقابل عوامل دولت و کارفرما صداى اعتراض  هستند که بهر ترتيب حرف خود را به گوش
با يک سخنرانى به موقع يا حتى پراندن يک جمله جو جلسات کارگرى را تحت تاثير  گاه. خود را بلند ميکنند
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ظاهرا به شور  در موارد زيادى به خوبى ديده ميشود که دخالت آنها بيشتر جنبه احساسى دارد،. ميدهند قرار
. در اعتراض فردى جسورند نسبت به تحميل و فشار حساسند و. د و کسى جلودار اعتراضشان نيستمياين

نيست، بيشتر بيان پراحساس مشقت ها و ستم  سخنانشان چندان منظم، مستدل و حساب شده و الزاما اصولى
اينها بتدريج  .شده، اما شور مبارزاتى در آن موج ميزند هاست تا دعوت به اقدامات عملى و سياسى حساب

بدست مياورند، اما ناپختگى و فقدان زمينه قبلى در رهبرى، باعث ميشود نتوانند  اعتماد و محبت کارگران را
با دقت و  رفقاى ما بايد اين قشر کارگران را. و بسرعت به يک رهبر عملى شناخته شده تبديل شوند بخوبى

تبديل شدن به آژيتاتورهاى  از حداقل توانايى براى اينها کسانى هستند که. حساسيت مورد توجه قرار دهند
مسلح شوند و تجربه کسب کنند، به نسل جديدى  و اگر آگاه شوند، به ايدنولوژى کمونيستى. خوب برخوردارند

کار در ميان اين کارگران براى پرورش . تبديل خواهند شد از رهبران کمونيست علنى در جنبش کارگرى
  :رنوس وظايف ما در اين زمينه اينهاست. ما حياتى است نظر آژيتاتورهاى کمونيست از

حزبى  بايد با آنها تماس برقرار کرد، بلکه بايد رابطه حضورى و مستمرى ميان آنها با رفقاى نه فقط )١
وهمراه دائمى اين  بايد رفيق حزبى در يک رابطه طبيعى به دوست. مجرب در امر ترويج برقرار کرد

  .به آنها بايد آموزش در حين عمل داد هستند،" کارآموزى"اينها آژيتاتورهاى در حال . کارگران تبديل شود

از  اين کارگران بايد با اسناد پايه اى کمونيسم و ايده هاى بنيادى مارکسيسم. آنان آموخت بايد کمونيسم را به )٢
شيوه هاى آن را بشناسند  کتيکها ودر ادامه کار، اين رفقا بايد حزب کمونيست، اهداف، تا. طريق ما آشنا شوند

  .و مشتاق کار با حزب باشند

درک کنند و  کارگران بايد نقش و موقعيت يک آژيتاتور و اهميت آن براى انقالب و مبارزه کارگرى را اين )٣
اعتراضات کارگرى از شکل يک دخالت  هر چه بيشتر بايد دخالت آنها در. آگاهانه به نقش خود برخورد کنند

تبديل شود که به سياست و خط مشى طبقاتى معين  سى درآيد و به يک دخالت عاقالنه و هدفمنداحسا
  .مرتبط ميگردد) کمونيست حزب(و يک حزب سياسى مشخص ) سوسياليسم(

آژيتاتور کى وارد عمل ميشود، کى بايد حتما دخالت کند . آنان آموخت بايد هنر آژيتاسيون کمونيستى را به )٤
 کند، چگونه بايد جو و محيط فعاليت خود و موقعيت را بشناسد، حدود و ثغور سربسته حرف حتياطو کجا بايد ا

مشخص  زدن يا صريح گفتن مسانل چگونه روشن ميشود، چگونه بايد نظرات صحيح و يا حتى شعارهاى
، رابطه اش را حفظ کند حزبى را تبليغ کند بى آنکه قربانى تحريکات عمال بورژوازى شود، چگونه بايد خود

هويت خود را تعريف ميکند و اعمال خود را  با توده کارگران چه بايد باشد، در مقابل پليس سياسى چگونه
مجاز به اشاره علنى به کمونيسم و سياستهاى کمونيستى است،  توجيه مينمايد، تا چه حد و تحت چه شرايطى

يت کند بشناسد، توطنه هاى عمال بورژوازى از بالقوه حرکتى را که ميخواهد هدا چگونه بايد قدرت بالفعل و
اقدامات  است، عمال دولت و کارفرما چگونه در حين آکسيون تفرقه افکنى ميکنند و چگونه بايد اين چه قماش
با دولت و کارفرما بکار برد،  قواعد نماينده کارگران بودن چيست، چه شيوه هايى بايد در مذاکره. خنثى شود

سبک "و در صحنه نگاهداشت و ده ها سوال مهم  ين نيروى توده کارگران را بسيج کردچگونه ميتوان بيشتر
به آژيتاتور کارآموز آموخته شود و عملکرد او در هر مورد تصحيح  نظير اين، اينها تماما بايد به دقت" کارى
  .شود

رفقا براى تبديل  نبطور خالصه در برخورد به کارگران پرشور و معترض بايد با حساسيت تمام قابليت اي
تحليل کرد و در صورتى که  نقاط ضعف آنان را. شدن به يک مبلغ علنى و رهبر عملى را ارزيابى کرد

گرفت، تماس دانمى و محکمى، در يک رابطه  استعداد و قابليت فردى و صالحيت امنيتى او مورد تاييد قرار
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کمونيسم و انقالب کارگرى را به او آموخت و اصول . برقرار کرد طبيعى، ميان او با يکى از مروجين حزبى
 در اين ميان ايجاد يک رابطه رفيقانه، اصولى و سازنده. عملى هدايت و نقد کرد صحنه کار تبليغى او را در

آموزش آژيتاتور را  اين رابطه در عين اينکه. ميان رفيق حزبى با آژيتاتور تازه کار بيشترين نقش را دارد
خطر انتقال ضربه را کاهش ميدهد،  ميان او و بدنه مخفى تشکيالت ايجاد ميکند و ممکن ميکند، حدفاصلى

خود پى برده باشد و آگاهانه او را از رديابى پليس " آموزگار" بويژه اگر آژيتاتور خود به اهميت و ارزش کار
  .)اين جنبه پانين تر بيشتر توضيح ميدهيم در مورد(مصون بدارد 

اما تالش . يشرو براى جلب آنان به حزب کمونيست يک فعاليت روتين و دانمى ما استپ کار در ميان کارگران
. ماست پر کردن خالء آژيتاتورهاى علنى در کار کمونيستى، جزء ويژه اى از اين فعاليت هميشگى براى

. تشکيالت مخفى است پرورش و جلب آژيتاتور به معناى اضافه کردن عرصه جديدى به مجموعه فعاليتهاى
جديدى در شبکه حزب تبديل نميشوند،  رفقايى که بعنوان مبلغ علنى به حزب جذب ميشوند، صرفا به عنصر

بنابراين بايد ويژگيهاى اين بعد علنى فعاليت را به خوبى  .بلکه بعد جديدى از فعاليت را امکان پذير ميکنند
ملى قابليت پاى گذاشتن به اين بعد فعاليت مادام که ما از لحاظ ع. را به او بخشيد شناخت وجاى واقعى آژيتاتور

از آژيتاتورهاى علنى  فاقد مجموعه اى) در کارخانه و محله(نداشته باشيم، يعنى مادام که تشکيالت محلى ما  را
توسط آن هدايت ميشوند، دخالت واقعى  است که به شيوه اى اصولى با تشکيالت مخفى حزب در ارتباطند و

نباشد، در بهترين حالت تصادفى، کم تاثير وسطحى خواهد  کارگرى اگر غيرممکنکمونيستى در آکسيونهاى 
آکسيونيسم در کلى ترين تعبير آن . براى کل تشکيالت حزبى ببار مياورد بود و در همه حال مخاطراتى جدى

زدن به عمل در هنگام و تحت شرايطى است که ملزومات و زمينه هاى مادى و واقعى اين  به معناى دست
تشکيالت مخفى  رابطه محکم. آژيتاتور علنى حزبى يکى از اين ملزومات حياتى است. فراهم نشده است ملع
حاال هر رفيق . اين شرايط حياتى است با آژيتاتور علنى يکى ديگر از) تشکيالتى و امنيتى -از لحاظ سياسى (

تا چه حد از اين لحاظ ما از اين  مجددا از خود بپرسد، ما ميتواند به حوزه و تشکيالت محلى خود بنگرد و
  .اصولى وادامه کار در آکسيونهاى کارگرى برخورداريم ابتدايى ترين ملزومات دخالت

براى ما نه يک  در اين قسمت تاکيد شد که مساله دخالت در آکسيونها. مقاله را همينجا تمام ميکنيم اين قسمت
وجود دارد اين موانع بايد با  اگر موانعى. رى استمساله نظرى و تاکتيکى بلکه اساسا يک مسنله سبک کا

لذا ما . است) عالوه بر مخفى(نيازمند رهبرى علنى  آکسيون کارگرى. تدقيق سبک کار کمونيستى رفع شود
اما دخالت علنى مستلزم داشتن عناصر علنى کار و . بياموزيم و بکار ببنديم بايد روشهاى دخالت علنى را

 راه. امروز اين آژيتاتورها در صفوف ما بسيار اندکند. ر جنبش کارگرى استکمونيست د آژيتاتورهاى
و عناصر  پرورش و جذب اينگونه فعالين، خم شدن بر روى رهبران عملى جنبش کارگرى، کارگران پيشرو

به آژيتاتورهاى حزبى  پرشور و معترض و با استعداد در جنبش کارگرى به منظور تبديل کردن اين عناصر
تشکيالت مخفى حزبى با عناصر علنى کار  اين امر بعالوه مستلزم درک نوع رابطه تشکيالتى ايست که. است

  .خود برقرار ميکند

را درباره  قسمت بعد روى اين وجه آخر، يعنى جنبه تشکيالتى مساله مکث ميکنيم و بطور مشخص نکاتى در
بحث خود را، با هدف روشن  تشکيالت مخفى حزب طرح ميکنيم، و در انتهارابطه عملى آژيتاتور با حوزه و 

 .خواهيم کرد کردن رنوس گامهاى عملى حوزه هاى حزبى در اين جهت، جمعبندى

  ١٣٦٤فروردين  ٣٠ - ١٨کمونيست شماره 



 
هائی از منصور حکمتگزيده 83

 حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى
 درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى

)٢( 

 :مبحث آژيتاتور" ک کارىسب"اهميت  )١

مد " سبک کارى"قبل از هر چيز در يک سطح پايه اى و به اصطالح  بحث اهميت آژيتاتور کمونيست را بايد
سطح، هنوز بحث بر سر اين نيست که براى مثال تعداد رهبران عملى و کارگران  در اين. نظر قرار داد
حزب  حث بر سر اين است که اصوال حزب ما، فعالينب. در صفوف ما کم است و بايد افزايش يابد صاحب نفوذ

که جذب اينگونه  در شهرها و حوزه هاى ما بايد داراى چنان سنت ها و عادات و روشهاى فعاليتى باشند
پديده اى بنام آژيتاتور پرولتر " هضم" به همين معنى است که قبال از ضرورت. کارگران را امکان پذير ميکند

ما بايد چنان باشد که آژيتاتور و رهبر عملى کارگران  روشهاى. حزبى صحبت کرديم در سيستم عملى فعاليت
کار با حزب نه تنها با خصوصيات و نيازهاى فعاليت آژيتاتور در تناقض نباشد،  .بتواند در اين سيستم جا بيفتد

 ک کارسب. برعکس، محيط کامال مناسبى براى شکفتن اين خصوصيات و تقويت آنها ايجاد کند بلکه
منفرد است،  پوپوليستى، که منطبق با نحوه زيست واشکال اعتراضى خرده بورژواهاى از لحاظ توليدى

  .نميگذارد طبيعتا جائى براى يک آژيتاتور پرولتر و رهبر توده اى کارگرى باقى
ى بدل آميز بر بورژوازى و عصيان کور تروريست وقتى مبارزه سياسى به نوسانى ميان اعمال فشار مسالمت

وجود خيابانى منحصر شود، وقتى کار مخفى تا حد عمليات توطئه  شود، وقتى ابراز وجود سياسى به ابراز
جامعه مسخ شود و دخالت در عرصه علنى مبارزه را کمابيش مطلقا منتفى کند، طبعا  گرانه دستجات بريده از

بازى  ند در جلوى صف کارگرانکارگر صاحب نفوذ و يک رهبر کارگرى که نقش خود را تنها مى توا يک
در اوج رونق شان نه تنها  بيهوده نيست که عظيم ترين سازمانهاى پوپوليستى. کند، جايى در سازمان نمى يابد

نفت بودند، بلکه حتى از سازماندهى و  فاقد قدرت و نفوذ جدى مبارزاتى در صنايع بزرگ نظير صنعت
ناتوان بودند و تا آنجا که به اعتراضات و مبارزات به معنى  نفره نيز ٥٠رهبرى يک اعتصاب در يک کارگاه 

  .حداکثر به دنباله رو و خبرنگاران آن بدل ميشدند اخص کارگرى مربوط ميشود،
 سياسى طبقه کارگر، بايد با زيست اقتصادى و اشکال مشخص مبارزه و اعتراض کارگرى سبک کار حزب

تنها مبارزه متشکل  اعتراض انفرادى کارگران بى ثمر و. بدکارگر در متشکل شدن قدرت مييا. سازگار باشد
از اينرو کارخانه و محل . برخوردارند کارگران از اهرم فشار نيرومندى در عرصه توليد. آنها ثمربخش است

کارگرى را تشکيل ميدهد و اعتصاب به شکل پايه اى اعتراض  توليد يکى از اساسى ترين عرصه هاى مبارزه
کارگر برخالف خرده بورژوا يک طبقه اجتماعى و مرتبط با . تبديل ميشود صى نقاط جهانکارگران در اق

 .اعتراض و مبارزه اين طبقه ناگزير اشکال توده اى، علنى و رو در رو به خود ميگيرد .توليد بزرگ است
اد و سازمان د" چسب قطره اى"هاى  کارگران را نمى توان در خانه هاى امن و جوخه هاى رزمى و تيم

باالخره کارگران بمثابه يک طبقه سراسرى، در عين حال  و. انتظار داشت که همچون کارگران مبارزه کنند
محلى خاصى جاى گرفته اند که در هر يک توده وسيع کارگران رهبرى  در زير مجموعه هاى فابريکى و

ا سازماندهى و حرکت مبارزه سراسرى کارگرى ارتباط ناگسستنى ب. نياز دارد حضورى و محلى خود را
 کارگران را نمى توان چون بورژواها و خرده بورژواها، با علم کردن يک. اين طبقه دارد بخشهاى مختلف

محلى براى هر  سازماندهى و رهبرى. مرجع تقليد و يک دولت در تبعيد و نظير آن از راه دور به خط کرد
برنامه ريزى اقتصادى در فرداى  رگرى و اعمالعملکرد طبقاتى کارگران، از اعتصاب و قيام تا کنترل کا
  .کسب قدرت، يک امر حياتى و غير قابل چشم پوشى است
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تمام . مبارزه طبقه کارگر است سبک کار کمونيستى، سبک کارى سازگار با اين خصوصيات عينى زيست و
ايد آگاهانه و از طريق نقد خالصه کرد که ما دريافتيم ب جوهر نقد ما به سبک کار پوپوليستى را ميتوان در اين

جنبش چپ، راه خود را در جهت سازگار کردن شيوه هاى فعاليت حزبى با  سنت هاى بورژوايى حاکم بر
ميخواهند قشر  پوپوليست ها مجازند که به هر شکل که. توليدى و مبارزاتى طبقه کارگر باز کنيم عينيات حيات

  .هدايت کنند جتماعى اى را که پايگاه و موکل آنهاست بسيج و
آن مکانيسم هايى سازمان بدهيم که به قدرت  ما موظفيم طبقه خود، طبقه کارگر، را در آن اشکال و با تکيه بر

مبارزه طبقه کارگر، از اعتصاب تا قيام تا اداره . مادى شدن ميدهد واقعى طبقه کارگر به بهترين وجه امکان
 پس حزب کمونيست بايد خود تشکلى از آژيتاتورهاى. استرهبران عملى محلى و آژيتاتوره جامعه، نيازمند
يک " کارگران سازمان مخفى توده"تجسم رابطه حزب و طبقه بصورت رابطه دو قطبى . پرولتر نيز باشد

  .است" موتور بزرگ_ موتور کوچک"اين بيان ديگرى از فرمولبندى چريکى . تصور مکانيکى است
توده اى با نفوذ آن حلقه اى هستند که حزب مخفى پيشروان  محلى ودر جهان واقعى آژيتاتورها و رهبران 

 کارگرانى که عمدتا علنا آموزش مى بينند، علنا اعتراض ميکنند و علنا متشکل ميشوند طبقه را با توده وسيع
 در سبک کار ما چه در حزب ما و: مساله اى که ما با آن روبروييم اينست. متصل نگاه ميدارد و مربوط ميکند

آيا سنت هاى فعاليت تشکيالتى ما  جايگاهى به اين عنصر حياتى مبارزه پرولترى اختصاص داده شده است؟
تعيين کننده در طبقه کارگر بوجود مى آورد؟ آيا  بطور طبيعى ظرف مناسبى را براى ايفاى نقش اين قشر

عملى و علنى از سوى ديگر سنتى ميان حزب سياسى از يکسو و رهبران  حزب ما ميتواند دو گانگى و جدانى
 خود حزب سياسى را به حزب دربرگيرنده رهبران کمونيست صاحب نفوذ محلى بدل کند؟ را از ميان بردارد و

 .عالين محلى و حوزه هاى حزبى استف به اين ترتيب بحث حاضر گام ديگرى در جهت تدقيق روشهاى عملى
بران عملى جنبش کارگرى، قابليت ما در پرورش ره مستقل از هر اولويت يا کمبود مقطعى، توجه ما به

کارگران و بخشهاى مختلف طبقه کارگر و تالش ما در تبديل  رهبران کمونيست براى جنبشهاى اعتراضى
متشکل کننده اين رهبران، يک امر و وظيفه دائمى و هميشگى ماست، اعم از  کردن حزب کمونيست به حزب

فعاليت  خش مهمى از تبليغ و ترويج و سازماندهى روتين حزبى تنها به مددب. در کار باشد يا نه اينکه آکسيونى
همواره بخش قابل مالحظه اى از  ما بايد به سمتى برويم که حزب ما بطور طبيعى. آژيتاتورها امکانپذير است

قابليت سازماندهى اين بخش از طبقه کارگر،  .رهبران عملى جنبش کارگرى را در صفوف خود داشته باشد
آيا واقعا حزبى به يک جريان در درون طبقه کارگر تبديل  يکى از شاخص هاى مهم در تشخيص اين است که

  .شده است، يا خير

  حزب" فعاليت پايه"سلول پايه حزبى و  )٢

از اين نقطه نظر حوزه . حزب که در کارخانه يا محله تشکيل شده است حوزه سلول پايه حزب است، سلولى از
فعاليت  حزب در کارخانه و محله از حد" فعاليت پايه"اما . تعريف شده اى را برعهده دارد ووظايف روتين 

سازماندهى و رهبرى مبارزات در  حزب، يعنى تبليغ، ترويج،" فعاليت پايه. "روتين يک سلول فراتر ميرود
ليغ و ترويج و چيزى بيش از تب) محالت کارگرى شامل مجموعه اى از کارخانه ها و(يک کارخانه يا بخش 

آن واحد تشکيالتى که بنا به تعريف وظيفه . سلول پايه انجام ميشود سازماندهى اى است که توسط يک يا چند
کميته کارخانه، (از فعاليت را دارد ديگر حوزه نيست، بلکه يک کميته تشکيالتى  پيش بردن چنين سطحى

. دارد دهى يک حوزه حدود و ثغور معينىوظايف تبليغى، ترويجى و سازمان. است) ناحيه و غيره بخش،
مالى و نظاير آن را از  ميتوان سازماندهى محافل ترويجى، شبکه هاى توزيع نشريه و جمع آورى کمک هاى

به همين سادگى از يک حوزه انتظار  يک حوزه طلب کرد، اما سازماندهى اعتصاب و تظاهرات را نميتوان
اينها ديگر وظيفه کميته . الزم االجراى يک حوزه باشند ف حتمى واينها ديگر نمى توانند جزء وظاي. داشت

حزبى يعنى " فعاليت پايه"بايد ميان وظايف حوزه، بعنوان يک سلول پايه با  بعبارت ديگر. هاى تشکيالتى است
تفاوت  کيفيتى از فعاليت که از حضور همه جانبه حزب در يک کارخانه يا ناحيه انتظار ميرود آن کميت و

در مورد دوم بحث . ميگوييم در مورد اول ما از عملکردهاى يک واحد و سلول پايه تشکيالتى سخن. شتگذا
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نهايى در هر واحد فابريکى و محلى قادر به پيشبرد  بر سر مجموعه آن فعاليتهايى است که حزب بايد در تحليل
  .آن باشد

آنجا که حوزه ها به  رابطه مسئله در اينست که تااين نکات چه ربطى به مسنله آژيتاتور و آژيتاسيون دارد؟  اما
يعنى وظيفه اى که بدون انجام آن (آنها  معنى اخص کلمه را مد نظر داريم، نمى توان بعنوان وظيفه قطعى

هر حوزه سازمانى موظف نيست حتما . آژيتاتورها را قرار داد سازماندهى و هدايت) حوزه هاى کاملى نيستند
سازماندهى آژيتاتورهاى کمونيست توده اى . کارگرى را سازمان داده باشد و تغذيه کند يک يا چند رهبر علنى

  .علنى به معناى فراتر رفتن از محدوده وظايف تعريف شده يک حوزه است و
آژيتاتورهاى توده اى اند، و ثانيا آن  بنابراين اوال همواره حوزه هاى متعددى ميتوانند وجود داشته باشند که فاقد

برخوردارند که رهبران عملى جنبش کارگرى را در رابطه با خود و  ه هايى که از اين امکان و توانايىحوز
اينجا . متشکل کنند، ديگر کمابيش دارند خود را از محدوده يک حوزه فراتر ميبرند تحت پرچم حزب کمونيست

 .برداشته ميشود دارد) ارخانهنظير کميته هاى ک(يک گام جدى براى شکل گيرى ارگانهاى باالتر حزبى  ديگر
مصرانه خواهان تشکيل و تکثير حوزه هاى پايه وانجام منظم  ما، بعنوان يک اصل و به عنوان يک اولويت،

اين آن طپش دانمى و آن عنصر هميشگى رشد است که هر . توسط آنها هستيم وظايف تعريف شده حوزه ها
کار  اين. ه از حيات حزب، بايد بر آن متکى و استوار شودتر و متکامل تر حزبى، در هر مرحل فعاليت پيچيده

در پايه، حزب ما امکان  اما بر مبناى اين رشد دائمى. تعطيل بردار نيست و هرگز از اولويت نخواهد افتاد
ترکيبى ترى را در دستور بگذارد و باالخره  پاى بگذارد، وظايف پيجيده تر و" جديدى"مييابد به عرصه هاى 

جذب و سازماندهى آژيتاتورها . هرم تشکيالتى حزب بوجود آورد تشکيالتى مرکب و باالترى را دراندامهاى 
  .توده اى و رهبرى عملى آکسيونها يکى از اين عرصه هاست و پيشبرد امر آژيتاسيون

ر واندامهاى عاليت دوره از کار حزب کمونيست، پا گذاشتن به اين عرصه ها و شکل دادن به ارگانها در اين
و " از باال"آنکه نتيجه يک تصميم  حزبى يعنى کل تشکيالت حزبى کارخانه با وظايف متنوع آن، قبل از

هدف از بحث حاضر آنست که اين دورنماى رشد، . است اساسنامه اى باشد، نتيجه يک تکامل و رشد از پايين
  .در يکى از ابعاد مهم آن، ترسيم شود
آژيتاسيون توده اى جلب ميکنيم و در اين بحث  م را به مسنله آژيتاتور واما اينکه توجه حوزه ها على العمو

اينروست که اوال، کل حوزه ها و فعالين حزب را به سمت کار  همه حوزه ها را خطاب قرار ميدهيم، از
اهميت اين قشر از طبقه . با رهبران عملى جنبش کارگرى جهت بدهيم) تشکيالتى و در مراحل بعد،(سياسى 

اوليه و توانانى  همه ما معلوم باشد، و ثانيا، گامهاى بعدى آن حوزه هايى را که هم اکنون از امکانات براىبايد 
براى بسيارى از حوزه ها، بحث ما در  .الزم براى پا گذاشتن به اين عرصه فعاليت برخوردارند، مشخص کنيم

براى برخى ديگر، . باقى ميماندعمومى، اما مهم،  حد يک آموزش سبک کار و تاکيدى بر يک جهت گيرى
  .عمل مشخص در دوره حاضر باشد مضامين اين بحث ميتواند رهنمودى براى

  ملزومات عمومى و سياسى جلب آژيتاتورهاى کارگرى)٣

روشن است که امر جلب آژيتاتورهاى کارگرى، يعنى رهبران بانفوذ و يا در حال شکل  از آنچه تا همينجا گفتيم
صحبت بر  .سطح کارخانه و محله را نمى توان به يک مکانيسم ساده عضوگيرى تنزل داد کارگران در گيرى

حرکت در ميان  سر يک جهت گيرى جدى از طرف ما به اين عرصه فعاليت و همينطور ايجاد يک موج
محتواى امر اين يک جهت گيرى  در. رهبران کارگرى و کارگران پيشرو و با نفوذ به سمت کار با حزب است

  .حرکت سياسى از هر دو سو استو 
آنان و از  طرف ما، اين يک جهت گيرى به سمت رهبران عملى و توده اى براى تاثيرگذارى کمونيستى بر از

عامل . مخفى است طرف رهبران کارگرى يک سمت گيرى در جهت کار کمونيستى و تشکل در سازمان
رهبران عملى روى مياوريم تا  ين مائيم که بها. محرکه اين جهت گيرى از هر دو طرف بهر حال حزب ماست
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و اين مائيم که بايد ملزومات کار را فراهم . آورند کارى کنيم آنها به سمت کمونيسم و حزب کمونيست روى
  چگونه ؟. کنيم
  حفظ تماس دانمى و آميختن با محافل کارگران پيشرو -الف

. امحاء اين محافل نيست رکوب قادر به انحالل وهيچ درجه از اختناق وس. اين محافل همواره وجود دارند
حفظ و گسترش اين محافل در درون  کارگران با تجربه و استخوان خردکرده در طول سالها راه و رسم

ترين روابط و در دل هزاران تماس روزمره کارگران در  اين محافل بر مبناى طبيعى. کارگران را آموخته اند
بورژوازى تاکنون تحت هيچ شرايطى قادر نبوده است که . حفظ ميکنند امحيط کار و زندگى بقاء خود ر

 در اين روابط. منفرد و اتميزه کند که اين روابط بطور جدى مورد مخاطره قرار گيرند کارگران را چنان
عموما  -مقدماتى  محفلى کارگران فعال تر و آگاهتر تبادل نظر ميکنند، تصميم ميگيرند و حتى نوعى آموزش

. بويژه کارگران جوانتر به پيش ميبرند را در ميان توده کارگران و - جهت باال بردن درک منافع صنفى در 
بى آنکه تشکل و تشکيالتى در کار باشد، رشته هايى از . گيرند در اين روابط کمابيش شکل مى" اتوريته ها"

ين محافل کانونهاى تعيين کننده اى ا. فعال را بنحوى از انحاء به هم مرتبط ميکند دل روابط طبيعى کارگران
  .درون طبقه کارگرند در

هر جا اين محافل . پيشرو محيط خود، بايد با اين محافل بجوشند فعالين حزب، خود بعنوان بخشى از کارگران
گرفته باشند، به همان درجه برقرارى تماس جدى تر با آنها، همچنان در روابط  اشکال جدى ترى به خود

دامنه تماس و  همانطور که قبال هم گفتيم، تنها مالحظات امنيتى ميتواند. ه ما قرار ميگيردبرعهد طبيعى
آن دسته و محفل از کارگران فعال،  اختالف نظر ما با اين يا. آميختگى طبيعى ما با اين محافل را محدود کند

  .شدو کناره گيرى از آنها با بهيچوجه نمى تواند دليلى براى گسستن رابطه متقابل
  :پيشرو از مواضع و نظرات حزب مطلع نگاهداشتن کارگران -ب

" پمپ"بايد دائما نظرات و سياستهاى حزب را بدرون صفوف کارگران پيشرو  در دل اين تماس دانمى، ما
نقد  حتى اگر نسبت به آن(مبارز و فعالى بايد از نظرات، سياستها و شعارهاى ما مطلع باشد  هر کارگر. کنيم

طبيعتا با (اين محافل  شرط الزم اين کار ترويج و تبليغ حضورى و سيستماتيک نظرات حزب در). باشدداشته 
نشريات حزبى به طور دائمى به محافل  ، رساندن جزوات پايه و)در نظر گرفتن سطح امنيتى هر رابطه

ائمى تاکتيکها و ايران در ميان کارگران و توضيح د کارگران پيشرو، معرفى و تثبيت صداى حزب کمونيست
بايد کارى کرد که هر کارگر فعال، حزب کمونيست را در رئوس و  .شعارهاى حزبى در روابط کارگرى است

ديدگاهها و مواضعش بشناسد و در مواجهه با هر مسئله جديد خواهان اطالع از نظر  حتى المقدور در جزنيات
  .گيرى حزب باشد و جهت

  :غيرپرولترى نظراتقابليت ترويج مارکسيسم و نقد  -ج
به پيوستن قطعى آنها به مارکسيسم و سازمانيابى  جهت گيرى ما به سمت رهبران عملى کارگران بايد

غير پرولترى و تالش براى رواج مارکسيسم در ميان اين کارگران،  نقد تفکرات. کمونيستى آنان منجر شود
 رى جدى بر اين کارگران به اندازه کافى باالسطح ترويج ما بايد براى تاثيرگذا. است يک وظيفه حياتى ما

. ماکسيستى نيست اما اين ابدا به معناى ترويج نکات انتزاعى و تکرار ساده فرمولبندى هاى کالسيک. باشد
تقابل با بروزات مختلف خرافات  مروج ما بايد بتواند مبانى اساسى مارکسيسم را به اشکال گوناگون و در

مسانل جامعه وجهان امروز، اين چيزى است که  سيسم زنده، روشن و مرتبط بامارک. بورژوايى معنى کند
  .ميان کارگران ببرند رفقاى مروج ما بايد بکوشند با خود به

. پوپوليسم سنتا امر ترويج را به روشنفکران و دانشجويان مى سپرد .اما خصوصيات خود مروج نيز مهم است
 هتر مطالعه کرده بودند، از زندگى و مبارزه عملى طبقه کارگرشايد مارکسيسم را ب روشنفکرانى که اگر

نظرى با اتوريته  مشاهدات و تجربيات اندکى داشتند، اين مروجين بندرت مى توانستند مجاب کنند و از لحاظ
ما . شرکت ميکردند، بندرت ارتباط مى يافت ترويج آنها با داده هاى زنده کارگرانى که در محافل آنها. باشند
روشنفکران مى توانند در امر ترويج موثر باشند، . مبرا باشند يد مروجينى تربيت کنيم که از اين اشکاالتبا

مشاهدات غنى و تجربه ملموسى از . زندگى و مبارزه عملى کارگران حساس باشند مشروط بر آنکه نسبت به
پيشرو  ل و مشغله هاى کارگرانو مبارزه و زواياى گوناگون آن داشته باشند و بعالوه با مسائ اين زندگى
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کارگران آگاه و مجرب تربيت  اما ما بايد بتوانيم بيش از پيش مروجين خود را از ميان خود. بخوبى آشنا باشند
  .براى موفقيت او ضرورى است نه تنها احاطه تئوريک بلکه همچنين پختگى عملى مروج. کنيم
  :کارگرانکارگرى و مطالبات  احاطه به مسانل عملى جنبش -د

در قبال مسائل عملى جنبش کارگرى، مطالبات کارگران و موانع سد راه  هيچ جريانى که حساسيت الزم را
. از خود نشان ندهد، نمى تواند به بسط نفوذ خويش در ميان کارگران خوش بين باشد اعتراضات کارگرى

کارگران بدست  حوزه ها در مياناز اين حساسيت از طريق کارگرى شدن بافت حزب و نيز کار دائمى  بخشى
بايد نسبت به کليه . مطالعه و بررسى کرد بايد اين مسائل را به طور جدى. اما اين بتنهايى کافى نيست. مى آيد

بايد روحيات کارگران، . اطالعات و شناخت کافى داشت مسائل جنبش کارگرى موضع دقيق و متکى بر
کالت يک رهبر عملى در بسيج و سازماندهى کارگران از نزديک و با مش تمايالت و مطالبات آنها را شناخت

و  حوزه ما در کارخانه و محله بايد قادر به تحليل و حالجى مسائل کارگرى و نقد ديدگاهها هر رفيق. آشنا شد
مسانل جنبش اعتراضى  هر رفيق ما بايد به تدريج به يک مرجع صاحب نظر در تحليل. مواضع انحرافى باشد

بهره ورى، ايمنى محل کار، دستمزدها،  از مسائلى نظير قانون کار، طرح طبقه بندى،. تبديل شودکارگران 
تا آمار و ارقام مربوط به سطح توليد، اشتغال، تراکم  سود ويژه، مزايا، شرايط کار زنان و غيره گرفته،

  .ما تبديل شود مناطق مختلف، بايد به طور جدى به مشغله فعالين کارگران و غيره در کارگاهها و

 مسانل عملى و امنيتى در سازماندهى آژيتاتورها )٤

حفظ ادامه کارى تشکيالت مخفى حزب در ميان کارگران، در شرايط اختناق  سازماندهى فعاليت مخفى و
 .به سهم خود امر پيچيده و دقيقى است) فعاليت محسوب ميشود" متعارف"کمونيستها شرايط  که براى(موجود 

کنيم، آشکار است که  ه اين تشکيالت آژيتاتورها و وظايفى که از طريق آنها انجام ميشود را اضافهحال اگر ب
هستيم که برخى عناصر آن عمدتا بطور  اينجا ديگر با تشکلى روبرو. بر دشوارى کار بمراتب افزوده ميشود

عمومى، در راس اعتصابات  نسبتا وسيع کارگرى، مجامع آنها جلسات" روتين"علنى فعاليت ميکنند، محل کار 
. که چنين رفقايى بنا به تعريف زير ذره بين پليس سياسى قرار ميگيرند بديهى است. و اعتراضات و غيره است

 در اين شرايط. حساسيت از طرف نيروهاى جاسوسى و سرکوب پليس تحت نظر خواهد بود هر حرکت آنها با
حوزه هاى حزبى  جذب آژيتاتورها و تلفيق فعاليت مخفى. محدوديت ها و مسانل متعددى براى ما مطرح ميشود

اين ترتيب مستلزم نهايت درجه  با فعاليت علنى حزبى که عمدتا حول محور آژيتاتورها شکل ميگيرد، به
و تازه اين . اصولى و جا افتاده کار کمونيستى است آمادگى، هوشيارى دائمى و قبل از هر چيز يک سبک کار

کرده ايم که در آن آژيتاتورها عناصر حزبى و اعضاى رسمى حزبند،  رايطى را فرضحالتى است که ما ش
در پروسه . مبارزه با پليس سياسى و حفظ امنيت و ادامه کارى تشکيالت راآموخته اند مجرب اند، روشهاى

ينهم از ا آژيتاتورها، جائى که آژيتاتورها هنوز دوره انتقالى پيوستن به حزب را طى ميکنند، کار جذب
  .دشوارتر ميشود

مشکالت و محدوديتهاى همان حالت اول، يعنى حالتى که مرحله جذب تمام  براى سهولت بحث، بهتر است ابتدا
 به جزئى از خود تشکيالت حزب تبديل شده است، را در رئوس خود بشماريم و سپس به شده و آژيتاتور

شکل نهائى  در صورت تجسم صحيح اين امر درچرا که . ويژگيها و مشکالت خاص دوره انتقالى بپردازيم
مشکالت و . خواهد بود خود، درک خصوصيات پروسه اى که بايد به حالت نهايى منجر شود، ساده تر

  دشواريهاى کار ما کدامند؟

  :آژيتاتور با تشکل مخفى حزبى تماس -الف

، انتقال تجربه، هدايت و کنترل، هر فعل و انفعالى اعم از آموزش. ديگر است اين در واقع مادر همه مسانل
آژيتاتورها با  در حيات تشکيالت و غيره، مستلزم تماس منظم و محکم) بعنوان عضو حزب(آژيتاتور  دخالت
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چگونه حوزه حزبى ميتواند با  چگونه مى توان اين تماس را بدرستى برقرار کرد؟. حوزه هاى مخفى است
مبارز و يا " ناراضى"کمابيش بعنوان يک عنصر  ست و لذارفيق آژيتاتور، که يک رهبر عملى کارگران ا

شده است، بطور منظم تماس داشته باشد بى آنکه امنيت تشکيالت  براى پليس سياسى شناخته" دست چپى"حتى 
  به خطر افتد؟ مخفى و آژيتاتور هر دو

  :او هدايت آژيتاتور و کنترل و نظارت بر کار -ب

براى آکسيون يا براى سازماندهى آنان در اشکال  حال(يج کارگران است کار روتين آژيتاتور تبليغ و بس
اما چگونه؟ چگونه تشکل . هدايت تشکيالت مخفى حزبى انجام شود اين کار بايد بطور روتين تحت). مختلف

کار را در جريان اعتصاب، در جريان سازماندهى مجمع عمومى و يا در حين  مخفى فعاليت عنصر علنى
 اين از خصوصيت اصلى کار يک مبلغ توده اى و. ارگران به اعتراضات معين، هدايت ميکندک برانگيختن

مسانل حساسى  رهبر عملى کارگران است که در مدت زمان کوتاه ناگزير از تصميم گيريهاى متعدد در قبال
بليغ خود را تعديل کند؟ شود؟ آيا بايد لحن ت آيا اعتصاب بايد ادامه يابد؟ آيا طرح کارفرما بايد قبول: مثال(است 

آژيتاتور در چنين شرايطى نياز به مشاوره و ...). است؟ و  آيا روحيه کارگران را درست تشخيص داده
مخفى چگونه اين نياز را برطرف ميکند؟ و هر چه ابعاد اختناق شديدتر باشد،  تشکيالت. رهنمود خواهد داشت

  .بطور حادترى بروز ميکند اين مشکل

  :اسى منظم آژيتاتورآموزش سي -ج

بتواند کتابها و جزوات الزم را بخواند، بايد  بايد. آژيتاتور بايد به سهولت به نشريات حزب دسترسى داشته باشد
عين حال، بعنوان فردى که دشمن نسبت به او حساس است، بايد  در. بتواند در جلسات آموزشى شرکت کند

د و يا در خانه خود نداشته باشد، روابط تشکيالتى اش قابل مدارکى همراه خو اسناد و. خانه اش پاک باشد
  اين نياز آژيتاتور چگونه برطرف ميشود؟. نباشد و غيره رديابى

  :شرکت آژيتاتور در فعاليت درون حزبى -د

حزب بايد گزارش بدهد، در بحثهاى درون حزبى شرکت کند، در انتخابات حزبى راى  آژيتاتور بعنوان عضو
چگونه مى  .نظير اين" درون حزبى"ود را در قبال تصميم گيريهاى جمعى ابراز کند و دهها عمل نظر خ بدهد،

امنيت تشکيالت مخفى مستقيما  توان يک رهبر عملى و سرشناس را در چنين روابطى قرار داد، بى آنکه اوال
ود و ثالثا، موقعيت خود او از محدوده الزم فراتر نر به خطر افتد، ثانيا، اطالعات او از اماکن و عناصر حزبى

حوزه و يا سطوح ديگر تشکيالت تضعيف نشود و کارش فلج  در صورت ضربه خوردن به عناصرى از
  نگردد؟

 .ديگرى را افزود به اينها ميتوان عوامل. اينها نيازهاى اصلى است که بايد بطورى جدى برآورده شود

باشد، دائما بعلت فعاليت خود بعنوان پيشرو  گاهداشته شدهآژيتاتور، حتى وقتى ارتباط حزبى او کامال پوشيده ن
مسائل او بعنوان نان آور يک خانواده کارگرى ديکر . دستگيرى است کارگران در معرض جريمه، اخراج و يا

همينطور در صورت بروز خطر امنيتى، آژيتاتور بايد . بلکه يک مسئله حزب است مسائل شخصى او نيست،
ديگرى  و مسانل. کردن امکانات الزم در اين عرصه نيز يک وظيفه تشکيالت حزبى استفراهم . شود دربرده

  .نظير اينها
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مستقل از زمان و مکان و شرايط خاص سياسى و امنيتى هر  اما پاسخ چيست؟ واضح است که يک پاسخ واحد،
ه آژيتاتور بعنوان عضو ميتوان تصور کرد، مثال در اوج يک اعتالى انقالبى ک دوره اى را. دوره وجود ندارد

 شوراى کارخانه، نماينده کارگران و غيره، نظير هر عضو ديگر حزب به مراکز حزبى رفت و حزب، رهبر
کمونيست را رسما در  آمد کند، خود راسا در جلسات حوزه تشکيالتى خود شرکت کند و يا تعلق خود به حزب

اما فعال ما در . ميتينگهاى حزبى باشد ران رسمى درسطح جامعه و به توده وسيع کارگران اعالم نمايد و سخن
کم سابقه در تاريخ مبارزات کارگرى و کمونيستى در  مرحله ديگرى هستيم، در متن يک اختناق شديد و

بحث ما هم اگر بخواهد براى حوزه . و مکانيسم هاى ويژه اى را يافت در اينجا بايد سنت ها. سراسر جهان
  .اهگشا باشد، بايد شرايط امروز را مبنا قرار بدهدموجود ر هاى ما در شرايط

مخفى با عناصر  از آنکه به شکل ويژه سازماندهى آژيتاتور و اتصال و فعل و انفعال متقابل تشکيالت قبل
سازماندهى بايد با تکيه به آنها انجام  علنى کار حزب بپردازيم، بايد به چند عامل پايه اى و مهم که هر نوع

  .کنيمبشود اشاره 

بورژوازى آنرا  اين چيزى است که خرده. در ميان کارگران اشاره کرد" روابط طبيعى"بايد به اهميت  اول،
آمدهاى طبيعى ميان کارگران،  براى ما روابط طبيعى، دوستى و آشنانى ها و رفت و. مينامد" محمل سازى"

نفعال درونى طبقه است، و به اين معنى فعل و ا اينها مکانيسم هاى واقعى. چيزى بسيار فراتر از اين است
اين روابط را بايد . ما کمونيستها بعنوان بخشى از طبقه نيز هست بخشى از مکانيسم هاى عملى فعاليت خود

محافل خانوادگى، دوستى ها، تماس هاى شغلى، آشنائى هاى محلى و غيره يکى از ظرف  .کامال جدى گرفت
در اين  اى که فعالين حزب اين روابط خود را گسترش داده باشند،بدرجه . واقعى فعاليت خود ماست هاى

طبقه هاى خود بدل شده  با تماس هاى وسيع با هم" اجتماعى"روابط جاى گرفته باشند و خود به کارگرانى 
بسيارى از تماس ها، . بيشترى پيش ميرود باشند، کار سازماندهى فعاليت مخفى و علنى هر دو، با سهولت

  .به پيش برد" روابط طبيعى"ميتوان در دل همين  گزارش گيرى ها و رهنمودها راآموزش ها، 

 قبال هم. سطح آگاهى سياسى کارگران و افزايش محبوبيت عمومى حزب در ميان آنها است دوم، مسئله رشد
قه بدرجه اى که عال .درباره احاطه شدن حوزه ها با قشر وسيعى از کارگران دوستدار حزب صحبت کرده ايم

شنيدن راديوى آن، جستجو کردن  به حزب کمونيست، سخن گفتن از آن، حمايت کردن حتى لفظى از آن،
درجه سازمان دادن شبکه واقعا حزبى، اعم از مخفى  نشريات آن در ميان کارگران افزايش يافته باشد، به همان

رگران معترض کمونيست از که کارگران معترض افزايش يابند، کا بدرجه اى. و علنى ساده تر خواهد شد
بدرجه اى که هر معترض به شيوه ها و با شعارهاى ما سخن . برخوردار خواهند شد موقعيت عملى محکم ترى

تر خواهد  آژيتاتور رسمى و سازمان يافته حزبى در گسترش ابعاد و تحکيم امنيت فعاليت خود موفق بگويد،
آژيتاتورها خود تا حدود زيادى متکى  و رابطه حوزه ها و بدين ترتيب استحکام رابطه کار مخفى و علنى. بود

ها و سياستهاى حزب و باال بردن سطح آگاهى سياسى عمومى  به فعاليت روتين رفقاى ما در رواج دادن انديشه
  .کارگران است

يک رهبر عملى  براى جذبِ. سوم، مسئله آمادگى و ظرفيت سيِاسى، تشکيالتى و عملى خود حوزه هاست
رهبرى را به شيوه کمونيستى و  رى و براى سازماندهى او بعنوان يک آژيتاتور حزبى، که همان وظايفکارگ

بايد توانانى ) در اين مورد حوزه ها(تشکيالت مخفى ما  تحت اهداف و موازين و انضباط حزبى انجام ميدهد،
حوزه بايد از . نخواهد بود هر حوزه اى قادر به چنين سازماندهى اى. باشد هاى اوليه خاصى را کسب کرده

عملى  قدرت ترويجى خوبى را در خود متمرکز کرده باشد و به مسائل. سطح باالئى داشته باشد لحاظ سياسى
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سازماندهى محافل  حوزه بايد تا حد معينى در امر. جنبش کارگرى و مطالبات کارگران بخوبى آشنا باشد
انجام وظايف روتينى که در  ور خالصه سازماندهى وترويجى، توزيع نشريات حزب، آموزش کارگران و بط

از لحاظ امنيتى روابط خود را کامال محکم  .آمده است، پيشرفت کرده باشد" وظايف حوزه هاى حزبى"جزوه 
تغذيه، حفظ تماس، هدايت و سازماندهى . اى رشد کرده باشد کرده باشد و از نظر کميت نيرو به حد کافى

حوزه بايد اين توانائى را داشته باشد که آژيتاتور را . انرژى ژيادى خواهد داشت فآژيتاتور خود نياز به صر
ميشود، بلعيده  خدمت حزب فعال کند و نه آنکه خود توسط مسائلى که از مجراى آژيتاتور براى آن طرح در

انند و نبايد هاى ضعيف نيز نمى تو واضح است که حتى حوزه. شود و از انجام وظايف پايه خود نيز باز بماند
اما بايد توجه . با آنها تماس ميگيرند بى تفاوت باشند نسبت به رهبران عملى کارگرى که در محيط فعاليت خود

از کارگران و انجام وظايف روتين حزبى در رابطه با آنها تا سازماندهى آنها  کنند که از تماس با اين دسته
ادامه  اما بهرحال اين راهى است که هر حوزه حزبى در .مبلغ توده اى حزبى راهى طوالنى است بعنوان يک

 .گذاشت تالش موفقيت آميز خود در شکل دادن اوليه به خود دير يا زود به آن گام خواهد

   ١٣٦٤خرداد  ١٤ - ٢٠و١٩کمونيست شماره 
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 حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى
 درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى

)٣( 
 قبل در توضيح اهميت آژيتاتور کمونيست از نظر تلفيق کار مخفى و علنى در فعاليت روتين در بخش هاى

در . صحبت کرديم حزب، سازماندهى و هدايت آکسيون ها و تاثيرگذارى بر توده کارگران نسبتا به تفصيل
و رابطه عملى او با حوزه و  آژيتاتور انتهاى بخش دوم به يک سلسله سواالت عملى مهم در زمينه سازماندهى

تماس آژيتاتور با حوزه مخفى چگونه بايد برقرار و : بود رئوس کلى سواالت اينها. تشکل حزبى اشاره کرديم
فعاليت آژيتاتور چگونه بايد توسط تشکل مخفى انجام شود؟ آموزش منظم  حفظ شود؟ هدايت عملى و کنترل

تامين ميشود؟ آژيتاتور چگونه در حيات درونى يک حزب  کار توسط سازمان مخفى چگونه آژيتاتور علنى
  دخالت و شرکت ميکند؟ و باالخره مسانل معيشتى و امنيتى آژيتاتور چگونه حل مى شود؟ مخفى

پاسخگويى به اين مسانل عملى، با توجه به  اينجا، در انتهاى بحث الزم است در حد امکان نکاتى در جهت
يا راه حل هاى نسبى ذکر مى " راه حل"آنچه اينجا بعنوان  واضح است که. اوضاع اختناق کنونى، طرح کنيم

هم تغيير اوضاع و هم انباشت تجربه و گسترش امکانات، اشکال عملى . نيستند کنيم دگم هاى اليتغيرى
نجا آنچه اي اما، بهررو. فعاليت آژيتاتور علنى در رابطه با تشکل مخفى را تحت تاثير قرار ميدهد سازماندهى و

. در اين زمينه در دوره حاضر باشد گفته ميشود ميتواند الگوى ابتدائى و کمابيش قابل تعميمى براى فعاليت ما
مقاله، در هر قسمت برخى نکات براى زنده کردن زمينه  الزم به يادآورى است که به دليل سه تکه شدن اين

  91 .تکرار خواهد شد عمومى بحث، احتماال بناگزير

 رهبران موجود کار با )١

آژيتاتورهاى کمونيست بر روى آنها کار ميکنيم ميتوان، در  قبال گفتيم که کارگرانى را که ما براى پرورش
اول رهبران عمال موجود جنبش هاى اعتراضى کارگرى، يعنى . دسته تقسيم کرد مجموع و بطور نسبى، به دو

 ده کارگران در واحدهاى خويش اند؛ دوم،مبارزى که هم اکنون داراى نفوذ عملى جدى بر تو کارگران
رهبر شدن  استعدادهاى در حال شکل گيرى، کارگران معترض باشهامت و هوشيارى که تازه پا به عرصه

  .ميگذارند
تشکل گريزى آنان، درک مبهم شان از اهداف و . خود است کار با رهبران موجود داراى ويژگى هاى خاص

يفات رويزيونيستى از کمونيسم و محدوديت هاى دامنه فعاليت تحر روشهاى حزب کمونيست که حاصل
محافظه کارى امنيتى در تماس با تشکيالت مخفى و توهمات اکونوميستى و  تاکنونى حزب ماست،

 در. اينها رئوس عمده موانعى است که پيوستن اين کارگران به صفوف حزب را دشوار ميکند سنديکاليستى،
فشار سرکوب و  کانيسم هاى کار علنى در ميان کارگران و حفظ خود در برابرمقابل، تجربه غنى، شناخت م

مثبتى است که اين کارگران از  تحريکات عوامل بورژوازى، درک سريع موقعيت و روحيات کارگران، نقاط
و متحد شدن در حزب ما، آنان را به اهرمهاى  آن برخوردارند و در صورت روى آورى به مارکسيسم انقالبى

  .درون کارگران تبديل ميکند ومندى در پيشبرد سياست کمونيستى درنير
دوره اى است که آنها به اهميت کار با حزب کمونيست پى ميبرند و به  دوره جذب اين رفقا به حزب عمدتا

محور اين دوره جذب، معنى کردن کمونيسم . در صف تشکيالت حزبى مجاب ميشوند ضرورت قرار گرفتن
دارد،  اگر نقد باورهاى نادرست نقش حياتى. ضيح و آموزش روش ها و اهداف کمونيستى استما تو از ديدگاه

مسئوليت جذب رهبران کارگرى  بنابراين رفقايى که. آموزش روشهاى ويژه ما نيز به همان درجه حياتى است
رگران پيشرو از همان رابطه اين رفقا با اين کا. باشند به حزب را برعهده دارند بايد از مسلط ترين مروجين ما
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قرار دادن اين پروسه در متن يک رابطه طبيعى، سپردن پيشبرد . بااليى برقرار شود ابتدا بايد با ضريب امنيتى
عرصه  رابطه به يک نفر و کاهش دادن اطالعات ديگر اعضاى کميته يا حوزه مخفى حزبى از هويت و اين

کارگر مورد نظر هر  رط الزم حفظ امنيت حوزه و رفقاىکار و فعاليت اين رفقاى کارگر به حداقل ممکن، ش
  .دو است

اين روابط کارگرى به ارگانهاى باالى حزبى، بايد حداکثر دقت به عمل  در گزارشدهى راجع به نحوه پيشرفت
 کردن اطالعات امنيتى در گزاشات و با استفاده جدى از محکم ترين اشکال رمز و رد و بدل آيد که با محدود

بدست عوامل دشمن  اطالعات، امنيت کارگرانى که با آنها در تماسيم حتى در صورت افتادن گزارشاتکردن 
نظر نيز توضيح داد، که ريسک امنيتى  بايد کارى کرد، و اين تالش خود را به کارگران مورد. محفوظ بماند

اکارى در پيشبرد امر فد. به حداقل ممکن کاهش يابد تماس گرفتن با حزب کمونيست براى کارگران پيشرو
حزب فرض است، اما انتظار فداکارى براى تماس با حزب از  کمونيسم و حزب کمونيست براى اعضاى

  .انقالبى ما را به روشنى که بايد درنيافته اند بيجاست کارگرانى که هنوز حقانيت راه
گريزى و بى اعتمادى  ظه کارى، تشکلمائيم که بايد بر موانع اوليه فائق آئيم و اگر يکى از اين موانع محاف اين

کاريهاى پوپوليستى در گذشته در دل  ايست که در درجه اول جالدان جمهورى اسالمى و در درجه دوم سطحى
عنوان حزب سياسى و متعهد طبقه کارگر با صرف انرژى  کارگران انداخته اند، آنگاه اين مائيم که بايد به

ه اى که کارگران به امر کمونيسم و حزب کمونيست مومن ميشوند، بهمان بدرج .بيشتر اين موانع را خنثى کنيم
مفروض  اما اين شرايطى است که ما بايد براى آن کار کنيم نه آنکه. خود مايه خواهند گذاشت درجه نيز از

  .بگيريم
حزب و  اين رهبران عملى را به کمونيستهاى متعهد به بهر رو در اين روابط ما قادر خواهيم شد بخشى از

ديگر عملکرد اين رفقا در عرصه آژيتاسيون و رهبرى عملى به امرى براى  اينجا. متشکل در حزب تبديل کنيم
 مسائل تکنيکى و عملى سازماندهى حزبى آژيتاتور ديگر بطور جدى براى ما طرح. ميشود حزب تبديل

  .ميشود
  ارتباط، آموزش، هدايت

در شرايط  .ارتباط و تماس دائمى تشکيالت مخفى با آژيتاتور است مسئله اى که بايد حل کرد، مسئله اولين
مروج کارآزموده حزبى است که  موجود مطمئن ترين راه حفظ اين تماس، قرار دادن آژيتاتور در رابطه با يک

آموزش، تغذيه سياسى و گزارش دهى از کار آژيتاتور  سازمانى او حفظ ارتباط،) و يا وظيفه عمده(تنها وظيفه 
آژيتاتور، حداقل امکاناتى است که بايد در خدمت فعاليت آژيتاتور قرار  اختصاص يک رابط ويژه به هر. ستا

نماينده تمام  برعکس او در واقع. رفيق رابط تنها وظيفه حفظ ارتباط آژيتاتور و حوزه را ندارد اما. داده شود
کارآکتر مبارزاتى رفيق مروج بايد رفيقى  و از لحاظ سياسى. اتوريته حوزه در رابطه با آژيتاتور خواهد بود

آژيتاتور پاسخ گويد، در حين عمل او را هدايت کند و نقاط ضعف و  باشد که بتواند به مسانل نظرى و عملى
تبديل  رفيق مروج بايد بتواند به يک اتوريته معنوى و سياسى براى آژيتاتور. جمعبندى نمايد قدرت کار او را

که رفيق مروج رابط با  مورد بحث با سابقه تر، مجرب تر و فعالتر باشد، خصوصياتى هر چه آژيتاتور. شود
  .داشته باشد او بايد داشته باشد به همان نسبت بايد در سطح باالترى قرار

  شيوه روزمره کار مروج با آژيتاتور
) کارخانه و محله(تاتور همان محيط فعاليت آژي رفيق مروج براى آنکه قادر به هدايت آژيتاتور باشد بايد در

. همان واحد توليدى شاغل باشد که آژيتاتور در آن کار و فعاليت ميکند حضور داشته باشد، و حتى المقدور در
 اما سطح علنى اين دوستى بايد چنان حفظ. رفيق بايد رابطه دو دوست و همکار نزديک باشد رابطه اين دو

مروج بايد  .بطور خودبخودى همواره با هم تداعى نشوند شود که از يکسو آژيتاتور و رفيق مروج حزبى
آنچنان نزديک باشد که تماس نسبتا  از سوى ديگر اين رفاقت بايد. دوستى در ميان دوستان متعدد آژيتاتور باشد

  .طبيعى بنظر برسد مکرر آژيتاتور و مروج براى هر ناظر خارجى امرى
در مبارزات کارگرى وظيفه اوست، رفيق مروج بايد حتى  ىبر خالف آژيتاتور که دخالت علنى و نيمه علن

اگر مروج خود راسا در امر آژيتاسيون . عادى در اعتراضات شرکت جويد المقدور حداکثر بعنوان يک کارگر
ميتوان  مساله را! حوزه حزبى عمال دو آژيتاتور بدون پشتوانه و بدون ارتباط خواهد داشت دخالت کند، آنگاه
يکى خود آژيتاتور و  ر نظر گرفت که هر واحد آژيتاسيون ما حداقل شامل دو نفر است کهبه اينصورت د
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رفيق مروج بايد ترتيبى . دو حياتى است حفظ تقسيم کار موجود ميان اين. ديگرى مسئول سياسى و رابط اوست
لعه کند، به کتب و از طريق و به کمک او نشريات حزبى را مطا بدهد که در متن روابط طبيعى آژيتاتور بتواند

آژيتاتور از طريق رفيق مروج نظرات و . کند و با مباحثات درون حزبى آشنا شود جزوات الزم دسترسى پيدا
آژيتاتور،  اساسى ترين نکته در رابطه مروج و. خود را به حوزه و تشکيالت حزبى ارائه ميکند گزارشات

ترتيب مرتبط کردن رهبران عملى  بدين. مروج است اعتماد سياسى آژيتاتور به مروج و اتوريته معنوى رفيق
هر رابطى نمى . نقش رابط مروج را بدرستى ايفا کنند با حوزه ها اساسا در گرو داشتن رفقايى است که بتوانند

چرا که ضعف سياسى و تجربى مروج، به عقب ماندگى آژيتاتور، دلسردى . بگيرد تواند اين وظيفه را به عهده
روزمره  اگر اين اتوريته معنوى بدست آيد فعاليت. يى سياسى اش از حزب منجر خواهد شدجدا او از کار و

در اينجا مسئله ما، بيش . خواهد شد آژيتاتور، با شادابى، با کمترين ابهامات عملى و اعتماد به نفس کافى انجام
ورزيده خود را در خدمت ما بايد کادرهاى مروج . است از آنکه تشکيالتى و اجرايى باشد، يک مسئله سياسى

  .بهترين رهبران عملى در جنبش کارگرى قرار بدهيم جلب و سازماندهى و حفظ ارتباط با
  استقالل عمل نسبى آژيتاتور ضرورت

محکم ترين تماسها با حوزه ها و تشکيالت حزب، يعنى در شرايطى بسيار  حتى در صورت امکان برقرارى
بااليى  ى حزبى و يک رهبر کمونيست کارگران بايد از آزادى عمل نسبىامروز، يک مبلغ توده ا مساعدتر از

مختلف مبارزه، شرط  ابتکار عمل، تصميم گيرى سريع و تشخيص فورى موقعيت در لحظات. برخوردار باشد
. بااليى از استقالل در فعاليتهاى جارى است الزم فعاليت يک آژيتاتور کمونيست است و اين مترادف با درجه

محدوديت . بدهيم" رضايت"باالترى از آزادى عمل براى آژيتاتورها  ايط کنونى ما بايد به درجه حتىدر شر
 تماس و کنترل، تا درجه زيادى دراين مرحله بايد توسط آموزش آژيتاتور، همدلى هاى امنيتى و عملى

  .شود رانسياسى ميان آژيتاتور و تشکيالت مخفى و سنت هاى جاافتاده فعاليت جب_ ايدنولوژيک 
ميشود، نقش انسجام سياسى افراد، روى خط  به عنوان يک امر تشکيالتى و اجرايى تضعيف" کنترل"هر جا 

در اين مرحله خاص از فعاليت حزب، ما بايد . افزايش مييابد بودن آنها و احاطه آنها به سنت هاى کار حزبى
که بايد با پشتکار تثبيت (به اين سنت ها ايدنولوژيک و _ اين عوامل سياسى  بطور قطع بدرجات زيادى به

 هرچه. سنت هايى که اساسا تاکنون غايب بوده و جمعبندى و تثبيت آن وظيفه ماست. شويم متکى) شود
و در کار خود  آژيتاتور از لحاظ سياسى و ايدنولوژيکى استوارتر باشد، نيازهاى حزب را بدرستى بشناسد

اين . فردى او بيشتر تکيه کند ه همان درجه بر صحت تصميم گيريهاىمجرب باشد، تشکيالت مخفى مى تواند ب
  .ضربه پذيرى تشکيالت ميکاهد وظايف رفيق رابط و مروج را سبک تر ميکند و همچنين از

  امنيت حوزه ها
آژيتاتور در عرصه علنى آن را تهديد کند  چگونه ميتوان حوزه را از ضرباتى که مى تواند در نتيجه فعاليت

که آژيتاتور را از حوزه منفک ميکند و به ما امکان  رفيق مروج خود يک حلقه واسط است. داشت مصون
هوشيارى رفيق مروج در تشخيص احتمال وارد شدن . دور نگهداريم ميدهد تا حوزه را از دسترس پليس

ا از ضربه اجتناب اعالم خطر به موقع او به آژيتاتور و حوزه ما را قادر ميکند ت ضربه پليسى به آژيتاتور،
حوزه بسيار ناچيز و  در شرايط فعلى، بايد اطالعات آژيتاتور از. و يا آن را در همان محدوده کنترل کنيم کنيم

اطالعات بايد به حدى باشد که حتى در صورت لو  دامنه اين. تنها در حدى باشد که براى فعاليت او حياتى است
اطالعات رفيق مروج از حوزه نيز بايد بر طبق اصل . رديابى نباشد قابل رفتن همه آنها به پليس سياسى، حوزه

محدود نگاهداشته شود، به نحوى که در صورت ضربه خوردن رفيق مروج، حوزه  "حداقل اطالعات"
در  در شرايط کنونى بايد از شرکت دادن رفيق آژيتاتور. براى پاکسازى کامل خود داشته باشد فرصت کافى

ديگرى، که در آن  در شرايط بهتر مى توان آژيتاتور را به جلسات حزبى. ظر کردجلسات حوزه اى صرفن
در هر شرايطى در آينده نيز شرکت . کرد امکان شناسايى متقابل افراد شرکت کننده وجود نداشته باشد، دعوت

 .ورت بگيردتعمق و اطمينان خاطر از کليه جنبه هاى امنيتى ص آژيتاتور در جلسات حزبى بايد با نهايت دقت،
  امنيت آژيتاتور

کمونيست، رابطه اى است که او به عنوان يک رهبر با توده کارگران  مهمترين مسنله در امنيت آژيتاتور
 حمايت فعال توده کارگران از خود و متکى شدن به اراده و تصميمات جمعى آنها، دخيل جلب. برقرار ميکند

حياتى ترين  و متکى شدن به پشتوانه قدرت توده ها، اينکردن کارگران در کليه سطوح مبارزه اعتراضى 
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و نيز در تماسهاى  سرمايه آژيتاتور در عرصه حفظ امنيت خود در جريان رهبرى مبارزات اعتراضى
اختناق و سرکوب را گسترده باشد،  دشمن، هر قدر هم که در سطح جامعه سايه. روزمره اش با کارگران است
در دل توده کارگران جاى دارند و نمايندگان صالح و  ران کارگران، به کسانى کهنمى تواند به سادگى به رهب

  .کند شناخته شده آنها هستند دست درازى
اما شرط الزم . اساسا از همين راه بايد تضمين شود امنيت آژيتاتور در جريان فعاليت به مثابه يک آژيتاتور،

واند به تعلق تشکيالتى و تماس هاى عملى آژيتاتور و پليس سياسى نت اين امر در شرايط موجود اينست که
ترسيم  در ذهن و در پرونده هاى پليس رفيق آژيتاتور ما بايد حداکثر کارگر فعال و مبارزى .تشکيالت پى ببرد

ميکند، اما ارتباط  شود که در برابر حرف زور دولت و کارفرما سرخم نميکند و از حق کارگران دفاع
او بايد رابطه . مواجهه با پليس سياسى است اين يک نقطه قدرت آژيتاتور در. ريانى نداردتشکيالتى با هيچ ج

ذهن خود پنهان کند و بطور جدى روانشناسى يک رهبر توده  تشکيالتى اش را در يک گوشه دور از دسترس
هر . يردناراضى باشهامت، يعنى بخشى از آنچه که واقعا هست، را به خود بگ اى، يک کارگر معترض، يک

در برابر  تشکيالتى بر روابط طبيعى جاافتاده ترى استوار باشد، آژيتاتور از لحاظ روحى و عملى قدر ارتباط
  .پليس سياسى در موضع قدرتمندترى قرار خواهد گرفت

حزبى اسناد و  نبايد پليس بتواند نزد مبلغ. اين منظور بايد نکات ديگرى بطور جدى مد نظر گرفته شوند به
آژيتاتور . باشد" پاک"اسناد و نشريات  خانه او بايد کامال از. ک سازمانى و حتى نشريات علنى پيدا کندمدار

نبايد در چاپ و توزيع نشريات، نقل . آژيتاتور نبايد برعهده بگيرد هيچ وظيفه سازمانى ديگرى بجز ايفاى نقش
 .شرکت کند) بطور مستقيم(جديد به حزب جمع آورى کمک مالى بنام حزب، در جذب افراد  و انتقال اسناد، در

  .آژيتاتور بايد وظيفه خاص خود را انجام بدهد
 مخفى و محافل و شبکه هاى پيرامونى آن است که بر زمينه مساعدى که در نتيجه فعاليت اين وظيفه حوزه

هويت آژيتاتور موجود،  در شرايط. رفيق آژيتاتور به وجود مى آيد، فعاليت هاى روتين حوزه را گسترش دهند
قرار و مدار خاصى ميان رفيق آژيتاتور ) حزبى و تعلق او به حزب را کسى جز رفيق مروج حزبى نبايد بداند

شود تا در صورت قطع رابطه او با رفيق مروج، ارتباط  با مرکز سازماندهى تشکيالت حزبى بايد برقرار
بطور خالصه انرژى زيادى بايد صرف شود ). مجددا از مرکز وصل شود آژيتاتور با حوزه در صورت لزوم

نيز  اين نکته را هم اضافه مى کنيم که حفظ امنيت رفيق مروج. در امنيت کافى فعاليت کند تا آژيتاتور بتواند
در اين ميان  هم ارزش فردى او به عنوان يک کادر کمونيست و هم نقش حساسى که. بسيار حياتى است

مستقيما در معرض ضربه هاى حين  لى رغم اينکه به اندازه آژيتاتوربرعهده دارد، ايجاب مى کند که، ع
در صورت وقوع هر مخاطره پليسى براى . شود آکسيون نيست، حداکثر امکانات براى حفظ امنيت او بسيج

امکانات الزم براى حفظ امنيت . بايد سريعا به او هشدار داده شود حوزه که ميتواند مروج را هم آلوده کند،
رساندن نشريات بدست رفيق مروج، دريافت گزارشات او و جلساتى که او در آنها . آيد ى بايد بوجودفردى و
  .ميکند بايد با درجه ايمنى بااليى سازماندهى شود شرکت

 کار با استعدادهاى جديد )٢

دهاى انتقادى به حزب کمونيست نزديک ميشوند، استعدا اگر رهبران جاافتاده کارگرى در يک پروسه آموزش
کار . نيازمند آموزش اثباتى مارکسيسم و روشهاى عملى رهبرى کارگرى هستند جديد و رهبران جوانتر بيشتر

کار  روى اين دسته از کارگران بايد از همان ابتدا توسط رفقايى انجام شود که در همان محيط آموزش و جذب
ميتوانند به رهبران عملى  کارگرانى را کهاين رفقا هستند که بايد استعداد و آمادگى . و زيست حضور دارند

هر رفيق . مراحل اين پروسه را به پيش ميبرند مبارزى بدل شوند، تشخيص دهند و خود آنها هستند که اولين
کارگر مستعد در رابطه باشد، و بطور همزمان امر آگاه گرى و  حزبى در کارخانه و محله ميتواند با چند

تربيت . بخش مهمى از اين آموزش، آموزش عملى و تجربى است. ش بردپي آموزش را در ميان آنها به
 رفيق کارگر بايد تمام هنر آژيتاسيون را بياموزد، و به اين منظور. نسبتا طوالنى است آژيتاتور يک پروسه

کار ساده به کار  مانند هر رشته علمى و هنرى ديگر، بايد مراحل مختلفى را طى کند، کارآموزى کند، از
  .ده حرکت کندپيچي
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کردن و ديگران را به اعتراض فراخواندن نيست، بلکه روش متشکل کردن و  آژيتاسيون فقط شهامت اعتراض
بياموزد  آنچه آژيتاتور کارآموز بايد از لحاظ نظرى. کارگران بطور علنى و نيمه علنى است هدايت کردن توده

اما از لحاظ عملى اين امر . ندارد بحث قرار ميگيردچندان تفاوتى با آنچه هم اکنون در محافل ترويجى مورد 
يک اعتصاب قرار گرفت و همه جنبه هاى آن را به  از روز اول نمى توان در راس. ويژگيهاى خود را دارد

با توده کارگران را در سطوح مختلف آموخته باشد و ملزومات رهبرى  فرد بايد قبال کار. درستى هدايت کرد
 ،"پروژه ها"ناسد، دوره کارآموزى به معنى واقعى کلمه يک دوره کارآموزى است با بش اقدام اعتراضى را

محافل (آزمونها قرار دهد  رفيق مروج ما بايد آگاهانه آژيتاتور کارآموز را در اين. تمرين ها و آزمونهايش
  .)دکارگران مستعد جديد بکارميبرن کارگران پيشرو فى الحال اين سنت را در آموزش" خودبخودى"

مناسبات ميان کارگران در يک قسمت را سرد و غير رفيقانه کرده است، آيا  براى مثال، اختالفات شخصى
ميان بردارد و  ميتواند با سخن گفتن، استدالل و توضيح منافع طبقاتى کارگران، اين اختالفات را از کارآموز ما

آيا کارآموز ما ميتواند کارى کند  شده است، جو رفاقت را برقرار کند؟ کارگرى حين کار صدمه ديده و بسترى
کردن کار از او عيادت کنند، به خانواده اش سر بزنند و  دسته جمعى و ترجيحا با تعطيل که کارگران، بطور

اعمال فشار نمايند؟ آيا کارآموز ما مى تواند يک صندوق کمک به خانواده  براى دريافت خسارت از کارفرما
کارآموز  افتاده است سازمان دهد؟ در حمايت از يک کارگر مبارز زندانى چطور؟ آيا که از کار رفيق کارگرى

را که دست به ارعاب کارگران  ما ميتواند ترتيبى بدهد که کارگران اين يا آن قسمت فالن عضو انجمن اسالمى
  ميزند با يک برنامه حساب شده سر جايش بنشانند؟

. پيشاروى هر کارگر آگاه و مبارزى قرار ميگيرند زه کارگران بارهااين آزمونها بسيارند و در زندگى هر رو
مسائل کارگران، قدرت آنها، اشکال مختلف متشکل کردن آنها، عواملى که به  در اين پروسه آژيتاتور عميقا با

زومات همه مل اينها. ميدهد و يا نگرانشان ميکند، روانشناسى توده اى کارگران و غيره آشنا ميشود آنها شهامت
  .تبديل شدن به رهبر عملى کارگران است

 به درجه اى که آگاهى و. دوره آمادگى و جذب بايد تحت نظر يک رفيق مروج حزبى طى شود از نظر عملى
اين آگاهى . نزديکتر ميشود تجربه آژيتاتور آتى ما افزايش مييابد، به همان درجه نيز از لحاظ عملى به حزب

جدى و مستقيم با حزب کمونيست و عضويت در  برود که خود آژيتاتور خواستار کاروآمادگى بايد چنان باال 
  .حزب باشد
 آژيتاتور جاى خود را بعنوان يک کمونيست در حزب و بعنوان يک رهبر در راس کارگران هنگامى که

پرورش  هر چند .احراز کند، مسائل عملى سازماندهى او از نوعى خواهد بود که قبال به آن اشاره کرديم
روابط طبيعى مستحکمى ميان او و مروج  آژيتاتور از همان مراحل ابتدايى به معناى آن خواهد بود که بتدريج

قابل اتکايى ايجاد شده است و شناخت متقابل عميقى از  يا مروجين حزبى بوجود آمده است، رفاقت کهنه و
ن، که خود يکى از مولفه ها و نشانه هاى توده اي. مروج و آژيتاتور وجود دارد ظرفيتها و کارآکتر فردى ميان

رابطه تشکل  حوزه هاى پايه در ميان کارگران است، دست ما را بدرجات زياد در سازماندهى مناسب اى شدن
  .مخفى با آژيتاتور علنى باز ميکند

 قدرت آژيتاتور در تشکل اوست )٣

اما در مورد هر تک . قاتى کارگران استابتدايى مبارزه طب قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست، اين حکم
تشکل، اگر تشکل پرولترى باشد، به کارگر مبارز قدرت ميدهد، به . صدق ميکند کارگر مبارزى نيز اين حکم

. ميکند نفس او مى افزايد، شهامت و جسارت و اطمينان خاطر از عاقبت مبارزه اش را ده چندان اعتماد به
شدن در حزب بايد به معناى اين  متشکل. ند نيز بايد چنين احساسى پيدا کنندرهبرانى که به صفوف ما مى پيوند

بيشترى حس ميکنند، به ادامه کارى مبارزه شان  باشد که آنان امر رهبرى را بهتر انجام ميدهند، امنيت
و به جاى ميگذارند، در برابر دشمن خود را قوى تر حس ميکنند  اطمينان بيشترى مييابند، تاثير بيشترى

مورد عواقب فعاليتشان براى خانواده و همسر و فرزندان خود، چه از لحاظ مادى و  اطمينان خاطر بيشترى در
به مجموعه  سطحى گرايى سياسى و تشکيالتى سازمانهاى پوپوليستى، کم توجهى آنها. معنوى، حس ميکنند چه

زيادى تشکل سياسى را به وزنه  واردنيازهاى کارگران مبارزى که به کار سازمانى روى مياورند، عمال در م



 
هائی از منصور حکمتگزيده 96

اين را . روش حزب کمونيست روش ديگرى است. ميکرد اى بر پاى کارگران مبارز و بارى بر دوش آنان بدل
  .بايد در عمل اثبات کرد

 در پايان، باز هم درباره اهميت آژيتاتور کمونيست )٤

انقالب  اما از ابتدا نيز قرار نبود. ستآژيتاتورهاى کمونيست پروسه اى دشوار و طوالنى ا جذب و تربيت
مادام که . کمونيستى است آژيتاتور کمونيست يک رکن اين انقالب. کمونيستى امرى ساده و زودفرجام باشد

در اين قلمرو مهم وظايف خود را بدرستى  با فرض اينکه(کمونيست ها در حيطه کار صرفا مخفى مقيد باشند 
توده اى را به آن بخش هايى بسپارند که حداکثر قادر به مبارزه  نى و رهبرى، و عرصه کار عل)هم انجام دهند

 اند و پتانسيل انقالبى طبقه کارگر را در محدوده قوانين و مقررات جامعه بورژوايى براى رفرم و اصالحات
ارگر را که طبقه ک کمونيست ها حکماى خيرانديشى نيستند. مهار ميزنند، انقالب کمونيستى امکان پذير نيست

 .سنديکاليسم و رفرميسم رها سازند آگاه کنند، اما بطور مشخص و در مبارزه عملى در دست" بطور کلى"

جزء اليتجزاى هر تالش براى رهبرى توده کارگران است، بلکه در همان وجه  آژيتاتور کمونيست نه تنها
حزب  .آموخته شود، نقش حياتى دارد بدرجه اى که اين آگاهى بايد در دل مبارزه جارى و عملى آگاهگرى نيز،

حاصل کار . نميشود اما آژيتاتور کمونيست بر درخت سبز. بدون آژيتاتور حزبى ناقص و الجرم ناموفق است
  .پيگير و طوالنى کمونيستها در عمق طبقه کارگر است

رگران کمونيست، عناصر طبقه کارگر، کا بهترين. بايد کارى کنيم که دوران بى رهبرى کارگران خاتمه يابد
کمونيست و متشکل در اين حزب جاى خود را در راس  رهبران و سازماندهان عمل توده اى به همت حزب

 .کارخانه ها و محالت، در اعتصابات، تظاهرات، باريگاد و در قيام، بازيابند توده هاى وسيع طبقه کارگر، در

کارگران معترض و بپاخاسته روبرو ميشود،  زى بابايد کارى کنيم که در فردانى نه چندان دور هر جا بورژوا
استوارى را ببينند که در يک حزب سياسى مخفى با  در راس و پيشاپيش صفوف آنان کارگران کمونيست

کارگران کمونيستى که حلقه هاى متصل کننده توده عظيم کارگران با  .انضباط پوالدين به هم بافته شده اند
 اگر مى خواهيم اين روز زودتر فرا. ن طبقه، يعنى حزب کمونيست ايران اندحرفه اى اي سازمان انقالبيون

با وظيفه پروش  برسد، امروز بايد بطور جدى امر ساختن و بسط تشکل مخفى کمونيستى در ميان کارگران را
  .کمونيست گام اول در اين راه است درک اهميت و جايگاه آژيتاتور. و جذب مبلغين کمونيست ترکيب کنيم

 
 

  منصور حکمت

 ٦٤تا خرداد  ٦٣، اسفند ٢٠و  ١٩، ١٨، ١٧کمونيست شماره هاى  :به نقل از

  ٣٤تا  ١صفحات  ٦مجموعه آثار جلد 
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  هاى حزبى درباره خطر آکسيونيسم در حوزه
 

منظور ما از آکسيونيسم عملگرايى محدود و . پوپوليستى است هاى اصلى سبک کار آکسيونيسم يکى از جلوه
کارى و نظاير اينها اشکال  تظاهرات، تحصن، اعتصاب، کم. تشکيالتى است انه در کار سياسى ونظر تنگ

مبارزاتى  آکسيونيسم آن انحرافى است که اينگونه اقدامات و اشکال. آکسيونهاى مبارزاتى هستند شناخته شده
مبارزاتى مشخص را به  برنامه کار سازمانى و طبقاتى و جدا از چهارچوب يک جدا از متن يک مبارزه ادامه

  .هدفى درخود تبديل ميکند
انحراف  ثمرى يابى و نهايتا برمال شدن بى ناظر بر شکوفايى و شدت ١٣٦٠خرداد  ٣٠از قيام تا  دوران پس

شرايط نيمه دمکراتيک  .سوسياليست در مقياسى بسيار وسيع بود - آکسيونيستى سازمانهاى خرده بورژوا
آکسيونيسم . امکان بروز آشکار و وسيع داد گرايش ذاتى انقالبيگرى خرده بورژوايىماههاى پس از قيام به اين 

در  ٥٧است و اين واقعيت حتى در دوران قبل از انقالب  انعکاس درک محدود خرده بورژوازى از مبارزه
ر د. هاى بارز آکسيونيسم است مشى چريکى خود يکى از نمونه. رسيده بود مشى چريکى به روشنى به ثبوت

بورژوايى، آکسيون و آن هم تنها يک نوع مشخص آکسيون سازمانى يعنى عمليات کوچک  مشى خرده اين خط
 در ٣اگر خط . هاى کوچک چريک شهرى بر جاى هر نوع پراتيک سياسى و تشکيالتى مينشيند دسته نظامى
آن درجه از مارکسيسم و چريکى تا  پراتيک را با آکسيونهاى معدود و محدودى تنزل ميداد، مدافعان مشى عمل

پوشى به تقديس اين آکسيونيسم برميخاستند و رسما هر  پرده مبارزه مارکسيستى به دور بودند که علنا بى هيچ
  .آکسيون چريکى را مردود ميناميدند فعاليت خارج از اين يگانه
. سى آن بروز يافتسوسياليست بطور عمده در بعد سيا -سازمانهاى خرده بورژوا پس از انقالب آکسيونيسم

تمام شعور  چکيده و فشرده" تاکتيک اصلى در اين دوره تظاهرات است"سازمان پيکار مبنى بر اينکه  شعار
گرايى و پوچى فعاليت  سطحى اين شعار تمام. آکسيونيستى خرده بورژوازى مدعى مارکسيسم در ايران بود

سازمانى که خود را کمونيست ميناميد  تاکتيک مبارزه به شکل تظاهرات يعنى يک. آکسيونى را برمال ميکند
مبارزه  نظرانه از فعالين جنبش ما بخوبى به ياد دارند که چگونه اين شعار و اين تلقى تنگ همه. بدل شده بود
رزمندگان، فدايى و راه کارگر  اى طوالنى راهنماى عملى سازمانهاى مختلف پوپوليستى از پيکار تا براى دوره
 سازمانى در گوشه و کنار شهرها تمام ماحصل هراتهاى موضعى چند ساعته با شرکت افرادتظا. قرار گرفت

ديدگاه آکسيونيستى نه هدف تظاهرات، نه جايگاه هر تظاهرات در سير  در اين. اصلى سازمانها بود تاکتيک
 گر، هيچيکمبارزه انقالبى در دوره مورد نظر، نه رابطه اين شکل مبارزه با اشکال دي پيشرفت و تکامل

در واقع (تبليغ  هدف گويى تماما ابراز وجود سازمانى و احيانا. بطور جدى مورد تعمق قرار نميگرفت
  .از طريق تظاهرات بود) افشاگرى

 
 آکسيون سازمانى و اکونوميسم آکسيونى

ماندن  اول محدود. بطور عمده در دو وجه اصلى خود را آشکار ميکرد آکسيون نيز در سازمانهاى پوپوليستى
آکسيون  .(اکونوميسم آکسيونى(روى از آکسيونهاى خودبخودى  آکسيونهايى سازمانى و دوم دنباله در يک سلسله

خود نادرست و  سازمانى يعنى دست زدن به عمل معين توسط نيروى منحصر به فعالين سازمانى بخودى
بويژه تحت شرايط حساس و تعيين  در طول مبارزه يک حزب پرولترى نيز در موارد متعدد و. انحرافى نيست

چنين آکسيونهايى عموما نقش راهگشايى مبارزات  .اى دست زدن به آکسيونهاى سازمانى ضرورى ميشود کننده
تعميق مبارزه را بازى ميکند و هرگز به امر هرروزه و کار روتين  اى و رفع موانع مشخص، گسترش و توده

ازمانهاى پوپوليستى آکسيون سازمانى کمابيش فلسفه وجودى اما در س. بدل نميشود متعارف حزب پرولترى
  .به اعتبار اين آکسيونها تعريف ميشود مبارزه و پراتيک .را ميسازد سازمان
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براى اتخاذ توسط پيشروان  بعنوان يک اصل در مقابل، سياستها و اشکال مبارزاتى مورد نظر حزب پرولترى
حزب پرولترى نيروى خوِد طبقه را سازمان ميدهد و خوِد طبقه . ميشود هاى آگاهتر طبقه کارگر طرح و توده

 جايگزينى مستمر و هميشگى نيروى حزب بجاى نيروى طبقه، ناقض فلسفه. مبارزه ميکشاند را به ميدان
سازمانهاى  محدود ماندن. اى براى شکست انقالب پرولترى است وجودى حزب سياسى پرولتاريا و نسخه

عميق اين سازمانها از طبقه  تنگ آکسيونهاى صرفا سازمانى نيز خود گواه جدايى پوپوليستى در چهارچوب
تئورى آزاد کردن طبقه کارگر به نيروى خود اين  کارگر و بيگانگى آنان با تئورى انقالبى مارکسيسم، يعنى

  .طبقه، بود
سياست  و فقدان يک "تقديس آکسيون براى آکسيون"اى از  دوم، يعنى اکونوميسم آکسيونى نيز جلوه مورد

آکسيونها بر طبق نقشه معين  خودبخودى تا آنجا که اين(آکسيونهاى خودبخودى . هدفمند طبقاتى و انقالبى است
اعتراضات ساير اقشار ستمکش جامعه به  در جنبش کارگرى و همينطور در طول) سازمانى صورت نميگيرد

درگيرى با . ه و يا اداره اعتراضات باال ميگيردمدرس در اين يا آن کارخانه، محله،. دفعات شکل ميگيرد
. بوروکراتيک شدت مييابد و کار به اعتصاب، تظاهرات، تحصن و نظاير آن ميکشد کارفرما، دولت و مقامات

 .روى بى چون و چراى سازمان سياسى از اين گونه آکسيونهاست آکسيونى به معنى دنباله اکونوميسم
تا اعماق اين  ها معطوف ميشدند عمدتا ژوا آنجا که به مبارزات تودهخرده بور -سازمانهاى سوسياليست

از قيام يعنى در دوره  کمتر اعتصاب و اعتراض کارگرى در ماههاى پس. روى سقوط ميکردند دنباله
. و يا برنامه اين سازمانها را بر خود داشت ترين فعاليت سازمانهاى پوپوليستى مهر شعارها، سياستها گسترده
بيشترين دخالتى بود که در اکثر " باد زدن مبارزه خودبخودى"حالت  رى درباره آکسيونها و در بهترينخبرنگا

خود را  سوسياليستهاى خرده بورژوا انتظار داشت و بيهوده نبود که پوپوليستها فعاليت سياسى موارد ميشد از
ترين  پر ُجنب و جوش در ميان نه در محيط زيست و کار طبقه کارگر که نيروى انقالب پرولترى است بلکه

  .بودند متمرکز کرده) نظير دانشجويان و دانش آموزان(اقشار معترض جامعه 
آکسيونهاى خودانگيخته کارگرى بايد توسط . باشد ها بلکه رهبر آنها روى توده حزب پرولترى بايد نه دنباله

دام معين نظير اعتصاب و يا هر اق. شعارهاى آن تعريف و يا تصحيح شود اهداف و. شود هدايت حزب
يا  آوردهاى مورد انتظار هر آکسيون مشخص شود و دامنه پيشروى و دست. آگاهانه سازمان يابد تظاهرات بايد

برخوردار نيست توسط حزب  حتى در مواردى که براى مثال اين يا آن آکسيون از نيروى کافى براى پيشروى
مبارزه خودبخودى کنار نميکشد و نسبت  يست خود را از هيچحزب کمون. کارگران از آن برحذر داشته شوند

نميکند، و همواره ميکوشد تا هر  روى دنباله خودبخودى به آن بى تفاوت نميماند، اما حزب از هيچ آکسيون
  .مسائل اصلى مبارزه طبقاتى در هر دوره معين جهت و سازمان دهد ها را حول اعتراض توده

 
 وذهاى کم نف آکسيونيسم حوزه

 
 ٣٠هاى مختلف آکسيونيسم در دوره قبل از  ما بخوبى با جلوه فعالين. آنچه گفتيم براى اکثر رفقاى ما آشناست

آکسيونيسم يعنى نشاندن عمل محدود و احتماال . ما تنها بر اين نمودها متمرکز نيست اما نقد. خرداد آشنا هستند
انحراف امروز  اين. جانبه حزبى و طبقاتى همه زرق و برق اما زودگذر و سطحى بجاى پراتيک عميق و پر

  .در اشکال ديگرى در کار برخى از رفقاى ما به چشم ميخورد
حزب . هايى از اين مساله اشاره کرديم گوشه در مقاله مربوط به محافل ترويجى کارگرى در شماره قبل به

 .ن و زحمتکشان نياز داردر کارگرادر محيط زيست و کا هاى حزبى کمونيست به تشکيل بيشترين حوزه
هاى هر چه وسيعترى از کارگران مستلزم  سازماندهى بطور دائمى و با توده پيشبرد امر تبليغ، ترويج و

 حوزه حزبى وظايف روتين. ها و استمرار کار هر حوزه در دل دشوارترين شرايط است حوزه گسترش تعداد
قدرت خود را حفظ  ها موجوديت و ين وظايف توسط حوزهحزب با اتکاء به انجام دائمى ا. اى دارد تعريف شده

ها در مواردى سد راه پيشبرد اين  در حوزه اما متاسفانه غلبه آکسيونيسم براى فعالين ما. ميکند و گسترش ميدهد
انجام عمليات بزرگتر و پر سر و صداتر که گاه تحت پوشش  شتابزدگى، عالقه به. اى ميشود وظايف پايه

بيان ميشود، گرايش به گذار سريع به اشکال ترکيبى سازمانى در محيط " حوزه دادن فعاليت ارتقاء"عبارت 
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کارخانه،  هاى حوزه در جلب بخشى از پيشروان با اتکاى به اولين موفقيت) تشکيل کميته کارخانه نظير(کار 
  .استگرفته  هاى آکسيونيسمى است که اينبار گريبان واحدهاى کوچک سازمانى را اينها جلوه

سراسرى و عريض و طويل پوپوليستى در دوره قبل  اين آکسيونيسم به همان درجه آکسيونيسم سازمانهاى
. آکسيونيسم هياهوى بسيار براى هيچ است. ثمر است سترون و بى به همان درجه. زيانبار و مخرب است

 نى سازمان دادن و آماده کردناى است که حزب را از عمل واقعى انقالبيش يع بينانه کوته عملگرايى محدود و
. پرولترى بازميدارد پرولتاريا براى انقالب اجتماعى و از به حرکت درآوردن نيروى طبقه براى قيام پيروزمند

  .اين را رفقاى ما بايد عميقا درک کنند .عملى طبقاتى است بى آکسيونيسم پوشش پر نقش و نگارى براى
 

ايدئولوژيک و  -ختناق سياه و خونين و در متن ورشکستگى سياسىدر دل يک ا ما حزب کمونيست ايران را
مبارزه عملى  چه در مبارزه براى تشکيل حزب و چه در امر. ايم سوسياليسم خرده بورژوايى ايجاد کرده عملى

سازماندهى مبارزه سياسى و نظامى در  آورى به طبقه کارگر تا از تجديد سازمان نيروهاى پراکنده و روى
اى که متکى  نقشه. يک نقشه فکر شده و سنجيده متکى کنيم ايم تا حرکت خود را بر همواره تالش کردهکردستان 

در اين . هاى کمونيستى فعاليت تشکيالتى است هاى ما و شيوه اى ما، تاکتيک برنامه بر اصول ايدئولوژيک و
ميکند و  مند خود منحرف شهبايد قاطعانه با هر گرايش و کشش انحرافى که حزب را از سير تکامل نق راه

شرايط خارجى گره  هاى محدودنگرانه و تغيير و تحول در سرنوشت آنرا به حرکات خودبخودى، ارزيابى
رشد و گسترش دهيم و بنابراين هر جزء  ما بايد حزب خود را مطابق يک نقشه مارکسيستى. ميزند مقابله کنيم

ين دوره از حيات حزب بى تزلزل و با پيگيرى کامل به انجام ا اى خود را بويژه در سازمان حزب بايد نقش پايه
  .مند را تهديد ميکند هاى کم نفوذ يکى از خطراتى است که حرکت نقشه حوزه آکسيونيسم. برساند

 
 ها چند تذکر به فعالين حزب در حوزه

 
ز هر چيز وظائف اعتبار هنگامى در کار خود موفق است که قبل ا حوزه يک سلول از حزب است و به اين -١

. نميشود حوزه با تبديل حوزه به ارگان ديگرى تعريف" ارتقاء. "را مستمرا انجام دهد سلول همين تعريف شده
کمونيست به مثابه يک  اين حزب. اى است تبديل حوزه به هر ارگانى ديگر به معنى رها شدن فعاليت حوزه

ها در درون حزب گرد  روزافزونى که اين حوزه يروىها و ن کليت است که بايد بر مبناى فعاليت دائمى حوزه
بنابراين روشن است که سير تکامل و ارتقاء و . حزب را سازمان دهد ميآورند و آماده ميکنند ساير ارگانهاى

ها را  يک بار ديگر جزوه سبک کار حوزه. يابى کل حزب نيست سير تکامل و قدرت کار حوزه عينا همان
 .بايد سنجيد ا دقيقا بر مبناى همان وظايف تعريف شده و همان پرسشنامه انتهاى جزوهموفقيت حوزه ر .بخوانيد

مجموع فعاليت خود رشد کند و اين دوره بطور مشخص  کل حزب بايد در. مند باشد رشد ما بايد رشدى نقشه
از فعالين ما  اى وقتى حوزه. در درون طبقه کارگر بسط يابد و محکم شود هاى حزب اى است که بايد ريشه دوره

را کنار  هاى تعريف شده فعاليت خود نظرانه نقشه تصميم ميگيرند تا بر مبناى يک ارزيابى کوته براى مثال
منفرد تعريف کنند، عمال  بگذارند و تمام موجوديت خود را به اعتبار آکسيونهاى فابريکى در يک کارخانه

 .ميگذارند نبخشى از کل نقشه فعاليت حزب در اين دوره مشخص را زمي
 
آزمايى  بخت. نفوذ عمومى ما در کارخانه و محله است درجه دخالت فعالين ما در آکسيونها تابعى از درجه -٢

ما کمونيستها با طبقه خود کار . اين شيوه ما نيست. به پوپوليستها بسپاريم اعتراضات را" قاپ زدن"آکسيونى و 
کارگرى به شيوه  براى هدايت آکسيونهاى قابليت واقعى هبنابراين شرط الزم براى دستيابى ب .جدى داريم

سياسى و تشکيالتى حزب در ميان  -کار، اين است که ما تالش خود را براى بسط نفوذ ايدئولوژيک ادامه
اى که يکبار ميهمان يک آکسيون  حوزه. شدت بخشيم وقفه ادامه دهيم و هاى طبقه کارگر بى پيشروان توده

اى کامال آکروباتيک  ميشود، حوزه کم نفوذى که يک اعالميه را به شيوه تا ماهها فلجکارگرى ميشود و سپس 
از  اش را از دست ميدهد، بايد قبل تا ماهها بعد قابليت خود در حفظ و گسترش روابط کارگرى پخش ميکند اما

و محافل  حزبى آن که به فکر آکسيون باشد در گسترش نفوذ حزب و جذب پيشروان بيشتر به حزب، حوزه
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ما بايد به اعتراضات دامن . باشيم ما بايد در تمام آکسيونهاى کارگرى فعال. متنوع و مرتبط با حزب بکوشد
  .اى کار خود را زمين نگذارد است که حوزه حزب ثانيه اما همه اينها مستلزم آن. بزنيم و به آن جهت بدهيم

 
هاى  شيوه حزب کمونيست را بايد با برنامه، سياست و. طبقاتى جاى خودنمايى پوک و توخالى نيست مبارزه -٣

معرفى حزب کمونيست . کرد آن و قدرت عملى و واقعى کمونيستها در پيش راندن مبارزه طبقه کارگر معرفى
نظير (شيوه تبليغى مجاهد و جريان فدايى . دارد با تبليغات بورژوازى درباره کاالهايشان زمين تا آسمان تفاوت

توده مردم و پخش پوستر چهاررنگ رئيس جمهورى و نخست وزير  فرمانده تراشيدن براى سرور و رهبر و
در کردستان از جانب مجاهدين و يا " مقاومت"سراپا کذب درباره شرکت موثر در  و ادعاهاى" بعد از اين"

جانب  ازله  کسب اعتبار از طريق هياهو درباره کميسيون بررسى اختالفات حزب دمکرات و کومه تالش براى
را در رقابت با رقبايش به  اى است که بايد هر روز جنس خود هاى منطبق با زندگى اقتصادى طبقه شيوه) فدايى

بنابراين . هاى حزب انقالبى و طبقاتى خويش است ايده اى آماده براى جذب طبقه ما طبقه. هر ترتيب بفروشد
  .و تبليغ توخالى بپرهيزند مبتنى بر خودنمايى سطحى رفقاى ما بايد از هرگونه اقدام

هاى طبقه  توده فعالين ما بايد مستقيما به سراغ پيشروان. حرکت آکسيونيسم خرده بورژوازى است اين نقطه
سوسياليستى را به  -بورژوا برنامه، سياست و تفاوت حزب کمونيست با اپوزيسيون خرده. کارگر بروند

بشناسانند و بهترين کارگران را براى  ت را به آنانحزب کمونيس. هاى هر چه وسيعترى بياموزند توده
 ما امروز بيش. ادامه يابد مستقل از هر شرايطى و هر روز ،دائما اين کار بايد. عضويت در حزب آماده کنند

فعاليت حزب دريافته باشد  هايى نيازمنديم که اهميت کار روتين و پايه خود را در مجموعه از هر چيز به حوزه
 .کافى به انجام رساند حساس و حياتى خود را با جديت و پيگيرى و حوصلهو اين نقش 

 
براى تشکيل کميته . فعاليت هر حوزه ملزومات مشخصى دارد تشکيل ارگانهاى عاليتر حزبى در محيط -٤

ها بايد داراى نفوذ کافى  اين حوزه. صرف وجود دو يا چند حوزه حزبى کافى نيست در اين شرايط کارخانه
اتکايى از  کار و قابل اشکال ادامه. کارگران مرتبط با خود را در اشکال متنوع سازمان داده باشند ،باشند

غيره بوجود آورده باشند و  اى نظير تبليغ، ترويج، جمع آورى کمک مالى، پخش نشريات حزب و فعاليت حوزه
ى در سطح کارخانه برخوردار با فعاليت علن بويژه از توانايى و ظرفيت کافى براى تلفيق اصول کار مخفى

. هاى وسيعترى از کارگران احاطه شده باشند اختناق بايد با توده هاى ما بويژه در اين شرايط حوزه. باشند
 هاى باالتر بطور قطع ما را با اشکاالت متعددى روبرو خواهد شتابزدگى در ايجاد کميته بنابراين هر گونه

جمع از افراد حزبى  گانهاى سازمانى تنها نام و يا عنوانى براى يکرفقاى ما بايد توجه کنند که ار. ساخت
ارگان بايد ابتدا الاقل به اين سؤاالت  قبل از تشکيل هر. نيست، بلکه موجوديتى براى انجام وظايف معين است

مجموعه  نظر ايجاد يک ارگان عاليتر را ايجاب ميکند؟ آيا ما از آيا دامنه فعاليت ما در محيط مورد: پاسخ داد
موجود  اى خود و تربيت تشکيالتى اين ارگان برخورداريم؟ آيا با توجه به درجه نفوذ توده توان الزم براى ايجاد

 به اندازه کافى مطمئن باشيم؟ کارى و استمرار فعاليت ارگان جديد کادرها و کارگران هوادار ميتوانيم از ادامه
 
ارى در فعاليتهاى حزب ايفا ميکند اما نحوه دست زدن به غيرقابل انک آکسيون بطور قطع جاى جدى و -٥ 

 نيست که هر حوزه مستقل از سياست عمومى حزب در قبال مسائل مختلف صرفا با توجه به آکسيونها امرى
طبعا در اينجا نحوه ) اين يا آن آکسيون در اين يا آن موقعيت درباره آن تصميم بگيرد" راه اندازى"امکان 

فعالين ما بايد عملکرد خود را با  .(کارگران مورد بحث نيست" خودبخودى"يونهاى دخالت ما در آکس
. تطبيق دهند) رهنمودهاى نشريات و راديوهاى حزب ها، قرارها و در قطعنامه(سياستهاى اعالم شده حزب 

مستقيم ميان درجه نفوذ حزب کمونيست از يکسو و درجه موفقيت  مساله اساسى اين است که ما رابطه
امروز تحکيم حزب خود يکى از ملزومات حياتى رشد يک . ديگر را درک کنيم کسيونهاى کارگرى از سوىآ

گسترش  ايم که جنبش کارگرى براى زيرا بارها تاکيد کرده. کار و رو به پيشروى است ادامه جنبش کارگرى
ارج شود و بعدى خ هاى منفرد خود بايد حول محورهاى اصلى معينى متمرکز شود، از محدوده کارخانه

رشد و گسترش حزب کمونيست در  همه اينها در اين شرايط مستلزم درجه معينى از. سراسرى بخود بگيرد
  .اولويت جدى بدهند هاى ما بايد به آن امرى که حوزه. ميان کارگران است
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کوبگر و عوامل ها در رويارويى با پليس سياسى و نيروهاى سر حوزه کارى و باالخره بايد به مساله ادامه-٦
امر  ها در اين دوره مستلزم توجه جدى به انجام وظايف خطير حوزه. ها اشاره کنيم کارخانه منفور رژيم در

آشکارا با اين نياز ما در  آکسيونيسم. کارى و حفظ امنيت فعالين، ارتباطات و امکانات هر حوزه است ادامه
نفوذ نه تنها از ميان رفتن و متالشى شدن خود  ى کمها ماحصل آکسيونيسم براى حوزه. تناقض قرار ميگيرد

هاى قبلى حوزه در رابطه با  ايم به هدر رفتن بخش اعظم فعاليت بوده حوزه بلکه همانطور که در مواردى شاهد
 پيشبرد اى در هر آکسيون براى ما مرحله. پيشرو و افت عمومى سطح مبارزه در کارخانه است ديگر کارگران

عصيان خرده بورژوايى تفاوت  آکسيون کمونيستى با. ايد با همين هدف طراحى و اجرا شودمبارزه است و ب
و بديهى است که هر گام ما، هر . مبارزه ميکنيم پيروزى ما براى ثبت در تاريخ مبارزه نميکنيم، ما براى. دارد

 فعاليت سازمانى يکى ازکارى و گسترش  ما بايد مجموعه شرايط پيشروى را که ادامه تاکتيک ما و هر آکسيون
  .فاکتورهاى آن است مد نظر داشته باشد

 ٭ ٭ ٭
ترى  جانبه نيازمند تحليل بيشتر و همه مساله آکسيونيسم بعنوان يکى از امراض خرده بورژوازى مستاصل

شد  در انتها بايد يک نکته ديگر را متذکر. انحراف اشاره کرديم ما در اينجا به برخى از اشکال بروز اين. است
اشکال قديمى آکسيونيسم در آينده يعنى در شرايط تغيير توازن قوا و فراهم آمدن  آن امکان بروز مجدد و

ميگيرد  حزبى که مداوما رشد ميکند و از جامعه با همه گرايشات درونى آن نيرو. دمکراتيک است اوضاع
ناشى از تفکر و تمايالت طبقات  رافاتنميتواند يکبار براى هميشه با يک تحليل انتقادى خود را در مقابل انح

آکسيونيسم را بمثابه بخشى از نقد عمومى خود به  ما بايد نقد. مدافع مالکيت خصوصى در جامعه مصون کند
اى قدرتمند  ما بايد کارگران را به عنوان طبقه. کارگران آموزش دهيم سبک کار پوپوليستى مداوما در صفوف

و  هاى انقالبى روشن و صاحب يک حزب آگاه و انقالبى پرورش دهيم وهاستراتژى، تاکتيک و شي متکى به
استيصال اقتصادى  نظرانه خرده بورژوايى هر روز به اعتبار آوانتوريسم و آکسيونيسم تنگ. متشکل کنيم

پرولتارياى محصول توليد بزرگ حزب  حزب. توليدکنندگان و توزيع کنندگان جزء در جامعه بازتوليد ميشود
راه ما راه مبارزه متکى بر . ثمر و ناتوان آلوده بشود بى مارکسيسم و لنينيسم نبايد با انقالبيگرى متکى به

  .انضباط و نقشه است
 منصور حکمت

 ١٣٦٢اسفند  ٣٠ - ٦ کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران، شماره
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  درباره سياست سازماندهى کارگرى ما
  بىسخنرانى در يک سمينار حز

)١( 

 
3  

چاپ شده  ٦٥در مهرماه " سياست سازماندهى ما"مقاله . سازماندهى ماست رفقا موضوع بحث امروز سياست
ارزيابى  گذشت زمان بايد قاعدتا در موقعيتى باشيم که بتوانيم نتايج اين سياست را جمعبندى و و از نظر صرف

در کنگره سوم حزب هم طرح  زدهم کميته مرکزى واما مساله اينجاست که ارزيابى ما، که در پلنوم سي. کنيم
الجرم به معناى واقعى کلمه اتخاذ نشده تا  شد، اينست که اين سياست هنوز خود به درستى درک و تثبيت و

بدرستى به فعالين ما منتقل نشده و خود همين مساله دشواريها و  اين سياست. بتوان از نتايج آن سخن گفت
 بنابراين در واقع ما در مقطع جمعبندى نيستيم بلکه در موقعيت طرح مجدد آن. است آورده مشکالتى نيز ببار

سياست و يک دوره  اى است بر توضيح و تشريح مجدد اين هستيم و بحثى که من امروز ارائه ميکنم مقدمه
ن تفاوت که با اي. به نتيجه رساندن آن فعاليت فشرده از جانب کميته تشکيالت براى اتخاذ عملى اين سياست و

از اين بحث هم به مسائل ما اضافه شده است که در بدو امر با  تعبيرها ها و سوء اى از بدفهمى امروز مجموعه
   .آن روبرو نبوديم

اينبار بايد عالوه بر . جنبش چپ آغاز کرديم اى از نگرشها و عملکردهاى عينى در بار قبل ما از نقد مجموعه
مثال اين يا آن مقوله که در بحث سياست سازماندهى مطرح شده  ه چطور براىاينها از اين نيز حرف بزنيم ک

براى مثال مقوله طيف . گرفته است و به پراتيک نادرستى ميدان داده است تعبير قرار خود مورد سوء
   .خود چه آشفته فکرى به دنبال داشته است و غيره" راديکال سوسياليست کارگران"

عرصه صاحب نظرند و  ت که با توجه به حضور تعداد زيادى از رفقا که در ايندر اين جلسه اميد من اينس
ابهامات و سواالت واقعا چيست، پس از پايان  اى کار ميکنند که ميتوانند مستقيما بفهمند بويژه خود در عرصه

آنها پاسخ ابهامات و اشکاالت بحثى داشته باشيم و حتى المقدور به  صحبتهاى من بتوانيم در مورد اينگونه
 فرض اينست که رفقا مقاله سياست سازماندهى را. اين مقدمات به اصل بحث امروز بپردازيم بهرحال با. بدهيم

نکاتى ميپردازم که به تشريح  الجرم قصد ندارم آن بحث را عينا اينجا تکرار کنم بلکه به. اند بدقت مطالعه کرده
   .بهتر آن بحث کمک ميکند

 اوال، نکاتى در اين مقاله مطرح شده که. ت سازماندهى نوشته بسيار مهمى استمقاله سياس به نظر من
. کارگر متحول کند ميبايست و هنوز هم بايد نگرش ما را نسبت به جنبش طبقه کارگر و کار در درون طبقه

سوخت و ساز درونى اين طبقه مطرح  توجه به تزهائى که دراين بحث درباره اشکال وجودى طبقه کارگر و
   .کند حياتى است شده براى حزبى که ميخواهد در درون طبقه کارگر کار

حزب ما رشد و گسترش پيدا کند و ابعاد فعاليت آن دگرگون  اى بود براى آنکه ثانيا، اين بحث رهنمود و نسخه
سياست يک راه حل واقعى و عملى براى رشد فعاليت حزب در شهرها و در درون  بنظر من اتخاذ اين. بشود
 اى بوده است که است و عدم اتخاذ اين سياست به معناى محروم شدن حزب از امکانات واقعى نبش کارگرىج

   .براى نيرومندى خود در اختيار داشته و هنوز دارد
به يک  حزب ما بايد. سياست ميبايست و هنوز بايد بافت و مختصات طبقاتى حزب ما را دگرگون کند ثالثا، اين

بدرستى بکار گرفته نشده  ود و اين سياست ابزارى بوده است در اين جهت که متاسفانهحزب کارگرى تبديل ش
معينى از ضعفهاى فعاليت عملى دوره قبل ما  نکته ديگر اينکه اين بحث از نظر عملى حاوى جمعبندى. است
در قبال دوره قبل  معناى کند شدن و کم اثر شدن جمعبندى انتقادى ما عدم تفهيم و تثبيت اين بحث الجرم به. بود

 سازماندهى طبعا فعالين ما را متوجه ايراداتى در کار گذشته ما ميکند، اما عدم تشريح بحث سياست. هم هست
کار گذشته بدرستى معلوم  نه نقد به. هائى بجا ميگذارد پيگير اين سياست و جا نيافتادن وجوه اثباتى آن ناروشنى

اين بحث يک استنتاج عملى مهم از مبحث کمونيسم  از همه اينها مهمتر،و باالخره، . ميشود و نه راه اصالح آن
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سازماندهى روى زمين بماند، بحث کمونيسم کارگرى بطور کلى هم  اى که بحث سياست بدرجه. کارگرى بود
   .لطمه ميخورد

مقدماتى بلکه . اخص کلمه مربوط نبود ما به معنى" سياست سازماندهى"بخش مهمى از آن مقاله در واقع به 
ايران و همينطور در حزب کمونيست ايران نسبت به کار  هائى که در چپ بود براى آنکه اعوجاج و کج فهمى

بزند تا تازه بتوان پس از آن بطور شسته و رفته درباره کار در درون  در طبقه کارگر وجود داشت را کنار
 هاى نادرست و ديگر چنانچه اين نگرشبعبارت . فعاليت تشکيالتى حزب در شهرها فکر کرد طبقه کارگر و

کارگر و غيره  وارونه درباره طبقه کارگر، جنبش کارگرى و سازماندهى حزبى و غير حزبى در درون طبقه
انداخته باشيم، درک بحث ما درباره سياست  تر توضيح خواهم داد ابدا جنبه معرفتى ندارند، بدور را، که پائين

سياست سازماندهى ما در تعدادى تز زمينى و قابل فهم خالصه  آنگاه. دسازماندهى حزب بسيار ساده ميشو
بدون اين نقد، همين . ظرف چند دقيقه براى رفيق پهلودستى خود توضيح بدهد ميشود که هرکس ميتواند در

  .اى خواهند شد که مشخصه چپ غيرکارگرى دوران ماست هم قربانى غامض بينى و ذهنى گرائى تزهاى ساده
  

  هابدفهمى 
 

بحث سياست سازماندهى ما بعمل آمده است  اجازه بدهيد با توجه به تجربه سه ساله اخير و تفسيرهائى که از
   .اساسا بر سر چه چيز نيست ابتدا به اين بپردازم که سياست سازماندهى ما

به بحث ما " سياست سازماندهى محفلى"در بحث ما دارند، اما اطالق  محافل کارگرى جاى بسيار پراهميتى -١
اى مطرح  گويا حزب کمونيست دارد بحثى را در تقدم شکل محفلى فعاليت به کار حوزه .بسيار نادرست است

دنبال  يا گويا ما قبال اشکال منضبط کار حزبى در شهرها را. اى ماست و اين محور سياست دوره ميکند
   .بحث ما اين نيست. مياوريم ى روىميکرده ايم و مثال االن داريم به سازماندهى گل و گشاد و غير رسم

ارائه يک شکل آلترناتيو براى تشکل توده اى و غير حزبى کارگران  بحث سياست سازماندهى بحثى بر سر -٢
به ضعف سنت مبارزه متشکل کارگرى در ايران و فقدان شوراها و سنديکاها و غيره ما  نيست که گويا با توجه

اين بحث . بدهيم هاى محافل را قرار است که بجاى شوراها و سنديکاها شبکه ايم و آن مثال اين پيدا کرده راهى
موضع و . اى طبقه کارگر نيست توده بحث سياست سازماندهى بحثى در چهارچوب مساله تشکلهاى. ما نيست

و جنبش مجامع عمومى را ظرف مناسب مبارزه  ما شوراها. سياست حزب در اين عرصه کامال روشن است
   .ها را هم به تفصيل توضيح داده ايم با اتحاديه علنى کارگران ميدانيم و رابطه آن اى و توده
اين تصور که سياست سازماندهى بحثى در . در چهارچوب سکتاريسم و انحالل طلبى نيست بحث ما بحثى -٣

ت در جريانا هاى عملى با ساير کمرنگ کردن تعين حزبى و ايدئولوژيکى حزب به نفع تقويت همسوئى جهت
" اتحاد گرايشات"بحث  اى بر بحث سياست سازماندهى مقدمه. مبارزات جارى است، کامال نادرست است

به . کار مطرح شد و هنوز هم مطرح است اين عبارت اخير اگر يادتان باشد در رابطه با بحث قانون. نيست
اتحاد گرايشات مبارز در درون طبقه ارائه بکنيم مبنائى براى  اين معنى که اگر بتوانيم قانون کار انقالبى را

. آيد و خود ما بايد براى اين اتحاد مبارزاتى حول قانون کار تالش کنيم بوجود مى کارگر در مبارزات جارى
نيست و بعدا  سياست سازماندهى ابدا بحثى در رد تعين حزبى و راديکاليسم سياسى و ايدئولوژيکى حزب بحث

ايدئولوژيکى حزب نيست  حزب نه فقط مستلزم کمرنگ کردن اعتقادات اشاره خواهم کرد که اجتماعى شدن
طبقه کارگر شرط حياتى اجتماعى شدن حزب  بلکه اين اعتقادات و تبليغ و بيان هرچه صريحتر آن در درون

   .ماست
با اين  من. سازماندهى ما بحثى بر سر انتخاب موضوع کار تبليغ و ترويج و سازمانگرى ما نيست سياست -٤
و مخاطب کار حزب  کنون موضوع حالى که تا ام که در صور بسيار نادرست و شگفت انگيز برخورد کردهت

ميخواهيم اين مخاطب را محدود کنيم  طبقه کارگر بطور کلى بوده است، حاال گويا با بحث سياست سازماندهى
ازماندهى بحثى بر سر سياست س. نظر قرار بدهيم مد طبقه کارگر را" راديکال سوسياليست"و صرفا بخش 

طبقه کارگر نيست، بلکه بر سر چگونگى فعاليت ما در درون کل  محدود کردن عرصه فعاليت حزب در درون
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اى براى طيف راديکال و سوسياليست کارگران در امر سازماندهى و  جايگاه ويژه در اين ميان ما. طبقه است
   .ده ايمطبقه قائل هستيم که آن را بروشنى توضيح دا رهبرى کل
برخورد  هاى ديگرى را که با آن رفقا ميتوانند در ادامه بحث نمونه. اى از بدفهمى هاست نمونه اينها فقط

  .اند مطرح کنند داشته

 مبانى سياست سازماندهى ما

ابتدا فهرست وار به نکات اصلى اشاره ميکنم و سپس  .اما بحث سياست سازماندهى ما در باره چه چيز هست
   .درباره هر يک ميدهمتوضيحاتى 

گيرى يک حزب انقالبى و  روند شکل مقاله سياست سازماندهى بحثى است بر سر درک مادى و عينى از -١
اين بحث ميخواهد اين مساله را توضيح . مادى اين روند شناختن مکانيسمهاى. کمونيستى در درون طبقه کارگر

اى بايد  کلى چه فعل و انفعاالت عينى و مادى انقالبى کارگرى بطور گيرى يک حزب بدهد که براى شکل
بنابراين در يک سطح عمومى بحث بر . گرائى چپ سنتى در ايران بحثى است عليه ذهنى اين. صورت بگيرد

   .مکانيسمهاى رابطه حزب و طبقه است سر
از  برخى خصوصيات اساسى طبقه کارگر در زيست و مبارزه است که اساسا اين بحث حاوى تاکيدى بر -٢

 اى که در مقاله بحث ميشود و همانطور که در تزهاى اصلى. غيرکارگرى مخفى مانده است چشم چپ سنتى
سبک کار و امر  آنجا گفته شده مکمل بحثهاى قبلى ما، از کنگره اتحاد مبارزان کمونيست به بعد، درباره

را آنطور که هست به چپ ايران  کارگر سازماندهى کارگرى است، همه گواه اين مساله است که ما داريم طبقه
کارگر را دارد حداقل بايد طبقه کارگر را بعنوان يک پديده  کسى که قصد سازماندهى طبقه. ميکنيم" معرفى"

 بداند حرکت طبقه کارگر، چه در زيست و توليد و چه در مبارزه و اعتراض از چه بايد. اجتماعى بشناسد
ام و اينجا هم  بحث کرده بايد گفت؟ به اين دليل که همانطور که بدفعاتچرا اين را . اى تبعيت ميکند قانونمندى

اين واقعيت . طبقه کارگر حرف ميزنيم باز خواهم گفت، ما داريم از حرکت احزاب چپ غيرکارگرى به سمت
بنابراين براى جريانى که از يک قطب . ماست نماى حرکت تاکنونى حزب خود چپ ايران و حتى خصلت

ميکند و هر روز در تبليغات خود و نشريات و راديوهاى  جامعه بسمت طبقه کارگر حرکت غيرکارگرى در
ميبرد و دفاع خود را از منافع و آرمان اين طبقه اعالم ميکند حداقل انتظار  خود صدها بار نام طبقه کارگر را

اش  مبارزه زيست واش در جامعه به  اين طبقه را آنطور که هست و با خصوصياتى که مکان عينى اينست که
به اين نکته . طبقه کارگر ميدهد بشناسد، و نه برمبناى تجسم از پيشى و ذهنى طبقات دارا از کارگر و

   .برميگردم
سر درک ويژگيها و اوضاع و احوال مشخص يک کشور معين و طبقه کارگر  بحث سياست سازماندهى بر -٣

از  .هاى زيست و مبارزه اين طبقه را بيان ميکند ژگىاين بحث محدوديتها و وي. مشخصى است در آن در دوره
. ببار آورده است اين صحبت ميکند که تاريخچه و سنت مبارزاتى اين طبقه چه نقاط قدرت و ضعفى براى آن

درون اين طبقه در جريان است و چه  از اين صحبت ميکند که از نظر فکرى و ايدئولوژيکى چه روندهائى در
اى چه در ايران و  در ايران حاصل روندهاى تاريخى ١٣٦٠طبقه کارگر سالهاى . استگرايشاتى شکل گرفته 

ترکيب ايدئولوژيکى اين طبقه، توانائى تشکيالتى و مبارزاتى او،  جهان نگرى و. چه در سطح جهانى است
اشتغال او و غيره همه حاصل يک تاريخ اجتماعى است که خصوصياتى ويژه به اين  اوضاع زيست و نوع

بحث سياست سازماندهى بر سر دخيل کردن اين خصوصيات مشخص در . کارگر جهانى ميدهد خش طبقهب
   .و تفکر کمونيستهاست تعقل
) تا زمان انتشار مقاله مزبور(عملى سياست قبلى حزب  بحث سياست سازماندهى بر سر درک نواقص -٤

يک نکته . نظر همه نامطلوب ميايدفعاليت کمونيستى در اوضاعى که ب اين بحثى است براى گسترش. است
ادعائى که ميخواهد به کرسى بنشاند، اينست که اين بحث روشى ثمربخش براى فعاليت  محورى اين مقاله و

سازماندهى  اى است که به تصور چپ سنتى کار کمونيستى نميتواند خيلى گسترش پيدا کند، که در دوره حزب
انقالبى منوط شده است، که  هاى کمونيستها به پيدايش دوره ممکن است، که اقبال علنى طبقه کارگر غير

که در . ماست مبنى براينکه ابدا اينطور نيست اين بحث ادعاى. کمونيسم مجبور است روشنفکرى بماند و غيره
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به اين . کمونيست کارگران وجود دارد که کامال عينى و عملى است دل اين شرايط هم راهى براى رشد حزب
 سازماندهى ما دوره قبل را نقد ميکند و نواقصى را که مانع رشد فعاليت کمونيستى در سياستمعنى مقاله 

   .درون طبقه کارگر است را گوشزد مينمايد
که در ابتداى بحث گفتم، مقاله سياست سازماندهى بر سر ضرورت تحول يک چپ به  و باالخره همانطور -٥

بورژوازى  خود تاريخ رفرميسم و ناسيوناليسم جناح چپ تاريخ چپ ايران در بستر اصلى. است چپ ديگرى
کمونيسم کارگرى بايد شکل  بحث بر سر اين است که اين تاريخ به جائى رسيده است که ديگر يک. ايران است

شود و به انحاء مختلف توسط " ملى"اينکه  کمونيسم اساسا قرار بوده است کارگرى باشد و قبل از. بگيرد
بحث . اى کارگرى بوده است بگيرد، در صحنه اجتماع پديده استفاده قرار يف و سوءبورژوازى مورد تحر

تالش وسيعتر است براى شکل دادن به يک کمونيسم متفاوت و برخاسته از  سياست سازماندهى جزئى از يک
  .بحث بر سر کمونيسم کارگرى و پيدايش حزب کمونيست کارگران است. اجتماعى متفاوت يک خاستگاه

 و طبقهحزب 

سنتى ايران وجود دارد که بايد از  در مورد رابطه حزب و طبقه يک سلسله درکها و مفروضات غلط در چپ
حزب و طبقه اينست که در يک قطب عنصر تئورى،  تصور مسلط در چپ از رابطه. نقد اينها شروع کنيم

حزب يا . گر وجود دارندهاى کار دارد و در قطب ديگر توده ايدئولوژى، آگاهى و تشکل و انضباط وجود
مکانيسم سازمانيابى انقالب کمونيستى اينست که . قطب ديگر را تشکيل ميدهند "توده ها"سازمان يک قطب و 

ها، تک تک  توده آل هاى خود را به آنها منتقل ميکند و آن ها را گير مياورد و اهداف و ايده آن توده اين سازمان
به کمونيسم و سوسياليسم معتقد  تفکر ميدهند، تغيير نگرش ميدهند،و بصورت آحاد مستقل انسانى، تغيير 

آن سازمان ميپيوندند و وارد مبارزه آگاهانه و هدفمند  ميشوند، به علل مصائب خود پى ميبرند، و در نتيجه به
توده هاى کارگر هستند در شکل اتمهاى انسانى و در سوى ديگر سازمان و  بعبارت ديگر در يک سو. ميشوند

   .بصورت تجسم آگاهى، تشکل و انقالبيگرى حزب قرار دارد

علت وجود چنين فرض . ايم است که در مقاله سياست سازماندهى به آن پرداخته" ها توده - حزب"قطبى  اين دو
همان برداشت  اين در واقع انعکاس و امتداد. اى ضعف معرفتى چپ نيست برداشت نادرست و خام انديشانه و

سرمايه صاحب چيزى است به نام  .دار در عرصه توليد از کارگر دارد که سرمايه و سرمايهو شناختى است 
دار تعلق دارد و کارگر بنا  وسائل توليد را که به سرمايه توليد حاصل اين است که اين سرمايه را، اين. سرمايه

 ارگران در اين رابطه از نقطهک. ببرند و در اختيار کارگر بگذارند تا با آن کار کند به تعريف فاقد آن است،
نظر سرمايه کارگر  از نقطه. نظر سرمايه دار اتمهاى انسانى هستند که تک تک توسط سرمايه استخدام ميشوند

اى گنگ و  و پس از آن دوباره در گوشه با سرمايه تماس پيدا ميکند) روزکار(فردى است که براى دوره معينى 
در آنسوى کارخانه، در آنسوى رابطه . کارخانه حضور پيدا کند دا مجددا درآلود در جامعه گم ميشود تا فر غبار

در نظر بورژوا کارگران هميشه . اى ناشناخته است کارگر براى بورژوا پديده حقوقى ميان کار و سرمايه،
نند، مورد چه ميک اينکه بعنوان انسان در متن جامعه. اند هستند که به کار نياز دارند و براى کار آمده آدمهائى

   .توجه بورژوازى نيست

توليد، پايه و مبناى نگرش چپ حاصل از اين سرمايه به کارگر در عرصه  نگرش سرمايه به کارگر در
وقتى اين چپ ميخواهد از کارگر سخن بگويد متوجه محروميت و فقر او . هاى بيشکل توده. سياست است

قابل  وشنى از زحمتکش و رنجبر و فقير بطور کلىاز اينرو در تئورى چپ سنتى طبقه کارگر به ر .ميشود
چه موقعيتى است و چه  اين چپ راجع به اينکه اين طبقه کارگر بعنوان يک پديده اجتماعى در. تميز نيست

اى دارد يا خير، آيا اعتراضى در  هنرى ميکند، آيا اساسا زندگى و سوخت و ساز سياسى، فرهنگى، معنوى و
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اين چپ کمترين . اعتراض کدامند و غيره چيز زيادى نميداند خير و اشکال اين درون آن در جريان است يا
   .مساله دارد که کارگر در آنسوى توليد و اشتغال در اجتماع چيست تبيين و تحليل را از اين

بحال فقرا سوخته است  وقتى يک بورژوا واقف ميشود به اينکه سوسياليست است و بايد کارى بکند، بدوا دلش
در مانيفست کمونيست درباره اينگونه  مارکس. تقد شده است جامعه نبايد به فقير و غنى تقسيم گرددو مع

اين ديدگاه . سوسياليسم بورژواها براى نجات محرومان و فقرا .سوسياليسم بورژوائى بدقت سخن گفته است
 ه پرولتاريائى ميخواند کهاز يکسو به مارکس رجوع ميکند و دربار. منتقل ميشود عينا به تئورى حزب اينها

را دگرگون  سوسياليسم تئورى انقالب اوست، آگاه و منضبط است، حکومت خود را برقرار ميسازد، جامعه
به جامعه موجود خود مينگرد  از سوى ديگر. خواهد کرد و به عاليترين اشکال ممکن اداره خواهد کرد و غيره

   .پيدا نميکند" برهنه پا آگاه و امحروم و ن"را در اين انسانهاى " پرولتاريا"و 

اند تا به  مشخصه کسانى ميشود که رشد و آگاهى مورد نظر را يافته بتدريج براى او" پرولتاريا"در نتيجه 
به اين ترتيب حزب ايشان خود به شاخص و محک . که او تعريف کرده است ملحق شوند اى حزب او و مبارزه

به  ه و حى و حاضرى که خارج از اين حزب و جريان قرار بگيردکارگر زند. بودن تبديل ميشود پرولتر
توانسته است آن  پرولتاريا بخشى ميشود که. سختى ممکن است بعنوان پرولتر به رسميت شناخته شود

به اين . قبول کند و به سازمان بپيوندد ايدئولوژى طالئى، انضباط طالئى و از خود متشکرى طالئى سازمان را
برگيرنده کارگران  تشکيل داد بدون اينکه سازماندهنده و در سازمانهاى رنگارنگ پرولتاريائىترتيب ميتوان 

پرولتاريائى خود را صرفا از تئورى و ايدئولوژى و مواضع خود استخراج  سازمانهائى که خصلت. باشد
   .ميکنند

ولتاريا از يکسو و يک اختيارى از پر گرايانه و تفکر چپ سنتى ترکيبى است از يک تصور تجريدى و ذهنى
هيچيک از اين . برهنه از سوى ديگر بعنوان فقير و پا درک و برداشت شماتيک و تنزل گرايانه از کارگر

ارزش است  قطبى چرند و بى ها يک دو توده-قطبى حزب نشاندهنده اينست که دو دو هر. برداشتها درست نيست
طبقاتى  اين دو قطبى فقط موقعيت و تعلق. شده است بورژوازى از کارگر در عرصه توليد بنا که بر شناخت

   .سوسياليستهاى بورژوا را برمال ميکند و بس

است  اين مفروضات و برداشتها، تزهائى که در ابتداى مقاله سياست سازماندهى ما مطرح شده با توجه به
داراى يک فعل و  اين گفته که طبقه کارگر در درون خود. ممکن است براى خيلى چپها عجيب بنظر برسد

درون خود داراى گرايشات  انفعال سياسى غنى است، که به مجموعه مسائل اجتماعى فکر ميکند، که در
حال داراى يک بافت رهبرى است، که در  سياسى و ايدئولوژيکى شکل گرفته است، که طبقه کارگر در هر

ه و مبارزه او بالوقفه و جزئى از که اعتراض اين طبق هيچ مقطى فاقد نوعى آرايش و تشکل درونى نيست،
و تزهائى از اين دست براى خيلى ها غير قابل هضم است و شايد  موجوديت او بعنوان يک طبقه است،

   .حزب ما يا نويسنده مقاله مزبور باشد" زدگى کارگر"برايشان نمودى از 

و ايدئولوژيکى و تحوالت  اند و بحران سياسى سالهاى اخير جرياناتى که عقل داشته البته در طول همين
ما تاثير  شان را بى اعتبار کرده است، از بحثهاى تاکنونى" آموزشهاى"و چين دگمها و به اصطالح  شوروى

اما هنوز هستند جريانات . اند يافته گرفته اند، چرا که بهرحال راهى براى فعاليت در درون طبقه کارگر در آن
باورهاى ساده لوحانه در مورد حزب و طبقه کارگر زندگى  همان هاى شبه مذهبى کم تاثيرى که با و فرقه
   .شان را سپرى ميکنند سياسى
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موقعيت اين طبقه در توليد و وجود آن به  خالصه کالم اينکه خصلت نماى طبقه کارگر در تفکر چپ سنتى نه
ر درون آن جريان سوخت و سازها و فعل و انفعاالتى که د مثابه يک طبقه اجتماعى محصول توليد مدرن با

ايم که وقتى الگوى مصرفى  و بسيار ديده. و پديده فقر و محروميت است دارد، بلکه موقعيت مصرفى طبقه
خانگى  ميکند، مثال در ايران وقتى کارگر لباس بهتر ميپوشد و با مبارزه خود صاحب وسائل طبقه کارگر تغيير

و در تئوريهاى خودش  مانده لکنت زبان پيدا ميکندمانند يخچال و تلويزيون و غيره ميشود، اين چپ عقب 
   .دچار مشکل ميشود

دو . در واقع خود را به کودکى ميزند. سخن ميگويد زبان کودکان را بکار ميگيرد اين چپ وقتى با کارگران
براى هرکس  چيزى که! حرف ميزند تا به کارگر توضيح بدهد که مثال اگر مزدت باال برود بهتر است ساعت

است " آگاهى"اينها بخشى از آن  .در يک خانواده کارگرى به سن پنجسالگى رسيده باشد جزو بديهيات استکه 
بحث سياست سازماندهى ما . بايد به درون طبقه ببرند که اينگونه سازمانها فکر ميکنند انحصارش را دارند و

قطبى بورژوائى کنده باشيم و طبقه  ن دومساله آغاز ميشود که ما بايد از اي با توجه دادن حزب کمونيست به اين
 به عنوان يک موجوديت اجتماعى معترض، داراى تعقل سياسى و آرايش درونى مبارزاتى و در کارگر را

   .کارگرى باشد اين حداقل انتظار از حزبى است که ميخواهد حزبى. جريان فعل و انفعال سياسى بشناسيم

. واقعا موجود در درون طبقه کارگر اشاره ميکنيم ه گرايشاتدر همين رابطه و در سطحى مشخص تر، ما ب
تعبيرى از کمونيسم بدست داده باشد، کارگر يک قرن  ١٨٤٧در سال  اگر کسى. اند اين گرايشات حاصل تاريخ

 يک شکل اين کمونيسم با طبقه کارگر در طول يک قرن مرتبط شده، و به هزار. ميشناسد بعد ديگر اين تعبير را
اند،  احزاب تشکيل شده اند، اند و جدل کرده ا الهام از آن مبارزه کرده، صاحب نظران بوجود آمدهکارگر ب

اى از جامعه است ديگر بعد از يک  بخش زنده طبقه کارگر به دليل اينکه. انقالبات صورت گرفته است و غيره
درونى براى خود تبديل کرده  اى مارکسيسم و کمونيسم را به پديده قرن و بيش از آن از مانيفست کمونيست،

   .است

مبارزه عليه  چند صد سال. اى بوجود آورده است اين کمونيسم در درون طبقه کارگر محصوالت عينى
و صورتهاى گوناگون، کارگر  دار و دولتها و تاکتيکهايش در اشکال دارى و روبرو شدن با سرمايه سرمايه

گرايشات گوناگون مبارزاتى در . کرده است (اى مختلفسنته(معاصر را در مبارزه آموخته و صاحب سنت 
امروزى، درست نظير بورژواى امروزى در لبه انتهائى يک  کارگر. درون طبقه کارگر بوجود آمده است

تاريخ در او تاثير گذاشته و او را به پديده اى بسيار بالغ و پيچيده تبديل کرده  اين. تاريخ طوالنى قرار دارد
تر و  تر و بالغ پخته اى چند قرن قبل که تازه از روستا و کارگاه کنده شده بود، ذهن و زندگىحتى کارگر  .است

   .امروزى در فکر خود مجسم ميکند تر از چيزى داشت که چپ بورژوائى در مورد کارگر شکل گرفته

پايه عينى  گرايشات ايدئولوژيکى و سياسى موجود در درون طبقه کارگر وجه ديگر بحث ما اين بود که اين
با  طلبانه گرايش اصالح. به نحوى از انحاء خود را به طبقه کارگر منتسب و مرتبط ميکنند احزابى هستند که

پايه عينى احزاب  اش در درون طبقه کارگر در کشورهاى مختلف وجود دارد و اين تفکر و سنت و سابقه
. انقالبى و کمونيستى وجود دارد گرايشبهمين ترتيب . اصالح طلب داراى نفوذ در درون طبقه کارگر است
هايشان در قبال مسائل کارگرى با ديگر جريانات خود  گرايشى که فعالين آن نسبت به تفاوت نظرات و راه حل

   .آگاهند

ميان سنتهاى  مساله بر سر مرزبنديهاى عميق تئوريک نيست، بلکه برسر مرزبنديهاى واقعى مبارزاتى
تحت تاثير قرار ميدهند و به  اين گرايشات توده کارگران را. قه کارگر استمبارزاتى مختلف در درون طب
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بندى درونى، آرايش گرفتن درونى و حتى  طبقه کارگر مدام در حال قطب. سمت خود جلب و جذب ميکنند
. بهترين و موثرترين راه بهبود اوضاع و رهائى خويش است کشمکش درونى براى پيدا کردن و دنبال کردن

حزبى کارگرى باشد و يا در درون طبقه کارگر براى خود حمايتى پيدا کند،  ر يک حزب سياسى بخواهدحال اگ
سياست و  اجتماعى آنچه که اين حزب در فکر و به ازاء که در برابرش قرار ميگيرد اينست که ما اولين سوالى

اين گرايش در چه . ياخير ردمبارزه نمايندگى ميکند در درون طبقه کارگر به شکل گرايشى بالفعل وجود دا
سوسياليستى راديکال که ميخواهد در درون  يک سازمان. موقعيتى در درون کل طبقه کارگر قرار گرفته است

شروع بکند که يک جريان سوسياليستى راديکال در درون طبقه  طبقه کارگر کار بکند اصوال بايد با اين فرض
   .کارگر وجود دارد

سوسياليستى مربوطه اساسا از ابتدا توسط  مربوط به اوضاعى که نظير ايران سازماناى است  اين تازه، گفته
گرايش مارکسيستى در (وگرنه کمونيسم . تشکيل شده باشد روشنفکران و خارج محيط فعاليت سياسى کارگرى

اتوجه ب. شکل گرفت و گرايش سوسياليستى در درون خود طبقه را همراه داشت از ابتدا در محيط کارگرى) آن
 روشنفکرى چپ تاکيد اين هم ضرورى است که بديهى است که تبيين گرايش کارگرى راديکال و به خصلت

اما . و نبايد باشد سوسياليست از هويت سياسى و ايدئولوژيکى خودش لزوما مانند تبيين سازمان مربوطه نيست
در اينکه يک چنين جريانى بطور واقعى  آنوقت اگر واقعا داريم از سوسياليسم انقالبى و راديکال سخن ميگوئيم

. عصر ما بطور اجتناب ناپذيرى بازتوليد ميشود ترديدى نيست در درون طبقه کارگر وجود دارد و ديگر در
اى است که در آن  راديکال و سوسياليستى کارگرى وجود نداشته باشد، جامعه اى که در آن طيف جامعه
 دارى است و اکنون قريب سياليسم کارگرى به قدمت خود سرمايهقدمت سو. وجود نداشته است دارى سرمايه

   .ميگيرد يک قرن و نيم است که جناح راديکال اين سوسياليسم کارگرى مستقيما از مارکسيسم الهام

از آن حرف ميزنيم، يعنى يک تشکيالت تعريف  به بيان ديگر بحث ما اينست که حزب به معنائى که معموال
واقعيتى که يک وجه آن وجود اجتماعى . اجتماعى وسيعتر است خاص از يک واقعيتشده، صرفا يک تعين 

. ها و غيره درون طبقه کارگر است و وجه ديگر آن وجود تشکيالتها، برنامه يک گرايش و حرکت بالفعل در
. اند آمده مبناى توافق بر سر برنامه و اساسنامه گرد هم تشکيالتى متشکل از افراد نيست که بر حزب صرفا

در درون طبقه کارگر  حزب حاصل بلوغ روندهاى تاريخى است که طى آن ماتريال کافى در سطح جامعه،
اى، براى پيدايش يک سازمان که بتواند  برنامه بشکل گرايشات و سنتها و فعالين، و نيز در قالبهاى سياسى و

   .کند بوجود آمده است اين حرکت اجتماعى را سازماندهى و رهبرى

گرايش راديکال و سوسياليستى طبقه کارگر . در نظر بگيريم ايد مقدمتا حزب را به معنى وسيع کلمهپس ب
هر عضو اين حزب کمونيست . حزب کمونيست ايران به اين معنى وسيع هست ايران هم اکنون جزو و عضو

 اين حزب وسيعقاعدتا بدوا بايد خود را متعلق به اين حرکت و ) با تعريف محدود آن) ايران موجود هم
لطمات جدى زده و  نديدن اين رابطه است که بنظر من به کار فعالين حزب کمونيست ايران. اجتماعى بداند

راديکال وسيعى بداند که کانون اصلى آن هم  هر رفيق ما بايد خود را بدوا جزء گرايش سوسياليستى و. ميزند
رفا اينجا باشد که ما اعضاء حزب آن بخشى از تفاوت ما بايد ص .اکنون در درون طبقه کارگر قرار دارد

به معنى (تشکيل ميدهيم که مجدانه براى ساختن و قدرتمند کردن يک حزب سياسى  فعالين اين گرايش را
جريان  ما داريم يک آرايش حزبى براى اين طيف و اين. براى اين جريان اجتماعى تالش ميکنند (اخص کلمه

دارند ) ايران نيستند که بخش بيشتر آنها هنوز عضو حزب کمونيست(يان فعالين همين جر. بوجود مياوريم
کارفرمايان و دولت اعتراض سازمان ميدهند و  مجمع عمومى و شورا و سنديکا بوجود مياورند، در برابر
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اينها همه جزء تاريخ اين . به مثابه يک حزب اجتماعى است اينها همه سوخت و ساز حزب کمونيست. غيره
   .به رهبرى اين حزب است ريخ انقالب کمونيستىحزب و تا

سازماندهى ما اين است که سوسياليسم انقالبى طبقه کارگر در ايران تشکل  بنابراين مساله محورى در سياست
باشد،  حزب کمونيست ايران ميتواند ظرف اين امر. خود را چگونه بدست مياورد و تقويت ميکند و تعين حزبى

براينکه گرايش سوسياليستى  ارگران و حزب انقالب کمونيستى کارگران باشد مشروطميتواند حزب طبقاتى ک
حزب ما، نظير هر چيز . مبارزه خود تبديل سازد و به ظرف" فتح کند"کارگرى اين حزب را در دست بگيرد، 
اعتراض  حزب کمونيستى که نتواند ظرف .اجتماعى خود را پيدا کند ديگرى در دنيا، بايد دير يا زود جايگاه

حزب ما بايد به جزء ارگانيک و غير . بشود به مثابه حزب کمونيست از بين ميرود سوسياليستى طبقه کارگر
قابل  تفکيک حيات و حرکت جريان راديکال و سوسياليستى کارگران، و به اين اعتبار به جزء غير قابل

   .تفکيک مبارزه کل طبقه کارگر عليه بورژوازى، تبديل بشود

کنيم و شروع کنيم  سياست سازماندهى ميگوئيم بجاى اينکه ما از يک تصور صرفا تشکيالتى حرکتدر بحث 
بيائيم بدوا خود را بخشى از يک  براى حزب معين و محدود خود عضو گرفتن و حوزه و کميته برپا کردن،

ين جريان در و بپرسيم گسترش حزبيت و تعين ا در نظر بگيريم) فى الحال اجتماعى(حزب وسيع اجتماعى 
فورا متوجه اوضاع و احوال آن طيفى از مبارزان اين حزب  اينجاست که. گرو چيست يک حزب سياسى در

اند، رهبران مستقيم و عملى  هاى وسيع کارگرى قرار داده را در راس توده وسيع ميشويم که فى الحال خود
 کارگرى و بورژوازى و گرايشات غيراند، با هم متصل و در ارتباطند، و در برابر  طبقه بخشهاى مختلف

   .رزمنده در درون خود طبقه کار صفبندى ايجاد ميکنند و غيره غير

کمونيسم انقالبى در  چه چيز مانع ادغام حزب کمونيست ايران بعنوان يک حزب معين و اين بخش عظيمتر
ارگرى را توسط اين رهبرى جنبش ک ايران در يک پراتيک حزبى و طبقاتى واحد و يکپارچه است؟ چه چيز

سازمانيابى براى انجام اين تحول تعيين کننده در اين دوره  حزب وسيع اجتماعى دشوار ميکند؟ کدام اشکال
گرفتن اين حزب عظيم کارگرى طيف راديکال و سوسياليست کارگران چه  براى شکل. معين مناسب است

متقابال، و بنظر من مهمتر از آن، حزب و تشکيالتى را بايد از سر بگذراند، و  تحوالت سياسى و فکرى
چه  ايران براى آنکه ظرف مناسبى براى فعاليت و اتحاد کارگر کمونيست و انقالبى باشد بايد کمونيست
سازماندهى ماست که  هائى در کار خود ايجاد نمايد؟ اين سئواالت نقطه شروع و محور بحث سياست دگرگونى

 .ميپردازم و استنتاجات اصلى آندر ادامه بحث بطور مشخصترى به تزها 
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  درباره سياست سازماندهى کارگرى ما
  سخنرانى در يک سمينار حزبى

)٢(  

 

 تزهاى عمومى بحث

قرار ميگيرد ميکوشد تا وجوهى از موجوديت  تزهائى که در ابتداى مقاله سياست سازماندهى ما مورد بحث
   .به فعالين کمونيست بشناساندرا  اجتماعى کمونيسم و هويت اجتماعى طبقه کارگر

قبل . مانند ساير نقاط جهان گرايشات گوناگونى در درون طبقه کارگر وجود دارد ما ميگوئيم در ايران نيز (١
پايه  سازى بايد از خود بپرسيد کدام اين گرايشات زدن به هرگونه اقدام تشکيالتى براى حزب از دست

در صحنه جنبش  عنوان يک حزب معين است و وضع اين گرايشموجوديت اجتماعى بالفعل و مستقيم شما ب
چقدر فعال است و در چه  کارگرى عمال چگونه است؟ اين گرايش چقدر متحد، متشکل و خودآگاه است؟

با حرکت حزبى شما در يک موجوديت  الحال سازمان يافته است؟ ادغام اين گرايش اجتماعى اشکالى فى
موانعى مانع تبديل رهبران بالفعل و عملى اين  ه موانعى روبروست؟ چهيکپارچه سياسى و مبارزاتى با چ

 سازمان حزبى است؟ در يک کالم تحزب اين گرايش در گرو چيست؟ جريان به ستون فقرات و کادرهاى يک
مبارزه عليه  هر جا استثمار هست مقاومت و. شکل و ساکن نيست ما ميگوئيم طبقه کارگر يک توده بى (٢

شرايط، هنگامى که ابتدائى  طبقه کارگر حتى در بدترين. الحال رهبرى ميشود اين مبارزه فىآنهم هست و 
وارد عرصه مبارزه و مقاومت نميشود، بلکه  ترين تشکلهاى کارگرى وجود ندارند، بصورت اتمهاى منفرد

ران عملى کسانى در درون اين طبقه خود را به موقعيت رهب .داراى آرايش و سازمانى براى مبارزه است
ميدهند، کسانى هستند که نبض طبقه را در دست دارند و ميتوانند آنرا به حرکت  بخشهائى از طبقه ارتقاء

اينها  .شان براى بخشهاى وسيعترى از طبقه اهميت دارد اينها کسانى هستند که نظر و تشخيص .بکشانند
براى يک کمونيست حياتى  .قال ميدهندسنتهاى مبارزاتى کارگران را با خود حمل ميکنند و به ديگران انت

کسى . اند بخش آنها رهبران سوسياليست طبقه اند و چه ميکنند و کدام است که بداند که اين رهبران چه کسانى
بسازد بايد بدوا تصوير روشنى از اين گرايشات و رهبرى  که ميخواهد حزب و حوزه و تشکيالت کمونيستى

   .دباش ها در درون طبقه کارگر داشته

کارگرى با چپ سنتى و روشنفکرى ايران است، مساله  اى ميان کمونيسم نکته ديگر، که مبين جدال اساسى (٣
فقر توده "سوسياليسمى که از بيدار شدن وجدان روشنفکر بورژوا نسبت به  آن شبه. مبارزه اقتصادى است

تصويرى  .ى اصالحات اجتماعى ميرسداى برا جامعه به فقير و غنى مايه ميگيرد، فورا به نسخه و تقسيم" ها
خيرانديش اين محروميتها از ميان  از جامعه بدست ميدهند که در آن با روى کار آمدن اينگونه سوسياليستهاى

استدالل ميشود که تا اين جريان خود سر کار نيايد، يا تا  اما در عين حال صريحا يا تلويحا چنين. ميرود
و البته چپ غيرکارگرى خود بنا به . ندگى توده ها را نميتوان انتظار داشتدر ز نشود، بهبود جدى" انقالب"

   ."انتظار نداشته باشد"اش در اين موقعيت عينى قرار دارد که ميتواند  طبقاتى موقعيت
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مجوزى ميشود براى طفره رفتن از  ايده انقالب و تئورى مارکسيستى انقالب کارگرى براى اين جريانات
دادن کارگر به آينده و تحقير مبارزه کارگر براى  د فورى اوضاع طبقه کارگر، حوالهمبارزه براى بهبو

بديهى است که در . چيزى که گويا نشانه انحراف از امر انقالب است اصالحات اقتصادى و اجتماعى بعنوان
 ين مبارزه نبايدگرفتن حق خود تشويق ميشود، اما هزار بار اين تبصره تاکيد ميشود که ا اين ديدگاه کارگر به

چرا که نفس وجود  .براى طبقه کارگر و براى مارکسيسم اين اساسا بى معناست. بشود و قس عليهذا" عمده""
  .اوضاع اقتصادى کارگران است طبقه کارگر منوط به مبارزه و کشمکش هر روزه با بورژوازى براى بهبود

اقتصادى بکند يا خير يا به اين مبارزه شدت  کارگر مخير است که مبارزه بحث به اين صورت نيست که گويا
 کارگر نه فقط براى بهبود اوضاع خود بلکه براى جلوگيرى از تنزل سطح موجود زندگى خود، .بدهد يا خير

براى بهبودهاى  دارى ناگزير و دائما بايد دست به مبارزه براى حفظ حرمت انسانى خود، در جامعه سرمايه
خاصى " موضع"مبارزه اقتصادى  نابراين طبقه کارگر قرار نيست در قبالب. اقتصادى و اجتماعى بزند

اين جزء تعريف و از . يعنى مبارزه اقتصادى مبارزه اقتصادى يعنى طبقه کارگر و طبقه کارگر. بگيرد
ماهى نميتواند شنا نکند، کارگر نميتواند مبارزه  همانطور که. خصوصيات وجودى طبقه کارگر است

تنوريهاى چپ . اين مبارزه انقالب کارگرى را تقويت و تسهيل ميکند و اتفاقا پيشروى در. اقتصادى نکند
 و يا اينکه فقر و فشار" فاسد ميشوند"نتيجه ميرساند که کارگران با يک درجه رفاه  سنتى آنان را به اين

   .اقتصادى باعث انقالب ميشود

تر قرار  اقتصادى هر چه محکمتر و ايمن کارگر بايد در موقعيت .اين تصورى پوچ و ضد کارگرى است
 کارگرى که در جريان پيشروى طبقاتى باشد ميتواند به همه چيز چنگ بياندازد و کل تنها طبقه. داشته باشد

اما منشاء  استيصال و بن بست مايه عصيان خرده بورژوازى ميتواند باشد،. انقالب کارگرى را بخواهد
و فساد ميکشاند و نه رفاه و  ن فقر است که مبارزه کارگرى را به انحطاطاي. انقالب کارگرى نميتواند باشد
مبارزه براى باال بردن حرمت و حيثيت اجتماعى  بنابراين مبارزه اقتصادى و. بهبود اوضاع اقتصادى طبقه

کارگر است و تعطيل بردار نيست و حزب کمونيستى که ميخواهد  کارگر جزء اليتجزاى وجود اجتماعى طبقه
 اش بايد بدوا در اين قلمرو پيدا کرد تا تازه بتوان از آن درباره برنامه و مبارزه ب کارگران باشد را اصالحز

   .براى انقالب کارگرى و کمونيستى پرسيد

حزب باصطالح سوسياليست در دنيا وجود دارد که در نظر و در عمل با اين  اما در واقعيت امر صدها
 اند و هويت شان دراختالفات نظرى شان با گروه مجاور خالصه بيگانهجارى و دائمى  مبارزه اقتصادى

ميتوان يک خانواده سه  احزابى که حتى نميدانند کارگر فالن رشته چقدر ميگيرد، آيا با اين درآمد. ميشود
و فرستاد، يا مساله دوا و دکتر چه ميشود  نفرى را هم اداره کرد، آيا ميتوان بچه را تا فالن سن به مدرسه

شان اينست که کدام انشعاب عقيدتى  ندارند و تمام مساله و مشغله خيلى از اينها کارى به اين مسائل. غيره
اضافه  چنين جرياناتى هر وقت من و شما را ميبينند که داريم از. اى آنهاست و غيره فرقه سرآغاز موجوديت

و فورا هم نام . ميدهند" اکونوميست" ا لقبدستمزد و بيمه و قانون کار و بن و غيره حرف ميزنيم، فورا به م
اى در روسيه کارگرانى که هست و  در دوره. ما تعلق دارد حال آنکه لنين به جريان. لنين را به ميان ميشکند

اند که سرنگونى تزاريسم و مساله قدرت سياسى امر  عجين بوده است گفته شان با مبارزه اقتصادى نيست
 شبه سوسياليست بورژوا که اساسا از سوئى ديگر. بورژوازى ليبرال سپرده شود و نبايد به بسيار مهمى است

   .وارد بحث شده است ما را نشان ميدهد و در ما مصداق اکونوميستها را ميبيند
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بايد يقين کنيم که در مسير درستى قرار  بنظر من وقتى جريانات اينچنينى به ما لقب اکونوميست ميدهند
تا وقتى که حزب کمونيست درست . تشخيص جهت درست است نما براى بهترين قطباين خود . ايم گرفته

سوسياليست در درون طبقه درگير مبارزه دائمى براى بهبود فورى اوضاع طبقه  مانند کل جريان راديکال و
 من تضمين ميکنم سنت قيام کردن و. نميتوان به آن حزب کمونيست کارگران اطالق کرد کارگر نباشد

و آنقدر طرح  کردن و انقالب کردن و به مساله قدرت سياسى پرداختن در حزب ما آنقدر قوى هست سرنگون
جريانى از نوع اکونوميستهاى اوانل  اى نخواهد رسيد که ما به و برنامه براى آن وجود دارد که هيچ لحظه

در درون سنت کمونيسم پيدايش يک چنين اکونوميسمى  اساسا فکر ميکنم امکان. قرن در روسيه تبديل بشويم
   .تاريخا منتفى شده است

اوال، . هاى مادى مشخصى هم دارد زمينه رد و تحقير مبارزه اقتصادى توسط چپ غيرکارگرى در ايران
ثانيا، دخالت در مبارزه . جريانات ملموس و محسوس نيست اصوال بدليل بافت شان فشار اقتصادى براى اين

". به کارگر احتياج هست"براى مبارزه اقتصادى . عى را ايجاب ميکنداجتما اقتصادى، بودن در آن مکان
تشکيالت  هر نوع دخالت در مبارزه اقتصادى به. کارشناس تحصيل کرده به اين مبارزات گسيل کرد نميتوان

شان  راستش بسيارى. هستند کارگرى و رهبر عملى نياز دارد و اين جريانات فاقد چنين بافت و فعالينى
براى اينها، به شهادت ادبيات  اعتراض کارگرى. سيار ذهنى از اعتراض کارگرى دارندتصويرى ب

کارگران در اين يا آن محيط کار و زندگى  شان، همواره بصورت از کوره در رفتن جمعيت بيشکل تبليغى
ود اقتصادى عمدا حالت تالش براى عصبانى کردن کارگران را بخ و لذا شرکتشان در مبارزه. مجسم ميشود

يک مبارزه هدف دار و با حساب و کتاب و داراى قواعد و سازمان و رهبرى را  اينها ابدا تصوير. ميگيرد
بلکه  خود در متن اين روابط و مناسبات قرار ندارند و لذا نه فقط از دخالت. کارگرى ندارند از اعتراض

   .عموما حتى از فهم مکانيسم اعتراض کارگرى نيز ناتوانند

حزب و  .گرى که بايد بحث شود جايگاه حزب در دل اين مبارزه جارى و تعطيل ناپذير استنکته دي (٤
اين " حلقه آخر تکامل" تحزب يک وجه معين و يکى از اشکال تعين اين مبارزه وسيع اجتماعى است و نه

ى و محفل به اتحاديه و سازمان صنف از. براى چپ سنتى حزب پله نهائى يک نردبان ترقى است. مبارزه
تاکيد شده بود که تحزب يکى از وجوه يک مبارزه و  در مقاله سياست سازماندهى به اين نکته. سپس به حزب

ها و غيره وجوه ديگر آنرا  ها و شورا محافل کارگرى و اتحاديه واقعيتى که. يک واقعيت چند وجهى است
 عظيمى از انسانها در ارتباط با هم توده. مجموعا يک پديده اجتماعى مرکب را ميسازند تشکيل ميدهند و همه

دارد و اينها در  دارى هستند و اين اعتراض وجوه و دقائق و لحظات گوناگونى در حال اعتراض به سرمايه
اين حزب نماينده و . طبقه است اشکال مختلفى بروز و تعين پيدا ميکنند که يکى از آنها حزب سياسى

انقالب اجتماعى است و همه مبارزات ديگر را در  براى امرسازماندهنده فعاليتى دائمى و ادامه کار 
اين تحزب بنابراين ابدا آلترناتيو و . اجتماعى بهم مرتبط ميسازد چهارچوب اين مبارزه عمومى براى انقالب

بحث ما اينست که بيائيم اين واقعيت اجتماعى مرکب . اشکال فعاليت طبقه کارگر نيست بديلى در مقابل ساير
تا تازه بتوانيم در  اش تقويت کنيم، ملزومات پيشروى اين جنبش عمومى را فراهم کنيم م، آنرا در کليتببيني را

 - نميتوان جدا از کل اين حرکت اجتماعى  .متن اين فعاليت وجه حزبى اين مبارزه را نيز سازمان بدهيم
يک حزب کمونيستى  کسى که ميخواهد. طبقه کارگر شد طبقاتى دست بکار ساختن يک حزب سياسى براى

   .همه جانبه و مرکب دخيل بشود کارگرى بسازد بايد در کل اين مبارزه
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ويژگيهاى اوضاع زيست و مبارزه طبقه کارگر در ايران است که بر  مساله ديگر بررسى برخى وجوه و (٥
   .سازماندهى ما تاثير ميگذارد ابعاد مشخصتر سياست

منظور من سن و سال کارگران نيست، بلکه تاريخچه وجود . تجوانى اس اوال، طبقه کارگر ايران طبقه
 سنتهاى مبارزه کارگرى در. دارى در اروپا است ايران در مقايسه با کشورهاى مهد سرمايه پرولتر شهرى در

سنت . است اى، تحزب و غيره، حاصل روندهائى طوالنى اين کشورها، در زمينه تشکل، سازماندهى توده
دارى در ايران تاثير  سرمايه يران طبعا از موقعيت جامعه ايران و تاريخ و روند توسعهمبارزه کارگرى در ا

اى و شورائى ايجاد کردن و غيره در  اتحاديه براى مثال سنت سريعا متشکل شدن، سازمانهاى. پذيرفته است
   .طبقه کارگر ايران ضعيف است

غيرکارگرى را مجاز نميکند که اتميزه  چوجه چپاما بحث مقاله سياست سازماندهى اينست که اين مشاهده بهي
بهر حال از آنجا که مبارزه و اعتراض کارگرى تعطيل بردار  اين خالء. بودن کارگر ايرانى را نتيجه بگيرد

سازمانيابى و فعاليت کارگرى پر ميشود که با اوضاع و احوال حاکم بر جامعه  نيست با اشکال ديگرى از
کارگر  هائى از محافل کارگرى در درون طبقه حتى در بدترين شرايط نيز شبکه ما ميگوئيم. دارند تناسب

ما اين شکل را . ميکند جوئى رهبران کارگرى عمل شکل ميگيرد که بعنوان ظرف همفکرى کارگرى و چاره
ر ميکند در تمام دنيا هر جا که کارگر هست و کا اى است که اما اين آن شکل حداقل و پايه. آليزه نکرده ايم ايده

ها، که  اين شبکه. ها و شوراها و غيره وجود داشته باشند يا خير اتحاديه وجود دارد، اعم از اينکه عظيمترين
تبليغشان  طريق آنها کارگران آگاهتر توده کارگران را با مبانى مبارزه کارگرى آشنا ميکنند، در درون و از

خود مبارزه تعطيل بردار  شان ميکنند درست مانند ميکنند، گردشان مياورند، به عمل ميکشانند و رهبرى
   .حرکت را تعطيل کند هيچکس، هيچ کارفرما و حزب و دولتى نميتواند اين. نيستند

هر بورژوائى که دارد توليد را سازمان ميدهد همراه با  اين هم از خصوصيات وجودى طبقه کارگر است و
هيچکس نميتواند مانع اين شود که انسانهائى که . د مياوردخود ناخواسته بوجو آن بناگزير اين محافل را نيز

و خود  سقف کار ميکنند، شرايط مشابهى را تحمل ميکنند، در موقعيت اجتماعى يکسانى قرار دارند زير يک
به سرنوشت مشترک خود  رو مييابند و غيره، در درون خود ارتباط ايجاد کنند و در را با نيروى واحدى رو

بناگزير به موقعيت خود، راههاى مبارزه براى  اين انسانها. اى موقعيت خود راه چاره بيانديشندفکر کنند و بر
بصورت تاريخ و تنورى درباره آنها ميگويد فکر ميکنند و  بهبود اوضاع خود و حتى به آنچه که جهان

ذير صورت گرفتن هاى محافل ظرف اوليه و اجتناب ناپ شبکه. قرار ميدهند دورنماهاى عملى در برابر خود
اين  درد کارگران و راه حل براى اين دردها در درون. انفعاالت در درون طبقه کارگر هستند اين فعل و

عليرغم نبود و يا ضعف  بنابراين حتى در ايران هم،. اين يک جريان زنده مبارزاتى است. محافل بحث ميشود
   .کنيم ر شروعسازمانهاى رسمى و شسته و رفته کارگرى، الزم نيست از صف

در . در متن مبارزه اقتصادى تاکيد ميکند ثانيا، اوضاع مشخص ايران بر ضرورت جاى گرفتن جدى کمونيسم
کلى، از مبارزه اقتصادى ممکن است به اندازه ايران عميق  کشورهاى ديگر شکاف کمونيستها، يا چپها بطور

کارگر  اساسا در جناح چپ ناسيوناليسم طبقات غيراما در ايرانى که چپ . پر شود اين شکاف بايد حتما. نباشد
اش انجام  مبارزه اش به دکتر مصدق و استقالل طلبى اقتصادى برميگردد، چپى که افق گرفته است، سنت شکل

بعنوان نيروى ذخيره مبارزه  بوده است و کارگر را" ميهن خويش"اصالحات سياسى و اجتماعى در 
مبارزه اقتصادى کارگرى مداوما توسط چپ  يسته است، در کشورى کهبورژوائى و اصالح طلبانه خود نگر

شده است، در يک چنين کشورى کمونيست کارگرى بايد با  تحقير شده و به فرع مبارزه ضد استبدادى تبديل
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اين يک شاخص اساسى تفکيک پرولترها و . مبارزه اقتصادى توجه کند تاکيد بمراتب بيشترى به امر
به ما بزند هراسى " اکونوميست"و فعالين ما نبايد از اينکه اين چپ بورژوائى انگ  ما حزب. بورژواها است

   .راه بدهند بدل

سازماندهى مطرح شده اند، مستقل از اينکه چقدر به  حال نهايتا همه تزهائى که در مقاله سياست بهر
ميکنند، اوضاع ايران را  چقدر خصوصيات عام مبارزه کارگرى را بحث کشورهاى ديگر قابل تعميم باشند و

که اين براستى خصلت بورژوائى چپ تاکنون موجود ايران است که ما را ناگزير ميکند  چرا. مد نظر دارند
  .تاکيد بديهيات در مورد طبقه کارگر و مکانيسمهاى مبارزه کارگرى بپردازيم به

 نواقص کار قبل از طرح سياست سازماندهى

بنابراين اينجا فقط نکاتى را . تفصيل به اين مساله پرداخته شده است بتا بهدر مقاله سياست سازماندهى نس
اين  اى از نقص اصلى کارمان در دوره قبل از طرح اگر بخواهم ارزيابى خالصه. تذکر ميدهم براى يادآورى

ش حزب سياسى تال ما بعنوان يک. سياست بدست بدهم بايد بگويم که ما کار را از وسط شروع کرده بوديم
اين کار البته يک جزء دائمى فعاليت  .ميکرديم در ميان پيشروان طبقه کارگر کانونهاى حزبى بوجود بياوريم

سياست سازماندهى کنونى ما هم بايد رشد سريع  النفسه به آن وارد نيست و حاصل ماست و ايرادى فى
موقع بکرات به مساله ضرورت اما، عليرغم اينکه حتى در همان  .سازمان حزبى ما در ميان کارگران باشد

کانونهاى حزبى توسط طيف وسيعى از کارگران دوستدار حزب تاکيد ميکرديم، جنبه  ها و احاطه شدن حوزه
   .گسترش حزب و تحزب در ميان کارگران کمتر مورد توجه بود اجتماعى

  

سازمانيابى  ، موضوعاش برسميت بشناسيم و سازمان بدهيم که ميخواهيم کارگر را در قامت اجتماعى امروز
اين مساله توجه ميکنيم که بايد اشکال  هنگاميکه ما به. اى براى ما پيدا ميکند محفلى کارگران جاى تعيين کننده

بويژه کارگران سوسياليستى که پايه اجتماعى بالواسطه  واقعا موجود سازمانيابى و اعتراض کارگران و
نقطه . هاى محفلى کارگران ميشويم داد، متوجه محافل و شبکهمبنا قرار  حزب را تشکيل ميدهند را شناخت و

 کار با طبقه کارگر برسميت شناختن اين حقيقت است که يک گرايش واقعى و فعال در درون شروع ما براى
ما بعنوان يک  طبقه کارگر هم اکنون سوسياليسم و راديکاليسم در جنبش کارگرى را نمايندگى ميکند و به

   .ديک استتشکيالت معين نز

بنابراين . عمومى است که امکان داده است حزب کمونيست ايران تشکيل شود و رشد کند اين اصوال آن زمينه
و ما  اين طيف دارد چه ميکند، رابطه حزب کمونيست با آن چيست،. ما به اين قشر معطوف ميشود توجه

پرشور کارگرى بدون  و کمتر اعتراض نفوذ است چگونه ميتوانيم اين طيف را، که به اعتقاد من وسيع و با
. اين کار بنيادى کمتر توجه کرده بوديم در دوره قبل ما به. دخالت آن صورت ميگيرد، تقويت و منسجم کنيم
کردن طيف سوسياليسم و راديکال در درون طبقه کارگر است  مساله ما در درجه اول سازمان دادن و متحد

ى بخش وسيعى از خود آنها هم روشن است که آينده اين طيف و حزب کمابيش برا که از پيش براى ما و حتى
قادر خواهيم بود  ايست که ما تنها بر مبنا و با اتکاء به اين فعاليت پايه. ايران بهم گره خورده است کمونيست
حث در ب. ايجاد کنيم و گسترش بدهيم برگيرنده فعالين اين طيف باشند، هاى واقعى حزب را که در تازه حوزه

   .برميگردم دورنماى سياست سازماندهى ما به اين مساله
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ايجاد يک حزب کمونيستى کارگرى کنار گذاشته بوديم و  بعبارت ديگر ما تمام دستاورد خود جامعه را براى
الحال ماتريال  حال آنکه جامعه فى. سلولهاى اين حزب را ايجاد کنيم ميخواستيم خود به ابتکار تشکيالت

معنى  گيرى اين حزب را فراهم آورده و اگر دقيقتر بنگريم بخشى از اين حزب سياسى به کلش زيادى براى
ما را چنين ميتوان  پس اساس سياست سازماندهى. وسيع کلمه در درون طبقه کارگر جاى دارد و کار ميکند

ى متحد متشکل و در يک حزب سياس بخشهاى مختلف جريان کمونيستى و راديکال در ايران را: بيان کرد
اى معين، با کادرها و فعالين و حوزه ها و  اساسنامه حزب ما به عنوان تشکيالتى با حدود و ثغور. کنيم

اش تنها يک بخش از اين واقعيت وسيع اجتماعى  ها و غيره و روزنامه نيروى نظامى و تبليغات و راديوها
   .است

متشکل از طيف کارگران سوسياليست  ما، الظاهر خارج ديوارهاى حزب اما بخش وسيعى از اين حزب، على
اى از وظايف  جارى کارگرى هستند، بلکه مجموعه اعتراضات و مبارزى است که هم اکنون نه فقط در راس

اين بخش دارد کارگران را در حد امکاناتش و در . نيز به پيش ميبرند تبليغى و آگاهگرانه و سازمانگرانه را
 حد ميکند، عليه خرافه در صفوف کارگران مبارزه ميکند و حتى در مقابلاجازه ميدهد مت اشکالى که اوضاع

از نقطه نظر . ميدارد هاى طبقه کارگر برقرار نگه اش را با توده هجوم جانورانى نظير رژيم اسالمى رابطه
فعالين اين طيف در . يک حرکت هستند کمونيسم راديکال در ايران، اين طيف و حزب کمونيست ايران اجزاء

طيف فعالين کارگرى بايد آگاهانه بهم نزديک شوند و در  حزب کمونيست و اين. اقعيت امر فعالين ما هستندو
   .سياست سازماندهى ماست اين اساس بحث. هم ادغام شوند

يک راه واقعى اين . آگاه و فعال ادغام اين دو بخش تبديل بکند اين بحث ميخواهد فعالين حزب را به نيروى
) يعنى بخش ديگر اين جريان بالقوه واحد(حزبى و تشکيالتى در مبارزه اين طيف  ه اين بخشتحول اينست ک

ساير  حزب کمونيست بايد بر ارتقاء خودآگاهى اين جريان، رابطه آن با. و بر آن تاثير بگذارد دخيل شود
بنظر من تعلق  .بگذارد گرايشات در درون طبقه کارگر، و توانانى آن در رهبرى اعتراضات کارگرى تاثير

هر اعتالى سياسى در آينده و . فرض گرفت حزب و اين طيف به يک واقعيت مبارزاتى واحد را بايد فهميد و
طيف پايگاه حزب کمونيست و ساختمان اصلى کادرها و  پيدايش هر درجه گشايش سياسى اين را که اين

حرکت اين طيف کارگران از هم اکنون . روشنى به همه اثبات خواهد نمود اعضاء آن را تشکيل خواهد داد به
 اى حزب کمونيست ايران حزب کمونيست ايران است که دارد در بيرون مرزهاى اساسنامه جزئى از تاريخ
  .ساخته ميشود

 خطوط اصلى سياست سازماندهى ما

  :سازماندهى ما را ميتوان در چند حکم خالصه کرد بنابراين با توجه به اين مقدمات، سياست

رهبران عملى  ازماندهى حزبى تابعى از موجوديت و قدرت يک طيف راديکال و سوسياليست در ميانس -١
  .کارگرى و کارگران مبارز است

بخش مهمى از فعاليت ما ناظر برگسترش اين طيف و . خودآگاه بشود اين قشر وجود دارد و بايد منسجم و
خود را با سنتها و نظرات و سياستهاى خود از  اين قشر بايد. بخشيدن به آن است انسجام سياسى و نظرى

براى اينکه  "تفکيک کند"و نه " تميز بدهد"من ميگويم . گرايشات در درون طبقه کارگر تميز بدهد ساير
اين . بيانى نتيجه ميگيرد ميدانم نگرش خرده بورژوائى حاکم بر چپ ايران چه سکتاريسمى را از يک چنين
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جريانات رفرميست و سنديکاليست و غيره  فکر و در صحنه عمل سياسى باطيف بايد بداند که فرقش در 
   .چيست

 حزب با فراخواندن آحاد کارگرى به. تاکيد ميکند که حزب را مصنوعا نميتوان ايجاد کرد اين حکم بر اين
بهمان درجه يک  بلکه هر قدر طيف راديکال و سوسياليست در طبقه کارگر قوى باشد. حزب ساخته نميشود

اين دو واقعيت به . داشته باشد حزب کمونيست قوى و راديکال متشکل از کارگران ميتواند در جامعه وجود
طيف رهبران کارگرى و کارگران مبارزى که فرق خود  هر قدر. هم مربوطند و متقابال بر هم تاثير ميگذارند
ارزاتى با ساير گرايشات ميدانند، اولويتها، در سنتها و ارزشهاى مب را در افق و دورنما، در تاکتيک و در

   .يک حزب کارگرى راديکال مقدورتر است قويتر باشد ساختن

اى حزبى در منطقه و شهرى ايجاد کنم سوال اول من اين خواهد بود که  حوزه اگر کسى از من بخواهد
 ان آنچگونه است؟ سابقه مبارزات کارگرى در منطقه چيست؟ کدام گرايش در ميان کارگر اوضاع آنجا

چه نفوذ  منطقه و يا رشته قويتر است؟ و سوسياليسم و خط مشى راديکال دربين رهبران کارگرى آنجا
دورنماى مساعدى را براى تشکيل  عمومى دارد؟ اگر پاسخى که به اين سواالت پيدا ميکنم مساعد باشد آنگاه

توجه به اين داده ها از سطح ديگرى  قطعا کارم را با کانونها و سلولهاى حزبى پيش بينى ميکنم و اگر نباشد
  .متناسب با وسعت مابه ازاء اجتماعى آن در درون طبقه خواهد بود رشد حزب کمونيست. شروع ميکنم

 .شود رابطه سياسى طيف کارگران کمونيست با حزب کمونيست ايران بايد تحکيم -٢

جمله بايد وصف حال بخش  اين. کند اين قشر بايد حزب کمونيست را بتدريج بعنوان جريان حزبى خود قبول
انتخاب کنم، من خود را به حزب کمونيست  اگر بخواهم ميان احزاب: "زيادى از رهبران کارگرى باشد که

اگر بخش وسيعى . پيوندى است که در اين مرحله بايد بوجود بيايد اين بنظر من تمام آن". ايران نزديک ميدانم
اى هم بدنبال آن بگذارند، که مثال اين يا آن وجه کار حزب  هر تبصرهرا بگويند،  از رهبران کارگرى اين

يک قدمى  دارد، به اعتقاد من اين يک پيروزى اساسى در ايران خواهد بود و کمونيسم ايران را در عيب
بوده است قرار  تشکيل يک حزب کمونيستى کارگرى، که خالء آن در تمام طول تاريخ معاصر محسوس

اى  نزديک، هنگامى که مبارزات توده اى اى امروز بوجود بيايد، در آتيه که چنين نزديکى در صورتى. ميدهد
فعاليت کمونيستى بوجود بيايد، اين بخش پا جلو ميگذارد و  اى از آزادى عمل براى اعتالء پيدا کند و درجه

و فعالين کارگرى بايد در اين ميان هم اين حزب و هم اين رهبران . خود ميکند اين حزب را ديگر کامال مال
 .ميدهد اما اين تحول در چنان شرايطى بسرعت رخ. جهات بسيارى تغيير کنند و بهم نزديک شوند قطعا از

سازماندهى ما در اين مرحله چيست، خواهم گفت  بهرحال اگر امروز از من بپرسند شاخص پيشرفت سياست
را به حزب کمونيست ايران نزديک حس  طبقه کارگر خود که طيف وسيعى از رهبران عملى و راديکال

اگر براى مثال حزب کنگره ميگيرد بايد سيل . سياستهاى آن حساس باشند نسبت به سرنوشت حزب و. کنند
 نظر ميکنند، هر قدر هم که خود را سرازير شود که در آن درباره مباحثات کنگره اظهار نامه از اين رفقا

ها و سياستهاى اعالم  همينطور قطعنامه ها و بيانيه). هم اکنون بدانندکه بنظر من بايد از (عضو حزب ندانند 
   .نظر کنند شده حزب بايد مورد توجه اين رفقا قرار بگيرد و درباره آن اظهار

  

 



 
هائی از منصور حکمتگزيده 117

 .بايد کارگران راديکال و کمونيست هرچه بيشتر با حزب سازمان يابند -٣

داشته باشيم که  صريحا بگويم که تا وقتى که حزبىاجازه بدهيد . شرط نميگويم و من اين را بدون قيد البته
بشود، اوضاعش ناامن تر بشود، با  چنانچه رهبر عملى کارگرى بخواهد با آن کار کند دست و بالش بسته تر

من ترجيح ميدهم اين رفقا همان بيرون حزب  جوى روشنفکرانه و گيج کننده در درون آن مواجه بشود،
بپيوندند که حزب آمادگى کافى را در درون خود بوجود آورده  ستقيما به حزبکارشان را بکنند و هنگامى م

شديدا براى رفع اين موانع تالش کرده ايم و بهمان درجه هم در نزديک کردن اين  ما در سالهاى اخير. است
ايد ما ب .کارگران به حزب و کار در حزب موفق بوده ايم، ولى اين بنظر من هنوز ابدا کافى نيست طيف از

مترادف با تقويت قابليتشان  کارى کنيم که حزبى شدن و در صف تشکيالت حزب قرار گرفتن براى اين رفقا
بهررو . اطمينان خاطر و امنيت آنها بيافزايد براى ايفاى نقششان بعنوان رهبر در جنبش کارگرى باشد، به

حزب و جذب اين رفقا به سازمان  تغييرات در روش زندگى و فعاليت يک بعد سياست سازماندهى ايجاد همين
  .حزبى است

محافل کارگرى متحد  هاى کارگران کمونيست بايد در همه حال به اشکال مختلف و از جمله در شکل شبکه -٤
 .و همبسته بمانند

از  ايجاد کنيم، آنجا که وجود دارند ما بايد آنها را تقويت کنيم، آنها را آنجا که اين محافل وجود ندارند ما بايد
کنيم که  ما بايد کارى. و فکرى تغذيه کنيم، تاکتيکهاى مبارزاتى اين طيف را تدقيق کنيم و غيره نظر سياسى

مواضع و سياستهاى روشن  اين طيف کارگران راديکال و سوسياليست نسبت به کليه وجوه مبارزه طبقاتى
  .قه کارگر تبديل شونددرون طب داشته باشند و به محافل و کانونهاى زنده و بسيار فعالى در

آنها ايجاد و رهبرى  حوزه هاى ما بايد کانونهاى فعالى در اين شبکه محافل و سازمانهانى که توسط -٥
 .ميشود باشند

را بعنوان سلولهاى پايه حزبى حفظ ميکنند و در رابطه با  هاى تاکنونى ما، در عين اينکه جايگاهشان حوزه
با حقوق و وظايف تعريف شده عمل ميکنند، از نظر ماهيت کارشان حوزه  ساير بخشهاى حزب بعنوان يک

بلکه  ها، حوزه هاى ما نه فقط در درون اين شبکه. تجمع محفلى فعال در اين شبکه کار کنند بايد بصورت يک
حزبى فعال باشند و  اى و غيره بايد در درون آنها بعنوان سلولهاى حتى در صورت وجود تشکلهاى توده

  .زب را مستقيما پيش ببرندسياستهاى ح

 .بگيرند بايد از ميان رهبران با نفوذ اين شبکه ها حوزه هاى طراز نوين حزب شکل -٦

و از اين طريق حوزه هاى طراز  هاى واقعى اين شبکه ها بايد بتدريج به حزب بگروند بعبارت ديگر اتوريته
ممکن است ما امروز بدالئلى که قبال گفتم از . دبرميگيرن  ها را در نوينى بوجود بيايند که رهبران اين شبکه

هاى واقعى  حزبى بناميم دست و دلمان بلرزد، اما اسمشان هر چه باشد اينها حوزه هاى اينکه اينها را حوزه
وسيع دارند،  اى ها متشکل از کسانى است که نفوذ توده اين حوزه. کمونيستى و راديکال کارگرى هستند فعاليت

اند که در  اينها کسانى. ميکنند کارگرى جاى دارند و خطوط عمل مستقيم کارگرى را تعييندر صدر اعتراض 
هاى  هاى طراز نوين هسته اين حوزه. جاى ميگيرند ها و غيره آينده در صدر شوراهاى کارگرى و اتحاديه
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که چگونه خود ما  بعدا به اين ميرسم. بخشها و شهرها و مناطق خواهند بود ها و هاى حزبى در کارخانه کميته
  .هاى حزبى قرار بدهيم اين روند را مبناى حرکت آتى خود تشکيل کميته بايد آگاهانه

تشکيالتى به کمک ما  با گسترش نفوذ ما و بويژه با بهبود اوضاع امنيتى، اين ماتريال انسانى و -٧
 .هاى حزبى را ايجاد و اعالم خواهد کرد کميته

. کنيم که اين اقدام را ممکن خواهد کرد چه خواهد بود ميتوانيم اينجا بحث مشخصات شرايطى در مورد اينکه
موجوديت چگونه خواهد  ها پس از اعالم بنظر من مهمترين شاخص اين خواهد بود که ادامه کارى اين کميته

است اين  آنچه مهم. اى داشته باشيم هيچ عجله ها فکر نميکنم الزم باشد ما در ايجاد و اعالم اين کميته. بود
کارگران راديکال و سوسياليست وجود داشته باشند که خود را با اين  است که طيف وسيع و صاحب نفوذى از

هاى حزبى بسيار  هنگامى که شرايط براى کار حزبى گسترده فراهم شود کميته. ميکنند حزب سياسى تداعى
بدانند که  و هم اين طيف فعالين، بوجود خواهد آمد، مشروط بر اينکه امروز هر دو، يعنى هم حزب سريع

بطور زودرس و تصنعى و  هاى حزبى را نبايد کميته. جزئى از يک واقعيت حزبى و مبارزاتى واحد هستند
   .فقط با ابتکار باال ايجاد کرد

 شرايط مساعد، يک فاکتور اوضاع امنيتى است و فاکتور ديگر توانانى کارگران راديکال و در پيدايش
اى تشکيل بدهيد  کميته اگر شما. ايفاى نقش خود بعنوان رهبر و آژيتاتور در شريط جديد است سوسياليست در

گزارشدهى و غيره بکند بهتر است  که از فردايش بخش زيادى از نيرويش را صرف امور درون حزبى و
نوان رهبر مبارزه بدهيد که اين کميته بتواند اساسا بع کميته حزبى را هنگامى تشکيل. اصال اين کار را نکنيد

بنابراين روند آتى حرکت ما و دورنماى ما در مورد مرحله بعدى  .کارگرى در بيرون حزب ظاهر شود
با تغيير اوضاع، که بخشا حاصل کار مستقيم و رشد ما و بخشا : کلى اين است سياست سازماندهى بطور

" حزب بطور کلى"تحت پرچم سياسى جامعه بطور کلى است، نيروهائى که در اين دوره  حاصل وضعيت
و محلى  اى هاى کارخانه کميته. را در سطح محلى ايجاد خواهند کرد" حزب بطور مشخص"آمده اند،  گرد

ارتباطند و از طريق  سريعا توسط رهبران کمونيست کارگرى که امروز در اشکال متنوعى با حزب در
ميکنند، تشکيل ميشوند و اعالم موجوديت  لهاى محافل و مجامع عمومى و غيره فعاليت خود را دنبا شبکه
ها را که براى نخستين  خواهند ناميد و حزب کمونيست اين کميته هاى حزبى آنها راسا خود را کميته. ميکنند

اند به رسميت خواهد شناخت  ايران از پائين و در محيط اعتراض کارگرى شکل گرفته بار در تاريخ کمونيسم
منضبط بوجود  را با اتکاء به آنها و با متحد کردن آنها در يک سازمان حزبى اى خود سازمانهاى منطقه و

   .خواهد آورد

نفوذ امروزى حزب کمونيست اين روندى است که در يک  حتى در سطح. اين يک دورنماى عمومى است
ما در اين روندى است که واقعيات اوضاع کنونى و نتايج کار تاکنونى  .اعتالى سياسى به پيش خواهد رفت

بتوانيم تضمين  من فقط اميدوارم که ما بتوانيم خود را براى چنين شرايطى آماده کنيم و. ميدهد برابر ما قرار
خواهد کرد و از جمله بجان حزب  کنيم که در يک اعتالى سياسى که مبارزه جوئى خرده بورژوانى را بيدار

تواند مانع گشوده شدن درهاى حزب بر روى اى ن نظرانه ما هم خواهد انداخت، هيچکس و هيچ گرايش کوته
   .کردن حزب کمونيست حرکت خواهند کرد بشود رهبران کارگرى که براى مال خود
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 .ميگيرد دخالت ما در مبارزات جارى در اين مرحله اساسا توسط اين شبکه ها صورت -٨

وضوعات مورد بحث از م موضوع شرکت در مبارزات جارى کارگرى و تاثيرگذارى بر آنها از قديم يکى
جارى بنوعى در برابر هم مطرح  سابقا حتى کار حزبى و دخالت در مبارزات. در حزب ما بوده است

هيچ جريانى نميتواند بدون حضور در متن مبارزه  .بنظر من اين دو وجوه دوگانه يک امر واحدند. ميشدند
رد زيرا براى آنکه در مبارزه چپ سنتى اين معضل را دا. بسازد اجتماعى طبقه کارگر حزبى کارگرى

کفش و کاله بکند و تعدادى از دانشجويان و اساتيد دانشگاه و غيره را که بافت  کارگرى دخالت بکند بايد
کارگران  اما براى حزبى که بخش راديکال و پيشرو. حزبش را ميسازند به محيط کارگرى روانه کند اصلى

خود تبديل ميکند، دخالت  ين بخش را به ستون اصلى تشکيالترا جزئى از حزب خود ميداند و گام به گام ا
اين شکلى است که حزب کمونيست ايران تا  .در مبارزات جارى يعنى دخالت آگاه و هدفمند و حزبى آن طيف

   .بحال عمال در مبارزات جارى دخالت کرده است

بهترين نمونه هاى دخالت يکى از  گسترش مجامع عمومى کارگرى و افزايش نقش آنها در جنبش اعتراضى
نظير آن اساسا از طريق نزديکى طيف راديکال  هاى ديگر اين امر و نمونه. ما در مبارزات جارى است

واضح است که هدف ما اين است که . صورت گرفته است کارگران به حزب کمونيست و سياستهاى آن
يق نزديک کردن اين طيف کارگران به حتى همين امر هم تنها از طر اما. تر باشد دخالت ما هرچه مستقيم
دخالت واقعى . هاى کم نفوذ را تحت عنوان آکسيونيسم نقد کرديم ما دخالتگرى حوزه .حزب مقدور خواهد بود

مبارزات که بطور  ممکن ما در مبارزه جارى يعنى دخالت طيفى از کارگران کمونيست و راديکال در اين و
اين رفقا اعضاء رسمى حزب باشند  اعم از اينکه. حزب کار ميکنند روزافزونى به حزب نزديک ميشوند و با

تر و نزديکتر خواهد  حزب در مبارزات جارى مستقيم هر چه اين رابطه نزديکتر باشد البته دخالت. يا خير
سازماندهى بر اين است که گسترش دخالت ما از مجراى سازماندهى و  اما تاکيد ما در بحث سياست. بود

هدف ما دخالت آگاهانه اين شبکه هاست . کارگران در مبارزات جارى امکانپذير ميشود راديکالتقويت طيف 
  .اتخاذ شدن عملى سياستهاى اصولى حزب و نه خودنمائى حزب و

است و با بحث  سازماندهى منفصل همچنان شکل کار حزبى ما در شهرها و در عرصه فعاليت کارگرى -٩
 .اردسياست سازماندهى ما تناقضى ند

شايد براى برخى اين تفکيک فرمال . هاى محافل حوزه هاست و نه شبکه سازماندهى منفصل امرى مربوط به
اما اين تفکيک بسيار . ها باعث اتصال حوزه ها ميشوند گفته ميشود که در عمل شبکه .و حقوقى بنظر برسد

در يک  رتبط نبودن حوزه هاسازماندهى منفصل يعنى م. مساله بر سر درک ما از اتصال است. است مهم
اما آيا ما . کرده ايم ما اتصال حوزه ها را بدليل خطرات امنيتى اين امر در اين مرحله رد. شبکه حزبى

شده ايم که کارگران کمونيست عضو حزب  رفاقت و روابط درونى کارگران را هم رد کرده ايم؟ آيا ما مدعى
. نخواهند کرد و خود را در کنار يکديگر نخواهند يافت؟ ابدا دادر متن مبارزه کارگرى با هم تماس و تالقى پي

خالف تمام آن چيزى است که خود ما درباره مکانيسمهاى مبارزه کارگرى  چنين تصورى ابلهانه است و
   .ميگوئيم

حوزه حزب بايد حوزه حزبى بودن  اين يعنى. سازماندهى منفصل بحثى است در رابطه با تشکيالت حزب
اما کارگرانى که بى . هم سطح خود تماس نگيرد با هيچ بخش تشکيالتى. چ کس ديگر بروز ندهدخود را بهي

. حوزه حزبى تشکيل ميدهند هر روز کنار هم هستند خبر از يکديگر در يک واحد و يک محل چند
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کردن تماسهاى روتين و طبيعى کارگران به ظرف اتصال سياسى  تبديل. سازماندهى منفصل يعنى همين
ها  حوزه. هاى محفلى اتصال واقعى کارگران است و بار امنيتى آن نازل است شبکه اتصال. دهاى حزبىواح
دوستدار حزب در  بلکه بايد حداکثر بعنوان محافل فعالين. بعنوان حوزه به هم متصل و معرفى شوند نبايد

با حزب و حوزه حزبى ديگرى  درون شبکه ها با هم رابطه پيدا کنند و هيچ نوع اطالعى از سطح رابطه
   .نيست به اين ترتيب بحث ابدا حقوقى. بودن يکديگر پيدا نکنند

و تماس متقابل کمونيستهاى حزبى در درون  بحث بر سر اينست که فعاليت کمونيستى در درون طبقه کارگر
و نيازى نيز در  ما به دليل مسانل امنيتى نميتوانيم. متکى باشد طبقه بايد بر مکانيسمهاى خود مبارزه کارگرى

در سطحى وراى مناسبات طبيعى درون محافل کارگران پيشرو رابطه تشکيالتى ميان  اين مرحله نداريم که
حزب،  کارگر مبارز و کمونيستى که، مستقل از عضو بودن يا نبودنش در. فعالين خود ايجاد کنيم هاى حوزه

نميتواند چيزى بيشتر  خوردار است و کسىپيش خود مجاب باشد که از موقعيت عينى يک کارگر معترض بر
ممکن است . محکمترى قرار گرفته است از اين را به اونسبت بدهد، از نظر امنيتى در موقعيت بسيار

آن، حدس بزنند که شايد فالن رفقا تماس نزديکترى با  هاى محفلى و چه در خارج ها، چه در درون شبکه خيلى
امروز درباره بسيارى از کارگران مبارز وجود دارد که عضو حزب هم که  اما اينگونه حدسيات. حزب دارند

بشمار  اى از حد حس و گمان خارج نشود و قابل اثبات نباشد هنوز تهديد امنيتى تعيين کننده نيستند، مادام که
اى  تهبسيار حساب شده و پخ از اين مساله ميگذرم که طبقه کارگر کال با اينگونه اسرار خود برخورد. نميايند

مبارز همان درجه بار امنيتى ندارد که حدسيات  حدسيات اين يا آن کارگر. دارد و فعالين خود را حفظ ميکند
   .آموزى سازمانهاى غيرکارگرى کاسب سر محل درباره فالن حوزه دانش

فقانى اگر ر. که حزبى بودن به وزنه اى بپاى کارگر مبارز تبديل نشود خالصه کالم ما داريم کارى ميکنيم
 ميدهند اين بايد مبين تقويت رابطه آنها با حزب باشد و نه تغيير رابطه آنها با ساير حوزه حزبى تشکيل

حوزه بودن هر  .ها، و يا مخاطره آميز شدن اوضاع امنيتى آنها کارگران مبارز و کمونيست در درون شبکه
ما بايد به نحوى خود را سازمان  .طلعندجمع از رفقاى ما بايد سرى باشد که تنها خود اعضاء حوزه از آن م

پرداختن تاوانى بيش از آنچه هم اکنون بعنوان رهبر  بدهيم که کارگر کمونيست با پيوستن به ما ناگزير به
سازماندهى منفصل يک شرط تحقق اين هدف . کنونى ميپردازد نشود اعتراض کارگرى در اوضاع سياه

هاى محافل با هم تالقى ميکنند  مبارزه عملى و يا در درون شبکهآنجا که در صحنه  حوزه هاى ما حتى. است
حوزه ما . کنند اصل انفصال را رعايت کنند و حتى حدسيات خود را نيز در جاى دورى در ذهن خود دفن بايد

دانستن چند و چون رابطه تشکيالتى  براى کار با ساير رفقاى کمونيست خود در درون جنبش کارگرى نياز به
بتوانند در صحنه مبارزه يک صف واحد را با هم تشکيل  مهم اينست که رفقاى ما. با حزب ندارد آن رفقا

خط مشى . ميتواند ظرف اين اتحاد و همسوئى حتى براى سلولهاى حزبى باشد بدهند و شبکه محافل کارگرى
رعايت  کيد بيشترىمنفصل نه فقط با بحث سياست سازماندهى ما کمرنگ نميشود، بلکه بايد با تا سازماندهى

پس از تشکيل حزب در  شود تا ما بتوانيم روند رشد تاکنونى خود و سطح باالى ادامه کارى که در سالهاى
  .عرصه فعاليت کارگرى بدست آورده ايم را حفظ کنيم

 .جزء ديگر سياست سازماندهى ما بازنگرى به مساله عضويت کارگرى است -١٠

فقط به رئوس بحث  .ايم و لذا به تفصيل به آن نميپردازم ن سمينار قرار دادهبحث را مستقال در دستور همي اين
در يک ارگان به رسميت شناخته  اگر حزب کمونيست به آن افرادى اطالق ميشود که. اشاره کوتاهى ميکنم
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شته اند اند و دو توصيه کننده دا اساسنامه را پذيرفته شده حزبى کار ميکنند، حق عضويت ميپردازند، برنامه و
اما اگر حزب کمونيست يک جريان اجتماعى . معينى از افراد را شامل ميشود و غيره، آنوقت حزب مجموعه

 گرفته شود، با افق و برنامه و سياستهاى معين، پراتيک معين و درگير در نبرد سياسى و وسيع درنظر
. حساب شده بود در تعريف قبلىاجتماعى معين، آنوقت تعداد اعضاء حزب کمونيست بسيار بيش از آنست که 
اين . دارد به ما ضرر زيادى ميزند بنظر من اين تفاوت افراطى ميان دامنه واقعى حزب و دامنه رسمى حزب

اين مانع شفافيت پيدا کردن حزب . حزب ميشود حتى مانع تفوق تفکر کارگرى و گرايش کارگرى در درون
گرفتن حزب و کنگره ها و ارگانهايش توسط گرايش  قرار در جهت کمونيسم کارگرى و مانع تحت تاثير

   .بايد پاسخ عملى داد به اين تناقض. کارگرى ميگردد

که خود را با حزب کمونيست ايران تداعى ميکند و بر طبق  بحث سياست سازماندهى دارد عمال آن کارگرى
ا مانند هر عضو حزب به ميتواند در جنبش کارگرى فعاليت ميکند و خود ر اى که سياستهاى حزب به شيوه

 بنظر من بايد اين رفقا را که تعدادشان بسيار از. بعنوان عضو حزب کمونيست ميشمارد مخاطره ميافکند،
نشود و يا مايل  تعداد اعضاء حزب بيشتر است، عضو تلقى کرد و مستقل از اينکه بدالنل مختلف بشود يا

آنها را عضو حزب بدانيم، بعنوان  غ کنيم، اما در عملباشيم يا نباشيم عضويت رسمى آنها را به آنها ابال
بهرحال همانطور که گفتم در مبحث . انتظار داشته باشيم عضو آنها را در حيات حزب دخيل کنيم و از آنها

   ...کميته تشکيالت شهرها را در اين مورد بيان خواهم کرد عضويت کارگرى به تفصيل نظرات

اى  وسيله اين سياست قرار بوده است. جى است از بحث کمونيسم کارگرىسياست سازماندهى ما استنتا بحث
پرش کمونيسم از دنباله تاريخ  :باشد که ما را قادر ميسازد يک پرش اجتماعى مهم را در ايران صورت بدهيم

اعتراض کارگرى و تبديل کمونيسم به ظرف و  رفرميستى به تاريخ_ اپوزيسيون بورژوائى و اعتراض ملى 
رفرميستى وجود _ موازات و همزمان با حرکت ملى  اعتراضى که همواره به. اعتراض کارگرى ابزار

اين سياست نسخه و روشى براى پيگيرى . به پرچم اين بخش جامعه تبديل شدن کمونيسم ايران. داشته است
   ...سازماندهى و تشکيالت سازى است اين هدف در عرصه

که هدف بحث امروز تشريح مجدد مباحثاتى است که قريب سه سال قبل ميکنم  در پايان يکبار ديگر يادآورى
اينجا  آن نوشته در جزئيات به نکاتى که. سازماندهى ما در نشريه کمونيست مطرح کرده ايم در مقاله سياست

ه اميدوارم در ادام. مطالعه شود گفتم پرداخته است و در آينده هم بحثهاى اين سمينار در کنار آن مقاله بايد
تر اين سياست  تر و مشخص هاى عملى بويژه به جنبه جلسه بتوانيم به جوانب مختلف سياست سازماندهى ما و

   .بپردازيم در پرتو تجربه سه ساله اخير

   منصور حکمت

بار بصورت يک سخنرانى در يک سمينار حزبى توسط منصور حکمت ارائه شد و بعد در  اين مطب اولين
   .انتشار يافت ٦٨و فروردين  ٦٧به تاريخ اسفند  ٤٩ و ٤٨شماره هاى  کمونيست

 ٢٤٦تا  ٢١٩آثار صفحات  جلد ششم مجموعه
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  درمورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا
 
 

اتحاديه هاى کارگرى درک تجريدى اى وجود دارد که مبتنى بر تعميم خصوصيات اتحاديه  در ارزيابى -الف
تاريخى شان،  در اين نگرش اتحاديه ها جدا از پروسه تکوين. شته استدر اوان تشکيل آنها در قرن گذ ها

و شرايط کارشان، در نظر  صرفا به مثابه ابزار دفاعى کارگران براى حفظ سطح معيشت، اوضاع اقتصادى
  :نکات را در نظر گرفت حال آنکه در هر نوع بررسى اتحاديه ها بايد اين. گرفته ميشود
 .و رفرميست ه ها به ارگانهاى کارگرى احزاب بورژوايى سوسيال دموکراتتکامل تاريخى اتحادي -١

3  
 .کنترل توده کارگران توسط اين بوروکراسى تکامل يک بوروکراسى محافظه کار در اتحاديه ها و -٢

4  
ها در کل ساختار حکومتى بورژوازى در اروپا به عنوان ارگانهايى براى  قرار گرفتن اتحاديه -٣

کارگرى، جلوگيرى از راديکاليزاسيون کارگران، تحميل قراردادهاى دسته جمعى  اضاتکنترل اعتر
  ... به آنان، تحت انقياد در آوردن کارگران به سياست هاى عسرت، افزايش بيکارى و سازشکارانه

هاى راديکال کارگران نظير شوراها  رو در رو قرار گرفتن اتحاديه ها در مقاطع انقالبى با تشکل -٤
در عرصه " مستقل"انحصارى طبقه به شکل  کميته هاى کارخانه، بويژه با ادعاى نمايندگىو 

کارگرى در دوره انقالبى در جناح محافظه کار قرار  اتحاديه ها در ميان تشکلهاى. اقتصادى و رفاهى
  .ميگيرند

 ت خريدناتوانى موجود اتحاديه ها در شرايط بحران اقتصادى، بيکارى ميليونى، کاهش قدر -٥
  .کارگران و تنزل شديد سطح معيشت آنان

که بر ) Closed Shop سازماندهى اکثريت کارگران عليرغم وجود سياست ناتوانى اتحاديه ها از -٦
  .، و قانونى بودن فعاليت اتحاديه ها)کارگر غير اتحاديه اى ممنوع اعالم شده طبق آن استخدام

کمونيست انقالبى راسا، بعنوان يک سياست، کارگران را به  عوامل فوق مانع از آن است که يک حزب -ب
مساله براى حزب کمونيست انقالبى امروز، نحوه برخورد به اتحاديه ها . فراخوان دهد سازماندهى اتحاديه ها

و " طبيعى" اتحاديه سازى نه يک گرايش. گرايش سنديکاليستى در ميان کارگران و احزاب رفرميست است و
گرايش معينى در جنبش  افتاده ارگران در مبارزه براى وحدت، بلکه شکل پيشنهادى و جاک" خودبخودى"

  .رفرميست است - گرايش سوسيال دموکراتيک - کارگرى
  :توجه به شرايط ويژه ايران اضافه ميشود در مورد مسئله اتحاديه ها، اين مالحظات با -ج

اتحاديه اى  رب کافى براى ايجاد يک جنبشطبقه کارگر ايران يک سنت قوى اتحاديه اى و تجا -١
اصالحات ارضى، تغيير سريع  فقدان ادامه کارى احزاب رفرميست، اختناق،. (ادامه کار نداشته است

کوتاه، افزايش درآمد نفت، اشتغال  بافت کارگرى و چندين برابر شدن کارگران صنعتى در طول مدت
، ١٩٧٦-١٩٧٥و تقاضا در سالهاى  عرضهکامل و افزايش خودبخودى و سريع دستمزدها تحت 

  .)عوامل سهيم در اين وضعيت هستند
) سياسى يعنى به استثناى دوره هاى بحران(در شرايط متعارف توليد بورژوايى در ايران  -٢

گرايشات . بوده الاقل تا کنون چنين(بورژوازى وجود يک جنبش اتحاديه اى مستقل را تحمل نميکند 
  .)است ى ايران قبال در ادبيات ما مورد بحث قرار گرفتهمستبدانه سرمايه دار

نبود سنديکاهاى رسمى که بتواند  جنبش کارگرى ايران هم به دليل اوضاع سياسى و هم بدليل -٣
مبارزه . احساس قدرت، سياسى ميشود راديکاليزاسيون آن را کنترل کند، به سرعت با هر درجه

اقتصادى و در چهارچوب قوانين و نظام موجود  ى در سطحکارگرى در ايران براى هيچ دوره طوالن
براى کارگر ايران کم ميکند و اتحاديه را در صورت وجود  اين کارآيى اتحاديه ها را. باقى نميماند

نفس وجود اتحاديه هاى کارگرى در . مقابل کارگران قرار ميدهد مصرف ميکند يا در بسرعت يا بى
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فلسفه وجودى آنهاست، چرا که تشکل کارگران چنانچه در سطح بردن  ايران عملى براى از ميان
توسط دولت به رسميت شناخته شود، جنبش کارگرى مطالبات سياسى خود را  (و مستقل(اقتصادى 
  .طرح ميکند

اساسا توسط جناحهاى ) توده اى در تقابل با ساير اشکال تشکل(در دوره اخير مطالبه اتحاديه  -٤
" متفکران"مطالبات عمدتا توسط  اين. وزسيون چپ ايران طرح شده استراست و رفرميست در اپ

بطور . عمومى کارگران به آن در دست نيست خلق گرا و روشنفکر فرموله شده، و نشانه اى از اقبال
مباحثات دوره انقالب بازنده شد، و نتوانست تاثيرى  در" خط شورا"در برابر " خط سنديکا"مشخص 

  .باشد ان داشتهجدى بر پراتيک کارگر
، يک عقب )رزمندگان -راه کارگر (ها  روى آورى بخشى از چپ ايران به سياست ايجاد اتحاديه - ٥

جنبش کارگرى را نمايندگى ميکند، و نه يک  گرد سياسى براى جلب توجه بخشهاى عقب افتاده تر
ديه سازى، در مقايسه سياست اتحا. جنبش کارگرى ايران ارزيابى واقع بينانه از مقدرات و مقدورات

بسيار ناموفق تر و غير واقعى ) تا بحال مورد تبليغ ما بوده است که(با سياست شورا و مجمع عمومى 
  .تر بنظر ميرسد

15  
  :باتوجه به آنچه گفته شد ايجاد اتحاديه هاى کارگرى در ايران - د

نميتواند شعار اصلى  اتحاديه. بعنوان سياست ما در مورد ايجاد تشکلهاى توده اى مطلوبيت ندارد -١
  .ما و شکل اصلى تشکل توده اى کارگران در ايران باشد

  .جزيى، ذهنى گرايانه است ايجاد اتحاديه هاى کارگرى، مگر بصورت مقطعى و. مقدور نيست -٢
18  

 کارگرانخط درست در قبال مساله تشکلهاى توده اى ) منظم و سازمانيافته(و مجمع عمومى  تبليغ شورا - هـ
  :در ايران است زيرا

اقتصادى، محدود  محدود نبودن به عرصه(از لحاظ سياسى به نيازهاى مبارزه کارگران ايران  -١
  .نزديکتر است) نبودن به قانونيت

مجمع عمومى شکل طبيعى اغلب اعتراضات کارگرى است، (عملى ايجاد آن مقدور است  از لحاظ -٢
متجمع  پوشاند، به قدرت مستقيم توده ازمانهاى هرمى و پيچيده را مىکارگران ايران در ايجاد س ضعف

  .)متکى است، دفاع از آن ساده است
بار آموزشى آن . رفرميسم و سوسيال دموکراسى، بلکه کمون و اکتبر است پشتوانه عملى آن نه -٣

  .بسيار است براى طبقه کارگر
مبارزاتى خود را نه فقط از دست نميدهد بلکه  تبا رشد انقالب و راديکاليزاسيون توده ها ظرفي -٤

  .است) سويتها(دموکراسى مستقيم کارگرى و شورا  مجمع عمومى رکن. بيشتر آن را باز مييابد
23  

  .هم اکنون قابل عمل بودن اين سياست را اثبات کرده است جنبش کارگرى -٥
24  

  :زير استوار است مبانىموضع ما در قبال خط سنديکاليستى در جنبش کارگرى بر  -و
بلکه در مقابل  ما راسا، مگر در موارد معين، کارگران را به ايجاد سنديکا فراخوان نميدهيم، -١

  .هم را دامن ميزنيم شورا، مجمع عمومى و جنبش مجامع عمومى مرتبط با
شکل يابى تالشهايشان براى هر نوع ت درست مانند(ما از تالشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا  -٢

  .دفاع ميکنيم و به آن يارى ميرسانيم) ديگر
در درون . رهبرى در آن ميکوشيم ما در اتحاديه هاى مستقل کارگرى شرکت ميکنيم و براى کسب -٣

  .هر اتحاديه خط مستقل خود را متحد ميکنيم
و بويژه ساختمانى غير بوروکراتيک  ها به يک شکل ما براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه -٤

  .کارگران تالش ميکنيم براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع عمومى
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  منصور حکمت

در بسوى  بعنوان سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته شد و براى اولين بار ١٣٦٥مطلب در زمستان  اين
 .بچاپ رسيد ١٣٦٨، دوره دوم، بتاريخ مهرماه ٣سوسياليسم شماره 
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 يک جمعبندى مجدد: سبک کار کمونيستى
 )قسمت اول(

 
شايد عبارت نامانوس " سبک کار کمونيستى"مبارزان کمونيست، عبارت  سه سال قبل در ابتداى کنگره اتحاد

شايد براى برخى اين عبارت در وهله اول مجموعه اى از اصول و موازين ادارى . ميرسيد و غريبه اى بنظر
کمينترن اشارات و  عليرغم اينکه در ادبيات بلشويکها و. اى در تشکيالت را به ذهن مى آورديا اساسنامه  و

زمان در هيچيک از پلميک ها و  تزهائى در رابطه با مساله سبک کار وجود داشت، جنبش چپ ايران تا آن
يک حلقه اساسى تکامل نقد سبک کار پوپوليستى را . ک.م.ا کنگره. اسناد مدون خود به اين مساله نپرداخته بود

کار کمونيستى را معضلى در حد مسائل برنامه اى و ابزارى براى کسب همه  جنبش کمونيستى ناميد و سبک
  .پوپوليسم و روزيزيونيسم خواند جانبه از

اهميت اين مبحث را در سطح علنى توضيح بدهيم و بويژه از پس از تشکيل  در سه سالى که گذشت کوشيديم تا
معنى کردن سبک کار کمونيستى در عرصه هاى مختلف پراتيک سازمانى و مبتنى کردن  ستحزب کموني

نيز در انجام  تشکيالت به اين استنتاجات عملى يک امر دائمى ما بوده است، و بايد گفت که به درجه اى فعاليت
بدون شک بدون آن . ستببار آورده ا اين تالشها تا هم اکنون دستاوردهاى ملموسى براى ما. آن موفق بوده ايم

خلقى از سازمان کمونيستى و عليه تمام ادراکات،  تعرض وسيع و نيرومند انتقادى عليه تلقى هاى عموم
ميگرفت، ما امروز در امر تجديد سازمان حزبى، اتکا به فعاليت حوزه  اخالقيات و عملکردى که از آن مايه

 سر گرفتن يک پراتيک رو به رشد عليرغم اختناقبافت واحدهاى حزبى در شهرها و از  اى، کارگرى کردن
بدوا حاصل همان تالش  اين موقعيت عملى بمراتب بهبود يافته،. موجود، ابدا در موقعيت فعلى خود نمى بوديم

  .سرسختانه نظرى است
 کار و تلقيات معينى وجود دارند که عليه تعميق بيشتر و پيگيرانه تر درک ما از سبک اما متاسفانه گرايش ها
 اين گرايشات منفى و بازدارنده کدامند؟. کمونيستى عمل ميکنند

و هر نقد زنده و  اين بالئى است که تقريبا به سر هر ايده خالق: تبديل شدن تئورى و نقد به کليشه و لفظ -١
چه در . در جنبش چپ آمده است "پوپوليسم"اين همان بالئى است که به سر مفهوم . کارساز نازل ميشود

تکرار . سبک کار کمونيستى روبرو بوده ايم وف حزب و چه در خارج آن ما در مواردى با مسخ مفهومصف
سبک کار "اقليت و راه کارگر هم گريبان يکديگر را بر سر  امروز حتى. مفاهيم بدون توجه به معنى آن

 به رخ يکديگر" وليستىپوپوليسم و سبک کار پوپ"مبارزات پر افتخار خود را عليه  گرفته اند، و" کمونيستى
ميتوان از روى سبک  اينکه اقليت و راه کارگر از سبک کار کمونيستى چه چيز ميفهمند را دقيقا! ميکشند

" مد شدن"حاصل اين . اينان عاميانه ميشود اما بهرحال اينها مفاهيمى است که دارد در دست! کارشان فهميد
هاى تحليلى و تجريدهاى واقعى به عبارات توخالى و کليشه ابزار مفاهيم، چيزى جز تغيير شکل دادن آنها از

گاه در . همواره به درستى بکار نميرود" سبک کار کمونيستى"ما نيز مقوله  در صفوف خود. اى نيست
 نادرست و ناموجهى بکار گرفته ميشود و گاه صرفا همان معناى محدود، ادارى و روزمره آن چهارچوب هاى

  .مد نظر قرار ميگيرد
متاسفانه بنظر ميرسد که در اين اواخر آن : دستاوردهاى موجود بايگانى شدن تئورى، راضى شدن به -٢

آن مباحثات عميق . بنيادى تر از سبک کار کمونيستى ميرود که مشمول مرور زمان شود تعاريف جامعع تر و
منفصل،  سازماندهى فرشته نجاتى آمد و حوزه ها،. اوليه مقهور محصوالت عملى چشمگير خود ميشود و

. ارمغان آورد و رفت اصول صحيح عضوگيرى، حسابرسى و کنترل، مدرسه حزبى و کار روتين حزبى را به
دستگاه نظرى انتقادى . است" سازمانى وظايف"و آنچه ميماند ديگر سرازيرى " سبک کار ما کمونيستى شد"

و محصوالت عملى تاکنونى اين تفکر تمام ذهن  سپرده ميشود اوليه و پايه اى به بايگانى دستاوردهاى تئوريک
گوئى آن مباحثات پايه اى صرفا مقدماتى براى همين و فقط همين استنتاجات  .رفقاى حزبى را اشغال ميکند

بطور خالصه بنظر ميرسد تشکيالت در نيمه راه يک گسست جدى عملى از روش . بوده است عملى تاکنونى
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عملى  ى موجود خويش راضى ميشود و حفظ و گسترش اين دستاوردهاىغير کمونيستى، به دستاوردها هاى
الحال بدست آمده است  را نه در تداوم کاربرد همان نقد اوليه، بلکه صرفا در تکميل و رفع عيب آنچه فى

و " سازماندهى منفصل"نمونه معضل  براى. جزء جاى کل و محصول جاى منشا را ميگيرد. جستجو ميکند
در اهميت پرداختن به به مسائل . معناى وسيع کلمه ميشود به" سبک کار کمونيستى"ن مساله مسائل آن جايگزي

اما سبک کار کمونيستى مفهومى بسيار گسترده تر از کار حوزه اى و  سازماندهى منفصل ترديد نيست،
ست که نقد اين محدود نگرى مانع دستيابى به آن افق وسيعترى ا. مسائل تبعى آن دارد سازماندهى منفصل و

عملى، ادامکه کار  افقى که شرط الزم بنا نهادن يک کمونيسم. کار پوپوليستى بايد در برابر ما قرار دهد سبک
پيشروان و رهبران عملى جنبش کارگرى  کمونسيمى که بطور واقعى تشکل انقالبى. و قدرتمند در ايران است

ى گردد و به يک جريان در درون اين طبقه تبديل کارگر متک کمونيسمى که بطور واقعى به طبقه. ايران باشد
دستاوردهاى تاکنونى ما در قياس با آنچه . سبک کار کمونيستى بوده است اين هدف ما از طرح مبحث. شود

  .است" سازمانى"هنوز دستاوردهاى محدود  بايد بدست آيد،
 ز برخى محورهاى مبحث سبک کارا) قسمت ٣-٢احتماال در (ميکوشم تا در اين مقاله  با توجه به نکات فوق

يادآورى و تاکيد شوند،  هدف ما اينست که اوال نکات محورى شايد از زواياى تازه. کمونسيتى مرورى بکنيم
کمونيستى بايد به آن پرداخت بطور نسبتا جامعى  ثانيا عرصه هائى که براى تدقيق و تعريف اثباتى سبک کار

حوزه ها، (جايگاه و اهميت مقاالت تاکنونى ما در عرصه هاى مختلف  برشمرده شوند و ثالثا، به اين ترتيب
و  بعنوان اجزائى از يک درک عام) آکسيونيسم، آژيتاسيون، تلفيق کار مخفى و علنى و غيره کار منفصل،

  .سيستماتيک از پراتيک کمونيستى بهتر روشن شود
 جايگاه سبک کار کمونيستى در روند پيشروى ما

سوسياليستى اصيل  -به يک جنبش کمونيستى انقالبى، به يک جنبش پرولترى  ود که شکل دادناز ابتدا روشن ب
 منفک کردن و. ايران مستلزم يک پروسه کمابيش طوالنى منفک کردن و مستقل کردن است و قدرتمند در

. و عمل ميشد تبليغ مستقل کردن کمونيسم به مثابه يک تفکر و يک پراتيک از آنچه که در جامعه بنام کمونيسم
گذاشت، کمتر نشانى از کمونيسمى  ٥٧ که پا به انقالب" کمونيسمى"کمونيسم ايران در ده اخير، يعنى آن 

اين کمونيسم ايرانى نه در . و لنين نمايندگى ميشود داشت که با مانيفست کمونيست و انديشه و عمل مارکس
عملى اش در صحنه سياسى جامعه و نه در پيکره خاستگاه طبقاتى و جايگاه  تفکر و آرمان و برنامه، نه در

 شکل راديکال و افراطى شده" کمونيسم"اين . سوسياليستى نبود -يک جريان پرولترى  تشکيالتى اش،
پس از اصالحات  ضد امپرياليستى و ناسيوناليسم سياسى و اقتصادى بود که بويژه -اعتراض ضد استبدادى 
اين . بورژوازى شهرى را بيان ميکرد ذهنيت و تمايالت سياسى خردهدر مجموع  ٤٠ارضى امپرياليستى دهه 

سرمايه دارى عصر حاضر نبود بلکه عناصرى از عقب مانده  نه تنها پيشروترين ادعانامه عليه" کمونيسم"
تعرضات سرمايه انحصارى و تکنيک مدرن و فرهنگ کاپيتاليستى به مالکيت  ترين انتقادات مالکين خرد عليه

 نه طبقه کارگر مزدى، نه يک طبقه يين. فرهنگ و اخالقيات سنتى را با خود حمل ميکرد خرد وو توليد 
نيز پيکره سازمانى اش  از لحاظ منشا تفکر و. نقطه عزيمت اين کمونيسم ايرانى بود" خلق ايران"المللى، بلکه 

اگر بخش پيشروتر و . مذهبى بود سنتزى از ميراث حزب توده، جبهه ملى و اپوزيسيون" کمونيسم"اين 
برابر اين منشا و خاستگاه قرار ميگرفت از آنرو نبود که  راديکال تر اين جنبش کمونيستى به نحوى از انحا در

جريانات سه گانه رسيده بود، بلکه از آنرو بود که اين جريانات را در بارزه براى  به به نقدى طبقاتى از اين
جاى خود  منشا مشترک فکرى بهرحال بر سر. خائن ارزيابى ميکرداهداف ناپيگير، ناصادق و يا حتى  همان

پرولتارياى بين المللى، رشد و  اين کمونيسم در دامان خرده بورژوازى يک کشور تحت سلطه، و نه. باقى بود
آرمان لغو قطعى مالکيت خصوصى، استقرار مالکيت  از لحاظ اعتقادى، نشان جدى اى از. تکوين يافته بود

پرولتاريا، انقالب جهانى کارگرى و اضمحالل دولت در تفکر فعال اين جريان  برقرارى ديکتاتورىاشتراکى، 
 مقوالت محورى در" خلق هاى ميهن"و " صنعت"، "دولت دمکراتيک خلقى"، "استقالل ملى" .ديده نميشد

اعتقادات قابل احترام  مذهب ديگر افيون توده ها نبود، بلکه" کمونيسم"در اين . تفکر و سياست اين جريان بود
بود و منشا نوعى عمل انقالبى محسوب  "خلقى"کمونيست ها و اين يا آن قشر عزيز " متحدين مرحله اى"

در لفظ يک هدف شمرده ميشد، در سياست واقعى مساله اى  برابرى بى قيد و شرط زن با مرد، حتى اگر. ميشد
" فرهنگ وارداتى"اساسى در اين قلمور مبارزه با هدف عملى . زودرس مينمود فرعى بود که طرح آن همواره
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 جدال پيشبرنده جامعه جدال کار و" کمونيسم"در اين . از تهاجم اجانب بود" فرهنگ خودى" و مصون داشتن
شعارها، . تاکتيکى، تبليغات به مقاالت تئوريک، اسناد برنامه اى و. بود" خلق و امرياليسم"سرمايه نبود، جدال 

اين راديکاليسم خرده بورژوائى، اين ناسيوناليسم به  و ادبيات اين کمونيسم ايرانى بنگريد تاشعرها، سرودها 
اعالم اينکه  ٥٨حتى در سال . سياسى شده را در سطر سطر آن ببينيد چپ افتاده و اين بيگانه گريزى

ايجاد  ملى و مستقل و عليه انقالب و منافع کارگران عمل ميکند، اعالم اينکه سرمايه دارى تماما" بورژوازى"
 ٥٩در سال . مواجه ميشد "کمونيسم"ايرانى صنعتى بر اين مبنى يک اتوپى بورژوائى است با پرخاش اين 

سوسياليسم براى بايکوت شدن و بر چپسب  در زير نشريه بسوى" زنده باد سوسياليسم"حتى نوشتن شعار 
  .بود کافى" کمونيسم"خوردن از جانب اين " تروتسکيست"
خرده بورژوائى و نقد کمونيسم واقعا موجود  ونيسم کارگرى در ايران ميبايست در مقابل اين انقالبيگرىکم

را که در اين خرافات نظرى و قيود تشکيالتى اسير بود آزاد کند  شکل بگيرد، و بعالوه ماتريال متعلق به خود
  .و تحويل بگيرد

دريافتيم که استقالل نظرى کمونيسم واقعى در  کز شد،بعدها، هنگامى که بحث ما حول مساله سبک کار متمر
سوسيالسيم خلقى چنان از . آمد، نسبتا با چه سهولتى عملى شده بود ايران، در همان حد مقدماتى اى که بدست

 آشکارا غير مارکسيستى و عاميانه بود، و خود پروسه انقالب چنان افشاگر و نقاد بود که لحاظ نظرى پوسيده،
تاکتيکى خود، از  ى کمتر از يکسال مدافعان و سازمانهاى حامل آن از تمام مواضع تئوريک ودر فاصله ا

قطعا . اعالم شده خود عقب نشستند بخش اعظم مقوالت و مفاهيم متشکله دستگاه فکرى خود و الگوها و اهداف
عمدتا (اصلى تفکر خود  نتايج منطقى خود رساند و به بستر بخشى از اين سوسياليسم خلقى انحرافات خود را به

اينک حتى دو آتشه . وسيعترى يک پروسه راديکاليزه شدن را از سر گذراند اما بخش. پيوست) حزب توده
ناگهان  ها بر روى ارابه نقد پوپوليسم پريدند و کوشيدند تا همرنگ مارکسيسمى شوند که گوئى ترين پوپوليست

  .تبديل شده بود" مد روز"به 
سال قطب بندى درونى جنبش چپ ايران به نفع مارکسيسم انقالبى که خواهان يک  ظرف چندبه اين ترتيب در 

يکسو به  کمونيسمى که از سنت و ميراث موجود طبقات ديگر کامال ببرد و خرد را از - پرولترى بود  کمونيسم
سوسياليسم . ددگرگون ش - تفکر و برنامه صحيح مارکسيستى و از سوى ديگرى به خود طبقه کارگر متکى کند

علنى ترى با اهداف و منافع بورژوازى برقرار  خلقى يا به بحران افتاد و يا با تعميق انحرافات خود رابطه
عليرغم اينکه جنبش چپ زير سنگين ترين ضربات سرکوبگرانه  اس سوى ديگر مارکسيسم انقالبى،. ساخت

در جهت متحد کردن و نيرومدن شدن گام قرار داشت، قادر گشت تا همچنان  بورژوازى و رژيم اسالمى اش
برخوردار  حداقل نفوذ معنوى و ماتريال عملى الزم براى شکل دادن به يک جريان حزبى مستقل بردارد و از

  .شود
وجود واقعيات عينى اى را که نمى پسندند انکار کنند، هر کس  اگر از آن کسانى بگذريم که ترجيح ميدهند نفس

داشته باشد اين را ميبيند که امروز حزب کمونيست ايران تشکل يک جريان  اسىکه اندک قدرت تشخيص سي
 حزبى که به. است که کامال از بستر عمومى چپ ايران در دهه اخير متمايز و مستقل است فعال کمونيستى

توده، به مشى  حزب" روزهاى خوب"بورژوازى و سرمايه دارى توهمى ندارد، حزبى که نسبت خود را به 
حزبى که تکليف خود را با  .ى شهرى، به جناح چپ تقديس کنندگان دکتر مصدق و نظاير آن نميرساندچريک

در عمل نيز با تمام موجوديت خود از منافع  احزاب اپوزيسيون بورژوائى روشن کرده و نه فقط در لفظ بلکه
ر قاطع در مقابل حزبى که بطو. بورژوازى به دفاع برميخيزد طبقه کارگر در برابر بخش هاى مختلف

حزبى که آنقدر مارکسيست هست که ضرورت ايجاد يک . رويزيونيستى ايستاده است اردوگاههاى رنگارنگ
مايوس و بى  کمونيستى در مقابل اين اردوگاهها را تاکيد کند و از آيه هاى ياس و سوسيالسيت هاى بين الملل

که نه فقط در اروپا بلکه در  فسر و انفعالى اىحزبى که بر خالف طيف وسيع سوسياليسم م. افق دلسرد نشود
پرايتک کمونيستى را معضل خود قرار ميدهد و به  ميان روشنفکران چپ ايران نيز وسيعا نمايندگى ميشود،

حزبى . و رابطه ميان انقالب با رفرم و مبارزات مقطعى را ميشناسد انقالبات و جنبش هاى عملى پشت نميکند،
و  "انقالب ايران"خرافه مذهبى، ناسيوناليستى و هيچ تفکر عقب مانده بومى به بهانه  هيچ که در عين حال به

  .آوانس نميدهد" حفظ وحدت خلق"
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ميان اين مخالفان آنانکه بهرحال در جستجوى نوعى کمونيسم مستقل، اصيل و  ما مخالف بسيار داريم، اما در
کارگرى  راه -حزب، چپ ايران با طيف متفرق فدائى  به سادگى اين را ميفهمند که در غياب اين پراتيک اند،

جستجوى کمونيسم واقعى از  که به زور خود را از حزب توده جدا نگاه ميدارد، با محافل تحقيقى اى که در
تئوريک سقوط کرده اند، با جرياناتى که تازه دارند  عالم سياست به برزخ اگنوستيسيسم و يا حتى ماييخولياى

مقاومت به بيرون پرتاب پرتاب ميکنند، و با ليبرال چپ هائى که کارشان در  وار شوراى ملىخود را از زير آ
  .همين ها خالصه ميشود، چه مجموعه مالل آور و مايوس کننده اى ميبود تفسير حرکات

يک مارکسيسم انقالبى  ما امروز قادر شده ايم در برابر رويزيونيسم و اپورتونيسم سنتا متشکل در ايران،
اساس مساله در . نقطه اى در اوائل راه است اما اين صرفا. حزبيت يافته، پراتيک و رو به رشد بوجود آوريم
به يک حزب متشکل کننده پيشروترين عناصر طبقه کارگر و  تبديل اين جريان به يک حزب طبقاتى واقعى،

اده در درون طبقه کارگر اين حزب بايد به يک سنت مبارزاتى جا افت .رهبران عملى جنبش کارگرى است
  .تبديل شود

 - متن اين پروسه پالريزاسيون سياسى  مساله تئوى مارکسيستى تشکيالت و سبک کار کمونيستى را بايد در
سبک . گيرى کمونيسم عمال کارگرى در ايران درک کرد تشکيالتى چپ ايران و در راستاى همان روند شکل

ى تنظيم آرايش و عملکرد نيروى موجود سازمانى حزب کمونيست برا کار کمونيستى براى ما صرفا نسخه اى
انطباق با شرايط جديد امنيتى نيست، نام ديگرى براى مديريت سازمانى نيست، بلک  نسخه اى براى. نيست
ابزار قرار  سبک کار کمونيستى، درست مانند برنامه کمونيستى. يک جهت گيرى بنيادى طبقاتى است بيان

مبناى وحدت طبقاتى کارگران  دسترس طبقه کارگر و تبديل کردن اين کمونيسم به بستر ودادن کمونيسم در 
  .است

اصالحات عملى، نه از يک سياست انطباق با شرايط جديد، بلکه از يک گسست از  ما اينجا نه از يک سلسله
 .ميگوئيمعملى طبقات ديگر و يک انطباق با نيازهاى طبقه کارگر و انقالب کارگرى سخن  روش هاى

کمونيسم و مبارزه  تنها در اينصورت است که. مارکسيسم انقالبى ايران بايد اين مرحله تکامل را طى کند
انقالبى مبارزه کارگران،  -طبقاتى  کمونيستى به شکلى از اعتراض و مبارزه متشکل خود کارگران، به شکل

  .بدل خواهد شد
 يگرگسست از سنن عملى طبقات د: سبک کار کمونيستى

سوسيالست هاى خلقى را از طبقه کارگر و جنبش کارگرى مشاهده ميکرديم،  در گذشته هنگامى که انزواى
سياسى  براى خود توضيح ميداديم که اين انزوا ناشى از جدائى و بيگانگى اهداف و آرمانهاى مساله را اينطور

واضح است که که تقديس  .ب او استو برنامه اى پوپوليسم از منافع و اهداف واقعى طبقه کارگر و انقال
کارگرى کرد و دست کشيدن کارگران از  و ساختن ايران صنعتى کاپيتاليستى را نميتوان" بورژوازى ملى"

را نميتوان به پرچم مبارزه بخش آگاه " تکامل تاريخ"و يا " امپرياليسم خلق عليه"منافع طبقاتى به بهانه مبارزه 
آراء و  و لذا مبارزه مارکسيست هاى انقالبى عليه اين. اين طبقه بدل نمودتوده هاى معترض  طبقه کارگر و

مجموعه آرمانها، اهداف و  افکار بورژوائى و خرده بورژوائى خود گامى اساسى در براى حدادى کردن آن
در منافع طبقاتى کارگران و مبناى وحدت آنان  سياستها و بينش و برنامه اى بود که بطور عينى بتواند بيان

که ميتواند کارگرى شود و نه انديشه هاى بزک شده بورژوازى  اين مارکسيسم انقالبى است. انقالب باشد
  .متوسط و کوچک

بر آن . ک.م.آنچه ما در کنگره ا. ميکند اما نيمى از واقعيت را بيان. اين توضيح البته صحيح و اصولى است
ص کمونيستى، ايده هاى اصيل مارکسيسم انقالبى نيز به خال انگشت گذاشتيم اين بود که حتى نظريات اصولى و

طبقاتى و انقالبى اش، به ايده ها و آرمانهاى بخش پيشرو کارگران يک جامعه  خودى خود و به صرف حقانيت
 مگر آنکه جنبش. دوره معين بدل نميشود و يک کمونيسم قدرتمند کارگرى را بوجود نمياورد معين در يک

اجتماعى اين طبقه  لى خود را نيز با منافع و اهداف طبقه کارگر و با موجوديت عينىکمونيستى روش هاى عم
ها و اهداف و سياست هاى معين و  کارگران، همانطور که صرفا بر مبناى انديشه. سازگار و منتاسب کند

ويژه اى ترتيب نيز تنها به روشهاى معين و خود  تعريف شده اى ميتوانند به رهائى قطعى برسند، به همان
سبک کار کمونيستى مجموعه اى اين . مبارزه انقالبى دست بزنند ميتوانند براى رهائى متشکل شوند و به

سوسياليستى طبقه کارگر است؛ آن روش ها و سنت هاى کار عملى مبارزاتى که  روش هاى خاص مبارزه
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 ثابه يک طبقه خاص اجتماعىکارگران به مثابه يک طبقه معين اجتماعى متشکل شوند، و به م امکان ميدهد
. معين است تشکيالت کمونيستى، حزب کمونيست، ابزار يک طبقه معين براى يک انقالب. انقالب کنند

و تصادفى نيست، بلکه  بنابراين روشن است که خصوصيات و نحوه عمل اين تشکيالت اختيارى و دلبخواه
اين نيز روشن است که تشکيالت  الوهبع. توسط ضرورت وجودى آن و موضوع فعاليت آن تعيين ميشود

کار تشکيالتى طبقات ديگر، که هم در اهداف  کمونيستى نميتواند بر طبق ادراکات سازمانى و سنت هاى
. طبقه کارگران مزدى تفاوت هاى اساسى دارند، کار کند سياسى و هم در وجود عينى اجتماعى خويش با

است که حزب کمونيست تا چه حد بتواند کارگرى عمل کند،  به اين وابسته کارگرى شدن حزب کمونيست تماما
 کارگران به يک ابزار مبارزه، به يک ظرف خصوصياتى به خود بگيرد که آن را عمال براى تا چه حد

  .متشکل شدن، تبديل ميسازد
تى سنن کار تشکيال"براى آنکه بحث قدرى ملموس تر شود در مورد  اجازه بدهيد قبل از آنکه جلوتر برويم

اين . براى مثال سنديکاليسم يک شکل معين از متشکل شدن کارگران است. ذکر کنيم نمونه هائى" طبقات ديگر
کارگر  در سنتهاى کار سنديکاليستى. مبارزه براى اصالحات در چهارچوب نظام موجود تناسب دارد شکل با

خود مشغول " حرفه" ت و عمال به، يعنى کارگرى که عمال دست اندرکار توليد اس"کارگر شاغل"در ظرفيت 
  .است، مد نظر است

طبقه کارگر . شدن کارگران به مثابه آحاد شاغل در حرفه هاى گوناگون است سنديکاليسم شکل معين متشکل
خود را به  سنديکاليستى از دريچه چشم سرمايه دار نگريسته ميشود، يعنى به مثابه کارگرانى که کار در تفکر

اينجا بخش وسيعى از طبقه . ميزنند ، و اکنون بر سر شرايط خريد و فروش کاالى خود چانهسرمايه فروخته اند
کارگريى، کودکان، نوجوانان و پيران طبقه کارگر، همسران  خانواده هاى. کارگر به فراموشى سپرده ميشود
و درست از  همه خارج از حيطه عمل مستقيم جنبش سنديکائى قرار ميگيرند غير شاغل کارگرن، بيکاران،

هرگز  سنديکاليسم حتى اگر قادر به دفاع از کارگران شاغل در اين يا آن مورد اخراج باشد، همين روست که
. نخواهد شد، نخواهد بود پاسخگوى مسائل ارتش ذخيره کارى که هنوز استخدام نشده است و يا هرگز استخدام

توليدى را ميبندد، سنديکا ديگر به خودى خود  وقتى سرمايه دست از سرمايه گذارى جديد ميکشد و واحدهاى
  .قادر به سازماندهى کمترين مقاومت نيست

در دفاع از " کارگران شاغل"ابزار معين  بحران امروز سنديکاليسم در واقع روند کم اثر شدن نسبى اين
ولت و بصورت منفرد در واحدهاى توليدى، بلکه بصورت د اوضاع خود در هنگامى است که بورژوازى نه

دولت و خدمات اجتماعى و کاهش سرمايه گذارى در بخشهاى کمتر  از طريق کاهش هزينه هاى مصرفى
واحد فعاليت سنديکا، . معيشت، رفاه، آموزش و بهداشت کارگران را تنزل ميدهد سودآمور توليد عمال سطح

سنديکا خارج  .محلى نميکندسنديکا کار . سنديکا در واحد توليدى است، چرا که محور کارگر شاغل است شاخه
کارخانه تنها يک عرصه، ولو  کارخانه قادر به هيچ نوع سازماندهى طبقه کارگر نيست، و لذا از آنجا که

به دفاع فعال از سطح معيشت کارگران شاغل  سنديکا حتى قادر. عرصه اى بسيار مهم، از تقابل طبقات است
لوبيت و عدم مطلوبيت سنديکا براى کارگران نيست، بلکه مط واضح است که بحث ما اينجا بر سر. (هم نيست

ميبينيم که با توجه به آنچه گفتيم سبک کار ). مفاهيم و تلقيات نهفته در آن است بر سر سبک کار سنديکاليستى و
سنت  سنت سنديکائى مبارزه کارگرى، يک. کمونيست با سبک کار سنديکا بسيار متفاوت خواهد بود حزب

طبقه کارگر نميتواند  است و" طبقات ديگر"اين در تحليل نهائى يکى از سنت هاى . بى نيستانقال -طبقاتى 
  .تمام پتانسيل مبارزاتى خود را از طريق سنديکاليسم بروز دهد

احزاب هدف خود را کسب پيروزى  اين. مثال ديگر مورد احزاب سوسيال دمکرات و اروکمونيست است
اين احزاب را به پارلمان بفرستند راى دهندگان بطور کلى  که ميتوانند نمايندگان کسانى. پارلمانى قرار داده اند

حوزه انتخابيه حوزه . انتخابات پارلمان بر مبناى منطقه اى و محلى انجام ميشود .اند و نه صرفا کارگران
رهبرى خود  وبه اين ترتيب اينگونه احزاب بدنه سازمانى خود را بر مبناى محلى آرايش مدهند . است محلى

بطور مستقيم، مگر از . هستند اين احزاب اکثرا فاقد تشکل هاى کارخانه اى. را در پارلمان متمرکز ميکنند
براى انتخاب شدن بايد توجه راى دهندگان على . کنند داخل مجلس، نميتوانند در تقابل کارگر و کارفرما دخالتى

اهان کسب راى کارگرانند، عمدتا به وعده و وعيد از يکسو اگر بطور ويژه خو العموم را به خود جلب نمايند و
کارگرى  در سبک کار اين احزاب، عليرغم اينکه خود را احزاب. سنديکا از سوى ديگر تکيه ميکنند و شبکه
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چند ميليونى راى در ميان  مينامند، طبقه کارگر به مثابه يک طبقه، نمود خاصى ندارد، بلکه صرفا يک بلوک
از تمام نقاط قدرت طبقه کارگر در توليد و  واضح است که سبک کار پارلمانى. ان بشمار ميرودکل راى دهندگ

اين خال سبک کار احزاب سوسيال دمکرات را . عرصه انتزاع ميکند تمام ابزارهاى مبارزاتى کارگران در اين
. ميستى تکميل ميکنندسنديکا و سوسيال دمکراسى يکديگر را در يک دستگاه واحد رفر .سنديکاها پر ميکنند

  .متمايز، نيست نيز مناسب انقالب کارگران، به مثابه يک طبقه" سبک کار طبقات ديگر"است که اين  روشن
25  

آمريکاى التين بر خالف مورد ايران نمونه هاى  سياستى که ميگويند در. نمونه ديگر مشى چريکى است
ى از طبقه کارگر به مثابه نيروى محرکه انقالب شريکى بطور کل در سبک کار. نيز داشته است" موفقى"

ذخيره نيروى چريک به شمار ميروند، هنگامى ميتوانند فعاالنه به مبارزه دست بزنند  کارگران. انتزاع ميشود
ده، صد، . اتخاذ کنند عمال ديگر کارگر نباشند، و به اين اعتبار به مثابه يک طبقه نميتوانند اين سبک ار را که

مثابه طبقه توليد کننده و استثمار شونده  ه هزار کارگر ممکن است چريک شوند، اما طبقه کارگر بههزار يا د
مشى چريکى مناسب حال اقشار خرده بورژوائى . نميتواند چريک شود در جامعه، با همه عينيات نيست خود،

ارگر در تشکل او در مشى چريکى قدرت طبقه ک. هويت اقتصادى و اجتماعى آنهاست است که انفراد جزء
نميتواند  نيز" سنت طبقات ديگر"اين . متفرق شدن او و پيوستن انفرادى او به نيروى چريک است نيست، در

نوعى تاکتيک موضعى  مناسب انقالب کارگران به مثابه يک طبقه باشد، هرچند عمليات چريکى به مثابه
  .شود خاذميتواند از جانب يک حزب کمونيست در جوار کار اصلى حزبى ات
اين . کمونيستى مرود نظر ما مغايرت دارد نمونه هائى که ذکر کرديم مواردى بود که آشکارا با سبک کار

اما پائين تر به اين نکته خواهيم رسيد که چگونه . الزم بود "سنت طبقات ديگر"براى روشن شدن منظور ما از 
نن موروثى غير پرولترى مشابهت بيشترى نيز با س ٣خط " تشکيالتى -سياسى " حتى براى مثال سبک ار

  .سنت هاى مطوب کار کمونيستى دارد تا با
روشها و سنت هاى کار کمونيستى است که با ابزار وجود طبقه کارگر به  بهررو بحث بر سر اتخاذ و تثبيت آن

که  ين صورت استتنها در ا. با انقالب سوسياليستى پرولتاريا خوانائى و تناسب داشته باشد مثابه يک طبقه و
عملى اين طبقه بدل  اين روشها و سنتها ميتواند به روش و سنت خود طبقه کارگر، خود پيشروان و رهبران

  .، جريانى از خود طبقه شود.بگيرد گردد و کمونيسم به مثابه يک جريان در پيکر طبقه کارگر جاى
28  

حزب کمونيست ابزار : فشرده پيشين آغاز کنيم کمونيستى بايد از همان فرمولبندى براى تدقيق بحث سبک کار
معين است  همين دو جزء اين تعريف، يعنى طبقه معين و انقالب. معين براى يک انقالب معين است يک طبقه

عرصه هاى مختلف زير ذره  که بايد براى استنتاج وجود گوناگون سبک کار کمونيستى و معناى عملى آن در
  .بين قرار بگيرد

  )دادامه دار(

  منصور حکمت

  ١٣٦٤شهريور ماه  ،٢٢به نقل از کمونيست شماره 

  ٤٥تا  ٣٥مجموعه آثار، جلد ششم، صفحات 
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  قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
 شورا، مجمع عمومى، سنديکا

 
2  

  :باتوجه به اينکه
طبقاتى  اساسى مبارزههاى حزبى طبقه، يک رکن  اى کارگرى، در کنار تشکل هاى توده تشکل -١

تشکلها و اتحاد وسيع  کارگران است و پيشروى و پيروزى در اين مبارزه بدون پيدايش و تقويت اين
  توده هاى طبقه کارگر از طريق آنها، مقدور نيست؛

است و فقدان اين  هاى توده اى و علنى ادامه کار محروم بوده طبقه کارگر ايران تاريخا از تشکل -٢
پرولتارياى ايران . است امروز يک ضعف اساسى مبارزه طبقه کارگر عليه بورژوازىها هم  تشکل

تاريخى خود بايد بر اين نقطه ضعف  اجتماعى آتى و ايفاى نقش - براى دخالت موثر در تحوالت سياسى
  فائق آيد؛

براى پيشروى، تعميق و پيروزى مبارزات جارى کارگرى، که در سالهاى اخير  يک شرط اساسى -٣
  سابقه و به نحو بيوقفه اى ادامه داشته است، برپايى تشکلهاى توده اى کارگرى است؛ در ابعاد بى

6  
در ميان توده هاى کارگر است  تمايل به سازمانيابى و متشکل شدن، يک خواست و گرايش فراگير -٤

ه است، کارگرى در دوره اخير بود و مبارزه براى ايجاد اين تشکلها خود يک وجه دائمى جنبش
اى مستقل کارگران را که  سازمانهاى توده جمهورى اسالمى مداوما اين مبارزات را سرکوب کرده و

  گرفتند، مورد هجوم قرار داده و متالشى کرده است؛ در جريان انقالب و در سالهاى پس از آن شکل
7  

انهاى زرد و ارتجاعى شرايط، جمهورى اسالمى تالش ميکند تا با تبليغ و ايجاد سازم بر متن اين -٥
محدود و  کارخانه ها و واحدهاى توليدى، مطالبات کارگران را تحريف کرده و جنبش کارگرى را در

  مهار کند؛
تقويت گرايشات محافظه کارانه و سنديکاليستى در  فشار رژيم اسالمى به جنبش کارگرى، موجب -٦

عالوه بر اين طرح ها و ايده هاى . چپ خلقى شده است برخى محافل کارگرى و بويژه سازمانهاى
، که نه فقط مقدورات و نيازهاى واقعى جنبش کارگرى را "مخفى سنديکاى"ذهنى و غيره عملى نظير 
اى و علنى شانه  هاى توده از پاسخگوئى به نياز کارگران ايران به تشکل نديده ميگيرد، بلکه اصوال

 ها، هرچند با استقبال وسيعى در ميان اين ايده .از جانب برخى گروه ها طرح شده است خالى مينمايد،
فکرى کارگران  کارگران روبرو نشده است، اما به هر اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا کند، باعث آشفته

  شده و به مانعى در راه سازمانيابى توده اى طبقه کارگر تبديل خواهد شد؛
9  

ميگيرد که نقطه نظرات و طرح مشخص خود  يستها قراربا توجه به نکات فوق اين وظيفه مبرم در برابر کمون
  .اعالم دارند را براى سازماندهى توده اى کارگران بروشنى

 رئوس سياست ما: الف

  :بر عوامل زير مبتنى باشد سياست کمونيستها در امر سازماندهى توده اى کارگران بايد
پايه اى ترين  در. و سراسرى دارد مبارزه اقتصادى کارگران در ايران، عموما خصلتى فراصنفى -١

عمده سرمايه هاى  سطح، ادغام سرمايه ها در رشته هاى مختلف توليد، مالکيت دولتى بر بخش
بين کار و سرمايه، و  صنعتى، نقش اقتصادى دولت و سياستهاى دولتى در تنظيم رابطه عمومى

خشهاى مختلف طبقه کارگر ب نزديکى ارگانيک و بهم پيوستگى بيش از پيش مطالبات و خواستهاى
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خصلت و جايگاهى عمومى و فرا  موجب شده است تا مطالبات و مبارزات کارگران در هر کارخانه،
   .صنفى داشته باشد

-  هاى فابريکى سازمانهاى کارگرى براى پيشبرد مبارزات اقتصادى ميبايد بر تشکل در اين شرايط -٢
   .تنى باشداى، و نه صنفى و رسته اى کارگران، مب منطقه 
 اى کارگرى بايد دخالت هرچه وسيعتر و فعالتر توده هاى کارگر در مبارزه را تامين توده سازمان -٣

گرفتن  در غير اين صورت، شکل. کند و بر دموکراسى اعمال اراده مستقيم کارگران مبتنى باشد
اجتناب ناپذير بوده  هاى کارگرى هاى کارگر در تشکل گيرى جدا از توده بوروکراسى و مراجع تصميم

   .شد و خود به مانعى بر سر راه پيشرفت مبارزات کارگران تبديل خواهد
مبارزه و اعتصابات کارگرى با  جنبش کارگرى ايران، تحت شرايط اختناق و روياروئى ناگزير -٤

طوالنى در سطح اقتصادى و در  دولت، به مبارزه سياسى سوق پيدا ميکند و براى هيچ دوره
هاى توده اى طبقه بايد بتوانند قابليت بسيج  تشکل لذا. قوانين و نظام موجود باقى نميماند چهارچوب

داشته باشند و خود را به مبارزه در چهارچوب قانون و قانونيت  اى کارگران در هر شرايطى را توده
   .بورژوائى محدود نکنند

و شکل سازمانى متناسب با اين  دهتجربه جنبش کارگرى در دوره اخير بر واقعيات فوق تاکيد کر -٥
در دوره . شورائى طبقه کارگر است اين شکل سازمانى تشکلهاى. واقعيات را عرضه داشته است

به جنبش شورائى روى آوردند و در  انقالب بخش وسيعى از فعالين و پيشروان جنبش کارگرى
هاى منطقه اى کارگران برخى مناطق، شورا بسيارى از واحد هاى توليدى شوراهاى کارخانه و در

اختناق پس از آن، در ابعاد محدودترى در شکل جنبش  خرداد و ٣٠اين جنبش، با سرکوب . تشکيل شد
نيز خواست ايجاد شوراها يک گرايش وسيع و عمومى در ميان  مجمع عمومى ادامه يافت و هم اينک

  .هاى کارگر است توده
  :با توجه به نکات فوق، ما اعالم ميداريم که

سازماندهى  شعار اصلى و سياست عمومى حزب کمونيست ايران در زمينه سازماندهى توده اى و -١
   .کارگر است توده اى کارگران، تبليغ و ايجاد شوراهاى کارگرى و سازماندهى شورائى طبقه

تشکل يابى توده اى طبقه و نقطه اتکاء  ما سازمان شورائى طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور -٢
هاى توده اى کارگرى بر  پيوند دادن ديگر تشکل اى کارگرى ميدانيم و براى هاى توده ر تشکلساي

   .ميکنيم محور سازمان شورائى طبقه کارگر مبارزه
کارگران و ناظر بر سازمانيابى بخش  سازمان شورائى، پيشروترين شکل سازمانيابى توده اى -٣

از اينرو ما براى برپائى يک . بزرگ کار است اىمتمرکز و پيشرو طبقه کارگر در صنايع و واحده
با اين وجود در کارگاههاى کوچک و . مبارزه ميکنيم جنبش فراگير و سراسرى شورائى طبقه کارگر

موقعيت اقتصادى شان شمار و تمرکز کارگران در واحدهاى کار  کال در آن رشته هائى که بخاطر
حاد محل کار، کارگران را در موقعيت قوى ترى در اى، در مقايسه با ات محدود است و اتحاد حرفه

ايجاد  اى فرا ميخوانيم و براى هاى حرفه داران قرار ميدهد، کارگران را به ايجاد اتحاديه برابر سرمايه
در اين رشته ها در ارتباط  اى ما تالش خواهيم کرد تا سازمانهاى اتحاديه. ها مبارزه ميکنيم اين اتحاديه

  .بگيرند با جنبش سراسرى شورائى طبقه کارگر قرارو پيوستگى نزديک 
21  

 خصوصيات شوراهاى کارگرى: ب

شورائى کارگران، که بايد در تبليغات ما مورد نظر قرار  خصوصيات اصلى شوراها و چشم انداز سازمانيابى
  :بگيرد، عبارتست از

مستقيم توده هاى  ال ارادهشوراها از پائين شکل ميگيرند و خصلت اساسى آنها دمکراتيسم و اعم -١
   .کارگرست
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در هر واحد توليدى، همه کارگران عضو . سازمانيافته کارگرانست شورا مجمع عمومى منظم و -٢
مجمع . مجمع عمومى کارگران بدنه و ارگان تصميم گيرنده شورا است شوراى آن واحد هستند و

انتخاب ) رائى و يا تحت هر نام ديگربعنوان کميته اج(تصميمات خود افرادى را  عمومى براى اجراى
   .اين افراد در هر جلسه مجمع عمومى، قابل عزل و نصب مجدد هستند .ميکند

کارخانه از  هاى بزرگ که تشکيل مجمع عمومى همه کارگران عملى نيست، شوراى در کارخانه -٣
   .نمايندگان چندين مجمع عمومى، مثال مجمع عمومى قسمت ها، تشکيل ميشود

. فابريکى واحدهاى پايه آن هستند ازمان سراسرى شوراها يک سازمان هرمى است که شوراهاىس -٤
و بهمين ترتيب در (شوراهاى کارخانه تشکيل ميشود  در سطح باالتر از فابريکها، شوراهاى نمايندگان

   )سطوح باالتر
اصنافى که اتحاديه  .يکندها و اتحاد آنها در اين شوراها را منتفى نم سيستم شورائى وجود اتحاديه -٥

به شوراهاى نمايندگى بفرستند  شکل مناسب تشکل آنهاست ميتوانند در سطوح معينى نمايندگان خود را
   .اعالم کنند و باين ترتيب وابستگى خود را به سازمان سراسرى شوراها

در هيات و زحمتکشان را در جهات ديگر و  سيستم شورائى اين امکان را دارد که طبقه کارگر -٦
شوراهاى روستائى و يا شوراهاى سربازان ميتوانند در  .هاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاه دارد

هاى کارگرى و غيره نيز ميتواند جاى خود را  جنبش تعاونى. شوند سطوح معينى به اين جنبش متصل
  .شوراها بيابد در وابستگى به شبکه

29  

 جنبش مجمع عمومى: ج

عنوان يک راه حل فورى و قابل تحقق براى پر  ست در سازماندهى شورائى کارگران و بهبه عنوان گام نخ
کارگرى، حزب کمونيست خواهان شکل گيرى و گسترش جنبش  کردن خالء ناشى از فقدان تشکلهاى توده اى

مجمع عمومى ايجاد يک شبکه وسيع از مجامع عمومى کارگران در  هدف جنبش. مجمع عمومى کارگرى است
 توليدى و اقتصادى مختلف، منظم کردن و مرتبط کردن آنها با هم و از اينطريق ايجاد رخانه ها و واحدهاىکا

کارگرى  هرچه سريعتر يک ابزار تشکيالتى موثر و يک رهبرى عملى کمابيش سراسرى در مبارزات جارى
   .است

ود، از اين نقطه قدرت اساسى کارگران کمونيست بر پا ش جنبش مجمع عمومى، که بايد با فعاليت آگاهانه
گام نخست در سازماندهى شوراهاى کارگرى است، هم اکنون بدليل وجود  برخوردار است که در عين اينکه

 واقعيات موجود. بسيار مناسب در جنبش کارگرى قابليت تحقق سريع اهداف خود را دارد زمينه هاى مادى
  .کيد ميکندجنبش کارگرى ايران صحت و حقانيت اين سياست را تا

خواست مجمع  واقعيات دوره اخير مبارزات کارگرى به روشنى نشان ميدهد که هم امروز ايده و -١
ميان توده هاى کارگر  عمومى در جنبش کارگرى تثبيت شده و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در

زرد عمال اجتماعات سازمانهاى  در دوره اخير کارگران براى پيشبرد مبارزات خود و در برابر. است
   .داشته اند اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى، بر پا

اى و تحقق خواهد  صورتى قابليت فراگيرى توده علنى کارگران، در - اى هر طرح سازماندهى توده -٢
پيشرفت جنبش، به ضروريات و نيازهاى مبارزه جارى  داشت که هم امروز و در هر قدم از سير

در شکل موجود خود، اين ظرفيت را از خود نشان داده  جنبش مجمع عمومى،. ه پاسخگو باشدطبق
   .است
 سياسى ايران و مختصات جنبش کارگرى ايجاب ميکند که هر نوع سازماندهى - شرايط اجتماعى -٣

شد متکى با اى طبقه کارگر اوال از سطح محلى آغاز شود، ثانيا به رهبران محلى جنبش کارگرى توده
ملزومات را به خوبى  مجمع عمومى اين خصوصيات و. اى باشد و ثالثا از هم اکنون تشکلى توده

  .برآورده و متحقق ميکند
35  

 کارگران کمونيست و مبارزه بطور کلى بايد بر مبناى اين زمينه مساعد و با اتکاء به حزب کمونيست و
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جارى، جنبش مجمع  ء به مجامع عمومى در مبارزاتتمايالت و گرايشات موجود در ميان کارگران براى اتکا
کارگران . سازمان و گسترش دهند عمومى را به عنوان يک حرکت آگاهانه، هدفمند و وسيع در ميان کارگران

  :کمونيست و فعالين جنبش مجمع عمومى وظيفه دارند
کارگرى، و نيز  ايده کارآيى مجمع عمومى به عنوان يک ارگان مبارزاتى موثر و رکن شوراهاى -١

و کارگران را به تبديل  افق وسيعتر جنبش مجمع عمومى را در ميان کارگران تبليغ و تثبيت نمايند
   .شدن به فعالين جنبش مجمع عمومى فراخوان دهند

  .فراخوانند در هر واحد توليدى کارگران را به تشکيل مجامع عمومى -٢
) وجود اعتراض و اعتصاب در هر واحد از مستقل(براى منظم کردن تشکيل مجامع عمومى  -٣ 

   .مستمرا فعاليت کنند
   .مجامع عمومى را به عنوان سخنگوى واقعى کارگران به رسميت بشناسانند -٤
   .نمايند براى مرتبط کردن مستمر و سازمان يافته مجامع عمومى با يکديگر مداوما تالش -٥
دسته جمعى، حل اختالف، ابراز نظر و  هاىمجامع عمومى را هر چه بيشتر در قلمرو قرارداد -٦

  .نمايند تصميم گيرى درباره طرحها و اقدامات دولت فعال
42  

 درباره اتحاديه: د

ها در ايجاد اتحاد وسيع طبقاتى و رهبرى  اتحاديه نظر به عوامل متعدد نظير محدوديتهاى تاريخى و عملى
ها به دور  ياست سوسيال دموکراتيک، گرايش اتحاديهاى با س اتحاديه مبارزه کارگرى، پيوند تاريخى جنبش

 گيرى يک بوروکراسى مافوق کارگران در آنها و باالخره با توجه به فقدان مستقيم و شکل شدن از دموکراسى
ها را در  اتحاديه هاى مادى براى تشکيل آنها در شرايط کنونى در ايران، حزب کمونيست سياست تشکيل زمينه

سياست عمومى حزب ايجاد شوراهاى  .اى قرار نميدهد هاى توده خود براى ايجاد تشکلمرکز ثقل مبارزه 
  :در عين حال اعالم ميکنيم که. کارگرى است

براى ايجاد  هاى کارگرى، جزئى از حق مسلم کارگران آزادى بى قيد و شرط تشکيل اتحاديه -١
   .يکنيمهرنوع تشکل صنفى و سياسى است و ما قاطعانه از اين حق دفاع م

   .يارى ميرسانيم از تالشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و به آن -٢
براى تقويت رهبرى کارگران کمونيست در آنها  هاى کارگرى مستقل شرکت ميکنيم، در اتحاديه -٣

   .کمونيستى را متحد ميکنيم ميکوشيم و در درون هر اتحاديه خط
ها به يک شکل ساختمانى غير بوروکراتيک و بويژه  اتحاديه ربراى نزديک کردن هرچه بيشت -٤

   .محلى به مجامع عمومى کارگران تالش ميکنيم براى متکى شدن آنها در سطح
سياست ما براى ايجاد شوراهاى کارگرى و بسط جنبش مجمع عمومى بعنوان  اى که به درجه -٥

ز طرفدار اتحاديه همسويى داشته باشد تالشهاى محافل کارگرى و جريانات مبار نخستين گام آن با
اتحاد  ، آماده)ها قرار دارد ايجاد مجامع عمومى که مورد تائيد برخى هواداران تشکيل اتحاديه نظير(

  .عمل با اين محافل و جريانات هستيم
49  

  پلنوم دهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
  ١٣٦٦آبانماه 

 
51  

   ١٣٦٦ديماه  - ٣٥کمونيست شماره 

 ١٦٦تا  ١٥٩، صفحات ٦جلد  مجموعه آثار،
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  کارگران کمونيست چه ميگويند
 

1  
هاى سياسى را نشان  ميگويند؟ خيلى در پاسخ به اين سؤال احزاب و گروه اند و چه ها چه کسانى کمونيست

   .خودشان را کمونيست مينامند و به اين نام فعاليت ميکنند ميدهند که رسما
به تصور . ميدهند ز خود اين احزاب هم بپرسيد خيلى از آنها هم همين پاسخ را به شمااينجاست که اگر ا جالب

ها  را در بر ميگيرد و کمونيست هاى مختلفى اينها کمونيسم يک فرقه ايدئولوژيک و سياسى است که گروه
کمونيسم دامن اى از  دولتهايشان هم به اين تصور فرقه داران و سرمايه. اعضاء اين فرقه و اين گروه هستند

مردم عادى نميتوانند . اى در جامعه است اين است که کمونيسم يک پديده حاشيه معنى عملى همه اينها. ميزنند
 کمونيسم گرايشى در درون خود جامعه نيست بلکه مکتب و جنبش حزبى کسانى است که. باشند کمونيست

   .ببرند اى را تازه به درون جامعه ميخواهند عقايد و راه و رسم ويژه
قلمداد کردن کمونيسم  فرقه. خيلى روشن است که طبقات حاکم چه منفعتى در دامن زدن به اين تصورات دارند

کمونيسم يک فرقه نيست بلکه جنبش عظيم  اما، درست به دليل اينکه. گام اول در سرکوب کردن آن است
شهاى دولتهاى عظيم و تا دندان مسلح دارى مايه ميگيرد، تال سرمايه اجتماعى است که از بطن و متن جامعه

نشده است و هنوز هم مقابله " فرقه"دهها سال هنوز هم قادر به سرکوب اين به اصطالح  بورژوازى در طول
چماقدار  بى خود نيست که هر چاقوکش و. دارى است دار و جامعه سرمايه کمونيسم معضل اصلى سرمايه با

اينکه قــُــپـه روى دوشش  بورژوائى را بر عهده ميگيرد، اعم ازاين طبقه که مسئوليت سازماندهى دولت 
گردنش بسته باشند، فورا بعنوان متخصص مبارزه با  چسبانده باشند، عمامه سرش گذاشته باشند يا کراوات به

   .مياندازد کمونيسم قد علم ميکند و شلنگ تخته
يبراليسم و غيره، که دائما در درون خود و ل کمونيسم يک گرايش اجتماعى است، درست نظير ناسيوناليسم

پايه و کانون پيدايش و رشد کمونيسم، طبقه کارگر و مبارزه تعطيل  .جامعه شکل ميگيرد و باز توليد ميشود
 بارى است که اين نظام به زحمتکشانى که اکثريت عظيم دارى و اوضاع مشقت عليه سرمايه ناپذير اين طبقه

از . ابداع شده باشد کمونيسم مکتبى نيست که توسط مارکس و انگلس. ل ميکندجامعه را تشکيل ميدهند تحمي
مارکسيسم در اروپاى اواخر قرن  نظر تاريخى کمونيسم، بعنوان يک جريان اعتراضى کارگران، مقدم بر

اين کمونيسم کارگرى، که آنرا از تمامى مکاتب  اساس. هجدهم و اوائل قرن نوزدهم شکل گرفت و بوجود آمد
در زمان خود متمايز ميساخت، هويت کارگرى آن و اعتراض آن به  جريانات شبه سوسياليستى طبقات داراو 

 در زمان انتشار مانيفست. هاى کارگر بود العلل مشقات توده وسائل توليد بعنوان علت مالکيت بورژوائى بر
مبارزاتى و  يان زندهالحال يک جر کمونيسم کارگرى فى ١٨٤٨کمونيست توسط مارکس و انگلس در سال 

مارکسيسم اين . کارگرى گرفت مانيفست کمونيست نام خود را دقيقا از اين جنبش کمونيستى. اعتراضى بود
و به درک روشنى از دورنماى انقالب کارگرى  دارى جنبش اجتماعى را به يک انتقاد عميق از جامعه سرمايه

اين صف اجتماعى و به پرچم کمونيسم کارگرى  نگرى جهان مارکسيسم به سرعت به تئورى و. مسلح ساخت
کمونيسم کارگرى به يک قدرت عظيم در صحنه سياسى تبديل شد که  تحت پرچم مارکسيسم،. تبديل شد

   .هائى از آن بودند جلوه ١٩١٧کارگرى و انقالب کارگرى روسيه در  الملل فعاليتهاى بين
هر . دارى تبديل شده سرمايه گرى در تمام کشورهاىاين کمونيسم کارگرى ديگر به جزء اليتجزاى جنبش کار
هر جا . پيدا کردن کمونيستها تيز ميشود اش براى جا اعتراض کارگرى در جريان است بورژوا فورا شامه

مارکسيسم، مارکسيسم نيم بند روشنفکران خود طبقه حاکم باشد،  اسمى از مارکسيسم بميان ميايد، حتى اگر اين
با اين همه . هايش حصار امنيتى ميکشد و دستش را روى گوش کارگران ميگذارد رخانهکا بورژوازى اول دور

حکومت  دارى و زنده باد شاهد اينست که تا اعتراض کارگرى باال ميگيرد زمزمه مرگ بر سرمايه باز
را اش ميافتد، فو طبقه هر کارگرى که به فکر تغيير اوضاع خودش و. کارگرى در ميان کارگران بلند ميشود

" توطئه و تحريک کمونيستها"حساب  بورژوازى اينها را به. دنبال کتاب و جزوه مارکس و لنين ميگردد
. کمونيسم يک سنت مبارزاتى در درون خود طبقه کارگر است .اى در کار نيست اما در واقع توطئه. ميگذارد
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نند و حاصل کارشان کيسه ها که مزد ميگيرند و کار ميک خود همان. کارگران طيف قابل توجهى از خود
   .را پر ميکند، کمونيستند داران سرمايه

جنبش کارگرى است که تحت هر شرايطى اتحاد کارگران را دنبال  در سطح عمومى کمونيسم آن گرايشى در
دارى و مالکيت بورژوائى را افشاء  مشقات طبقه کارگر، يعنى نظام سرمايه ها و اساس محروميت. ميکند
برابر  دقيقه مبارزه طبقه کارگر حضور دارد و در عين حال افق عمومى انقالب کارگرى را در در هر. ميکند

طبقه را خاطر نشان  در مبارزه هر بخش طبقه فعال است و در عين حال منفعت کل. کارگران قرار ميدهد
ارد و کارگران سرمايه را از ميان برد اين آن جريانى است که ميخواهد کل بردگى مزدى و کل قدرت. ميسازد

بورژوازى يک روز سرنيزه را از روى گلوى کارگران بردارد همه  اگر. را براى ايفاى اين نقش آماده ميکند
 اى از روى ها را با صراحت و فصاحت خيره کننده هزاران و هزاران کارگر همين خواهند ديد که چگونه

. آن روز بيايد زنده کارگرى حتى الزم نيستاما براى ديدن دامنه اين کمونيسم . ها خواهند گفت چارپايه
هاى کارگر و  شيوه و زبانى که توده سوسياليسمى که عميقا در درون طبقه کارگر ريشه دوانده همين امروز در

   .روشنى منعکس است ترين اعترضشان بکار ميبرند به رهبرانشان در جزئى
ى از رهبران عملى و رهبران جنبش بخش وسيع کمونيسم يک گرايش زنده و پرنفوذ کارگرى است که

اما اين تنها گرايش درون . لزوما اعضاء سازمانهاى کمونيست باشند اعتراضى را با خود دارد بدون اينکه اينها
 اوضاع و. طبقه کارگر و جنبش کارگرى کانون گرايشات سياسى و مبارزاتى متعددى است .طبقه کارگر نيست

معاصر  ر، اوضاع سياسى جامعه، جدال احزاب سياسى و کل تاريخاحوال و مسائل اقتصادى طبقه کارگ
آنارشيسم، رفرميسم،  .جامعه، گرايشات و جريانات گوناگونى را در درون طبقه کارگر شکل ميدهند

هائى را در درون جنبش  بندى ميگذارند و قطب سنديکاليسم، ناسيوناليسم و غيره همه بر طبقه کارگر تاثير
سيماى سياسى و مبارزاتى کارگران کمونيست و کمونيسم کارگرى  بنابراين در ترسيم. رندکارگرى بوجود ميآو

اينجا . هاى گرايش کمونيستى و راديکال با ساير گرايشات نيز مشخص بشود تفاوت بسيار ضرورى است که
و تاکتيکهاى  ها نه فقط در آرمانها و دورنماها بلکه در فعاليت و مبارزه هر روزه، در شعارها تفاوت ديگر

نسبت به مسائل گرهى  هاى مبارزه، در موضعگيرى مبارزاتى، در مطالبات سياسى و اقتصادى، در روش
   .جنبش کارگرى و غيره معنى پيدا ميکند

کرات  سالهاى اخير، بويژه در بحث مربوط به سياست سازماندهى حزب در درون طبقه کارگر، ما به در طول
ايم که شکل دادن به  کرده ما بر اين تاکيد. ايم ت در جنبش کارگرى سخن گفتهسوسياليس -از گرايش راديکال

متحد کردن و تقويت اين گرايش در درون  يک حزب کمونيستى کارگرى و قدرتمند در گرو سازمان دادن و
 آگاه کردن اين طيف ايم، تالش براى خود که قبال هم گفته يک جزء اين مبارزه، همانطور. طبقه کارگر است

هاى خود را با ساير گرايشات در  به يک جريان زنده مبارزاتى است که تفاوت کارگران و تبديل کردن آنها
 هاى خود در جنبش کارگرى را به روشنى معلوم کرده به روشنى ميشناسد و شعارها و تاکتيک درون طبقه

   .است
پخش خواهد " کمونيست چه ميگويند کارگران" هائى که از اين پس هر هفته تحت عنوان عمومى سلسله برنامه

ها، پخش نوار سمينارهاى حزبى  ها، که شامل گفتارها، مصاحبه برنامه در اين. شد، همين هدف را دنبال ميکند
 ميکوشيم تا سيماى سياسى و مبارزاتى کمونيسم کارگرى و طيف کارگران سوسياليست و و غيره خواهد بود،

جريان تا  طيف وسيعى از مسائل، از مبانى فکرى اين. م کنيمهاى مختلف ترسي راديکال را در عرصه
احزاب فعال در جنبش کارگرى  هاى آن در جنبش کارگرى در تمايز و در مقايسه با ساير گرايشات و تاکتيک

انقالب و حکومت کارگرى چه ميگويند، موضع ما  کارگران کمونيست در باره. مورد بحث قرار خواهد گرفت
حکومتى بايد بر سر کار آيد، در باره مبارزه اقتصادى، مبارزه  اسالمى چيست و چه نوعدر قبال جمهورى 
 اى کارگرى، شورا، سنديکا و هاى توده بهبودهاى فورى چه ميگوئيم، نظر ما در باره تشکل براى اصالحات و

نيسم کمو مبارزه قانونى و علنى چه جايگاهى براى. هاى کارگرى و غيره چيست مجمع عمومى صندوق
بايد کرد، در باره بيمه بيکارى  با شوراهاى اسالمى چه. در مبارزه بر سر قانون کار چه ميکنيم. کارگرى دارد
کمونيست چيست و فعاليت حزبى به چه اشکالى سازمان  جايگاه سازمانيابى حزبى براى کارگران. چه ميگوئيم

ا و مسائل متعددى از اين نوع موضوع بحث اين اينه. چه موازينى دارد اتحاد عمل با ساير گرايشات. مييابد
   .خواهد بود ها سلسله برنامه
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ها  هر يک از برنامه. تنهائى کامال قابل استفاده خواهد بود هر برنامه به موضوع مستقلى خواهد پرداخت و به
حزبى  نشريات حزبى و بطور مجزا منتشر خواهد شد و بايد به ابتکار رفقاى بصورت مقاالت و جزواتى در

   .و مطالعه محافل کارگران مبارز قرار بگيرد در دستور بحث
   منصور حکمت

  ١٣٦٨شهريور ماه  ٥٣کمونيست شماره 

پخش " کمونيست ايران هاى راديو صداى حزب معرفى يکى از برنامه"اين نوشته براى اولين بار تحت عنوان 
شهريور ماه سال  ٥٣سال ششم شماره  يران،گرديد و بعدا در نشريه کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ا

  .منتشر شد ١٣٦٨
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  کارگران و انقالب
 

1  
اما کدام انقالب؟ طبقات مختلف و گرايشات سياسى و اجتماعى مختلف . انقالبند کارگران کمونيست خواهان

اى بخود "انقالبى" و همه نوع" انقالب"دنياى ما همه نوع . را به معانى بسيار متفاوتى بکار ميبرند "انقالب"
جامعه را بشيوه اى ناگهانى و بطور  تقريبا هر کس و هر جريانى که ميخواهد وضع موجود در. ديده است

خيلى از اين انقالبات چيزى . خودش را انقالبى مينامد غيرمسالمت آميز تغيير بدهد از انقالب حرف ميزند و
عقب مانده . زنده و حى و حاضر جلوى چشم ماست" انقالب اسالمى"نه نمو .بيشتر از ارتجاع صرف نيستند

 مرتجع ترين و کثيف ترين عناصر نام. مشقت بارترين اوضاع را انقالب نام گذاشته اند ترين خرافات و
   .دروغينى است کارگر کمونيست پيگيرترين دشمن چنين انقالبات و انقالبيون. انقالبى برخود نهاده اند

خالصى از استبداد، کسب . محدود در وضع موجود نيستند از انقالبات چيزى فراتر از اصالحات برخى ديگر
ثروت و غيره مضمون " عادالنه تر"بهبود سطح توليد، توزيع به اصطالح  استقالل اقتصادى، برنامه ريزى و

در . ته استتحوالتى بوده است که در کشورهاى مختلف تحت عنوان انقالب صورت گرف اصلى بسيارى از
مردم  موارد بنياد مناسبات موجود در جامعه و کل نظامى که مايه مشقات و محروميت هاى توده همه اين

انقالبات متعدد اينچنينى  دو دهه قبل شاهد. کارگر و زحمتکش را تشکيل ميدهد دست نخورده باقى مانده است
انقالب کرده نگاه ميکنيم ديگر حتى نشانى  امروز وقتى به اين کشورهاى. در کشورهاى تحت سلطه بوده است

باقى نمانده است و منطق نظام سرمايه دارى بار ديگر اين واقعيت  از همان تحوالت محدود ناشى از انقالب هم
مادام که اساس سرمايه و سرمايه دارى پابرجاست نصيب توده کارگر و زحمتکش جز  را آشکار کرده است که

   .تماعى نخواهد بودحقوقى سياسى و اج فقر و بى

انقالبات دروغين و نيم بند اين است که تماما تحت تاثير اهداف و مقاصد بخش هائى  خاصيت مشترک همه اين
کارگران . است خود طبقات حاکمه قرار داشته اند و رهبرى سياسى و عملى آنها بدست همين اقشار بوده از

و فداکارى هاى بى نظير از خود  شده اند، جنگيده اند همواره بعنوان نيروى ذخيره و کمکى به ميدان کشيده
درون خود طبقه سرمايه دار و جز پيدايش شکل  اما حاصل کار جز دست بدست شدن قدرت در. نشان داده اند

در بسيارى موارد اولين کسانى که مورد تعرض . موجود نبوده است هاى جديدى براى اداره نظام استثمارگر
 رسيده طبقه حاکمه قرار گرفته اند خود کارگران بوده اند و انقالب خود به دستاويز بخش هاى تازه بقدرت

   .جديدى براى سرکوب جنبش کارگرى تبديل شده است

ما  .کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز ميخواهد و چه چيز نميخواهد بنابراين وقتى
ما خواهان . هستيم رمايه دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارىخواهان انقالب کارگرى عليه کل سيستم س

   .انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند

هر . جامعه سرمايه دارى نهفته است انقالب کارگرى چه هدفى را دنبال ميکند؟ پاسخ اين سوال در همين
اصلى اى را که بايد در دنيا برطرف شود تشخيص  دکارگرى که ده دقيقه به اوضاع خودش فکر کند ايرا

پست . کنندگان ثروت جامعه، کارگران، بى چيزند و بيکارگان ثروتمند توليد. اين جامعه وارونه است. ميدهد
 ترين عناصر، نجبا و عاليجنابان اين جامعه اند و شريف ترين مردم، توده زحمتکشان ترين و فرومايه

سال براى گذران  نها که يک عمر کار کرده اند و ثروت ساخته اند حتى پس از سىآ. فرودست و بى حقوق اند
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خالقه و مولد کارگر خود را در  قدرت. هر روز از زندگى خود بايد از نو براى کارشان مشترى پيدا کنند
ين براى حفظ ا. بيشتر خود کارگر نشان ميدهد قدرت اجتماعى و سياسى روزافزون سرمايه و فرودستى هرچه

ارتشها ايجاد شده اند، زندانها و شکنجه گاهها بنا شده اند، خدايان آفريده  جامعه وارونه دولت ها پيدا شده اند،
بردگى  .اين جامعه مبتنى بر بردگى است. مساله از روز روشن تر است. مذاهب ساخته شده اند شده اند و

همه بايد با نبرد و با زور  آمد کارگران که تازههيچ درجه رشد خدمات اجتماعى و بيمه ها و افزايش در. مزدى
کودکى که . موقعيت برده وار کارگر تغييرى نميدهد از حلقوم طبقات حاکم بيرون کشيده شوند، در اساس اين

   .استخدام سرمايه شدن را بر پيشانى خود دارد امروز در ميان ما متولد ميشود مهر

تباهى اخالقى جامعه حاضر، از ستمگرى بر زنان و تبعيض  و سياسى و کل فساد و کل تبعيضات اجتماعى
گرسنگى و  اعتياد و فحشا، از رقابت و منفعت طلبى فردى که در خون جامعه جريان دارد تا قحطى و نژادى تا

جامعه . وارونگى جامعه اند بيمارى که هر روز ميليونها انسان محروم را بکام مرگ ميکشد، همه حاصل اين
انقالب کارگرى بر سر در هم . بردگى مزدى اند برحق و آفرينندگان واقعى آن، کارگران، اسير اى که صاحبان

   .کوبيدن بنياد اين جامعه طبقاتى است

مادام که انسانها براى نان . جامعه است بنياد اين نظام مالکيت خصوصى اقليتى کوچک بر وسائل توليد در
ناگزيرند براى کس ديگرى کار کنند که اختيار وسائل توليد  فاهخوردن و براى برخوردار شدن از حداقلى از ر

که توليد اجتماعى و تامين مايحتاج بشر تنها از طريق سود رسانى به مالکان  را در دست گرفته است، مادام
تبعيضات  توليد ممکن است، صحبتى از آزادى و برابرى انسانها و از ميان بردن محروميت ها و انگل وسائل

خصوصى طبقه سرمايه دار بر  انقالب کارگرى در اساس خود انقالبى عليه مالکيت. ند در ميان باشدنميتوا
برقرارى مالکيت و کنترل اشتراکى و دسته جمعى  انقالب کارگرى انقالبى براى. وسائل توليد اجتماعى است

  .قات و استثمار طبقاتى استانقالب کارگرى انقالبى براى محو طب. است توليد کنندگان بر وسائل کار و توليد

پس بايد انقالب . نميکند بورژوازى به زبان خوش دست از قدرت اش بر نميدارد و بساط استثمارش را جمع
در هم ميشکند و راه را براى جامعه اى  کرد، حکومتى کارگرى برقرار ساخت که مقاومت استثمارگران را

   .مت و ستم و خرافه باز ميکندحکو بدون استثمار و الجرم بدون نياز به هيچ نوع

. خيزش طبقه کارگر براى عملى کردن تمام اين تحول عظيم اجتماعى براى کارگر کمونيست انقالب يعنى
 بايد. اگر کارگر به ميدان سياست ميايد بايد براى اين بيايد. برابرى و حکومت کارگرى مبارزه براى آزادى،

. آن بسر رسيده است دوران کشيده شدن کارگران بدنبال اين و. ايدبعنوان رهبر رهائى کل جامعه به ميدان بي
که کارگران را به اين دورنما مجهز  جريان کمونيستى در درون طبقه کارگر هدف خود را اين قرار داده است

   .انجام انقالب کارگرى را سازمان بدهد کند و حرکت مستقل کارگران براى کسب قدرت سياسى و

را از ساير گرايشات در درون جنبش کارگرى متمايز ميکند همين تالش براى  مونيستىاگر چيزى گرايش ک
 کارگر. آرمان انقالب کارگرى در درون طبقه کارگر و سازمان دادن نيروى اين انقالب است جايگير کردن

رزه اين مبا اما او در. کمونيست در صف مقدم هر مبارزه براى بهبود شرايط کار و زندگى کارگران است
کارگر خود را به عنوان يک  از نظر ما در دل اين مبارزات است که. هدف عالى ترى را نيز دنبال ميکند

خود، انقالب کارگرى عليه کل نظام اقتصادى و  طبقه ميشناسد، به قدرت خود واقف ميشود و با راه رهائى
اين تالش هم . ينده دور نيستانقالب کارگرى امرى مربوط به آ سازماندهى. اجتماعى موجود آشنا ميشود

اتحاد کارگران و آگاهى آنها نسبت به اينکه اعضاء يک طبقه جهانى اند تقويت  هرجا. اکنون در جريان است
رفيق  هرجا کمونيسم بعنوان دورنماى انقالب کارگرى در ميان کارگران رسوخ ميکند و با هر ميشود،
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گام به انقالب  مونيستى کارگران نزديک ميشود، يککارگرى که به کمونيسم و به محافل و سلول هاى ک
امروز تشکيل ميشوند، فردا کانون  سلول ها و محافل کمونيستى کارگرى که. کمونيستى نزديک تر شده ايم

   .کارگران را تشکيل خواهند داد هاى رهبرى انقالب کارگرى و پايه هاى قدرت حکومت

ه دارى در ايران دچار يک بحران عميق است و جامعه ايران اقتصاد سرماي هيچکس ترديد ندارد که حکومت و
ايران اوج  دير يا زود جدال طبقات اجتماعى در. تحوالت سياسى تعيين کننده اى قرار گرفته است در آستانه

و چه در خارج آن دارند  احزاب و نيروهاى بورژوازى، چه در داخل حکومت اسالمى. تازه اى خواهد گرفت
بايد تضمين کنيم که طبقه کارگر بعنوان يک نيروى  اينبار ما. رآزمائى هاى نهائى آماده ميکنندخود را براى زو

جريان کمونيستى . اين کار عملى است. انقالب کارگرى به ميدان خواهد آمد مستقل، زير پرچم خود و با آرمان
حزب کمونيستى  حزب کمونيست ايران گوشه اى از يک. کارگر جريان قدرتمندى است در درون طبقه

 مراتب نيرومندتر است که هم اکنون ريشه هاى خود را در درون طبقه کارگر و جنبش هاى کارگرى به
ميان توده هاى  شعارهاى ما و افق هاى ما هم اکنون راه خود را در. اعتراضى کارگران محکم کرده است

وسيع و اعالم نشده کارگرى را  زبحکومت اسالمى هم اکنون فشار اين ح. وسيع طبقه کارگر باز کرده اند
اسالمى نگاه کنيد، به حال و روز شوراهاى  به سرنوشت قانون کار. بشدت بر پيکر خود احساس ميکند

مطالبات آنان را ببينيد، همه گواه يک راديکاليسم قدرتمند  اسالمى نگاه کنيد، مجامع عمومى کارگران و
اگر بناست طبقه کارگر ايران . در ايران شکل گرفته است ٥٧پس از انقالب  کارگرى است که در طول دوره

مختلف  اجزاء. بار ديگر قربانى نشود، اين حزب عظيم و اعالم نشده بايد سر و سامان بگيرد در تحوالت آتى
عمومى و سلول هاى  آن، حزب کمونيست ايران، شبکه هاى گسترده محافل کارگران کمونيست، جنبش مجامع

اين عاجل ترين کارى است که  .رگرى بايد در يک حرکت واحد کارگرى ادغام شوندرهبرى اعتراضات کا
برنامه ما براى جامعه، راه حل هاى ما براى رفع  .کمونيسم کارگرى در ايران در برابر خود قرار ميدهد

، شعار آزادى. زحمتکشان است، شعارها و خواستهاى ما همه روشن است مشقاتى که دامنگير توده هاى وسيع
 کارگرى ، يعنى چکيده انقالب اجتماعى کارگران، هم اکنون در دل توده هاى وسيع طبقه ما برابرى، حکومت
به هدايت کل طبقه  تبديل همه اين مصالح و امکانات به يک حزب قدرتمند اجتماعى که قادر. جاى گرفته است

ت اساسى کارگران کمونيست در ايران اولوي اين. کارگر در نبرد هاى تعيين کننده آتى باشد، اين کار ماست
   .است

   مرکزى حزب کمونيست ايران کمونيست ارگان

 ١٣٦٨، شهريور ٥٣شماره 
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 کارگرى شدن حزب
پاسخ به چند سؤال در جلسه وسيع گفت و شنود دفتر سياسى حزب کمونيست 

 ايران
 ١٣٦٤اسفند  ٢٦

 [*]متن پياده شده از روى نوار

 
حزب است چند  تان درباره آن نکاتى که مربوط به مسأله کارگرى شدن تعدادى سؤال آمده که من با اجازه رفقا،

اينجا ارائه بکنم که شايد بتواند  من سعى ميکنم فقط در در مجموع بحثى. سؤاالت زياد است. نکته ميگويم
  .جواب بعضى از آنها را بدهد

  عمدتًا سؤالها اين است که؛

  چه مسائلی در سر راه کارگری شدن حزب هست؟ •
  پيش دارد؟ بحث کارگری شدن که امروز روی آن مکث ميکنيم چه تفاوتی با يکسال پيش و دو سال •
شرط تشکيل حزب است،  ا جنبش طبقه يا پيوند طبقه کارگرميگرفتند که مسأله پيوند ب  قبال به ما خرده •

  حال سؤال اين است که
  نه؟ بحث فعلى با آن بحث قديم ربط دارد يا •
  چه وظايفی را ميتوان از بحثهاى فعلی استنتاج کرد؟ •

ه بحث کوتاهى را دربار در همين رابطه. ام نکات ديگرى هم البته هست ولى من فقط اينها را يادداشت کرده
  .مسأله کارگرى کردن مطرح ميکنم

جدايی جنبش  رفيق عبداهللا در صحبتش توضيح داد که يکی از نکات گزارش کميته مرکزی اين بود که
بلکه يک روند تاريخی است  مارکسيستى از طبقه کارگر يک مسأله ايرانی نيست، يک مسأله تصادفی نيست،

ها بتدريج خودشان  کشورهای مختلفی مارکسيست د و دربتدريج ديگر شروع ميشو ٣٠و  ١٩٢٠که از سالهای 
اين را از اين نظر ميگويم که چهارچوب . تر ميبينند منزوی را از خود طبقه کارگر و جنبش اعتراضيش

ببينيد، وقتی ما به خودمان نگاه ميکنيم و ميبينيم، اعضاى کارگر در صفوف ما  .عمومی بحثمان روشن بشود
تبليغات ما،  ای هم نيستند، يا ميبينيم بخش کوچکى از بلکه حتی اقليت قابل مالحظهاکثريت ندارند  نه فقط

وضعيت زندگى و معيشت طبقه کارگر  مشخصًا مسائل کارگری را مّد نظر دارد، يا ميبينيم حّساسيت نسبت به
دش اينطور فکر اينها مشاهداتی است که نبايد در مور ...در صفوف ما کم است و آنطور که انتظار داريم نيست

  .اشتباهى در کار است کنيم که گويا کسى ِاشکالى دارد يا

و بطور کلى  ما در چهارچوب يک جنبش مارکسيستى جهانى. اين يک متن تاريخِى جنبش مارکسيستى است
مشخص و تا حدود زيادی  سازمانى هستيم در يک متن اجتماعی و تاريخی. جنبش معاصر خودمان هستيم

کارگری نبودن . خودمان نشان ميدهيم های تاريخی را ما هم در اصطالح عواقب اين پروسهمحدوديتها و ب
تقصير کس معينی نيست، با يک نسخه پيچيدن ساده حل  نيست،  کمونيستهای ايران، امروز، امرى تصادفى

  .که بايد جواب تاريخی خودش را بگيرد نميشود، بلکه يک مسأله تاريخی است
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محدوديت تاريخی  تر بگويم که معنى اين منتها من ميخواهم قدرى مشخص. بحث استاين چهار چوب کلی 
  اين جهت گام برداريم؟ براى ما چيست، چطور ميتوانيم از آن خالص شويم و چطور ميتوانيم در

از اين صحبت شد که  .درکنگره از اين صحبت شد که مشاهدات زيادی هست مبنی بر اينکه ما کارگری نيستيم
از اين . که به زندگيشان آشنايی نداريم از اين صحبت شد. توجهی ميکنيم مطالبات اقتصادی کارگران کم ما به

داری به آنان تحميل ميکند، جای کمی را در بحث  سرمايه صحبت شد که صحبت درباره کارگران و مشقاتی که
سيت در قبال وضعيت صحبت از اين شد که حسا. بخودش اختصاص ميدهد روزمره يک عضو يا کادر حزبی

  .صحبت از اين شد که در تبليغاتمان به آنها نميپردازيم و غيره .زندگيشان کم داريم

کنيم و بصورت  برای بيرون رفتن از اين شرايط، راه درست اين نيست که همه اين جمالت منفی را مثبت
يد، نسبت به زندگيشان حساس باشيد بپرداز بگوييم حساسيت داشته باشيد، در تبليغات به کارگران. امری بگوييم

ميگوييم اينطور يا آنطور نيستيم، معنی فوريش اين است که بايد باشيم و  وقتی. مان ميدانيم اين را همه... و غيره
و  چرا نيستيم؟ چرا مدام با اين مشکل مواجه هستيم که تشکيالت ما يک خصلت و خوى کارگری ولی. نيستيم

  :بکنيم اينهاست ببينيد، واقعياتی که ما بايد در ذهن خودمان مجّسم. ديک تعلق کارگری قطعی ندار

داريم با يک واقعيت  ايم، بلکه اوًال خودمان را محصول يک پروسه تاريخی ببينيم که تصادفی اينطوری نشده
جنبش ما و حزب ما حاصل يک . بشويم مرزبندی ميکنيم و ميخواهيم از چيزى به چيز ديگرى تبديل  عينی

اصليش در طول چهل پنجاه سال اخير يک جريان  روسه تحول در چپ ايران است، که خود اين چپ و بسترپ
. الساعه در جامعه نازل بشويم بوته بعمل آمده باشيم، نميتوانستيم خلق ما نميتوانستيم از زير. غير کارگری بوده

در يک متن  ايم، همه اينها اتی که ما نوشتهايم ، نشري هايی که ما کرده اند، صحبت اينجا نشسته تمام کسانی که
و حاال  حاصل يک دوره هستند اوًال بعنوان انسانهايی که. اند اند يا نوشته شده تاريخی معّينی شکل گرفته

در باره سرعت اين . ای بوده که تا به حال طی شده گرفتن پروسه اين فاصله. ميخواهند از آن فاصله بگيرند
چرا اينقدر طول ميکشد؟ چپ ايران يک . قعيت قبلی است که ما ميتوانيم صحبت کنيموا فاصله گرفتن از آن

 پوپوليسم جدائی از طبقه کارگر در مقاطعی در اين چپ، بصورت مشی چريکی و. روشنفکری بود چپ
 .تئوريزه شده است از اکونوميسم عدم حساسيت به مطالبات کارگری تحت عنوان انتقاد .تئوريزه شده است

هستيد، جنبشی است که وقتی در مورد مطالبات کارگری  چپ ايران که در دهه پنجاه با آن روبرو جنبش
جنبشى است که وقتى حرف از انقالب کارگری بزنيد، ميگويد ! اکونوميست صحبت کنيد، بشما ميگويد

پيشتاز  يروی زبدهبايد يک ن! فکر ميکنيد توده وسيع کارگران را ميشود به مبارزه سياسی کشيد ليبراليد، شما
اين را مشاهده ميکنيم که بتدريج، در  و .تئوريزه شده است اينها در آن جنبش. ور بکند و غيره انقالب را شعله

اى که مارکسيستها با َاشکال  از ما و در نتيجه مبارزه دائمی نتيجه يک انقالب زنده، در نتيجه کار آدمهای قبل
 اند، بتدريج در اين کشور، در طول چند سال، افراد، يرپرولتری کردههای غ سوسياليسم مختلف رويزيونيسم و

اين مارکسيسِم پيش  جريانات، محافل، گروهها و تشکيالتهايی شکل ميگيرند که ميخواهند خرِج خودشان را از
برای اينکه بتواند به آنجايی که  واضح است کسی که ميخواهد خودش را جدا بکند،. از خودشان جدا بکنند

  :خواهد برسد، دو شرط الزم داردمي

تصوير روشنی از  يکی اينکه اوال بداند چه چيزی را در وضعيت موجود بايد دور بياندازد و يکى اينکه
تصوير روشنی از آنچيزی که بايد  اين دومی نقطه ضعف اساسی ما است؛. آنچيزی که بايد بشود، داشته باشد

  .بشويم

پوپوليستی يا  پوپوليستی است، اين شيوه برخورد با طبقه کارگر ما بتدريج پی برديم که اين حرکت
ولی اينکه واقعًا . آکسيونيستى است رويزيونيستی است، اين برخورد چريکی است، اين برخورد آوانتوريستی و

ميگذراند، مبّلغش چگونه در ميان کارگران کار ميکند،  حزب کمونيست کارگران صبح تا شب خود را چگونه
مناسبات درونی اين حزب چطور است، تشکيالتش بر چه مبنايی استوار  ش چه زبانی خواهد داشت،ا نشريه
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 اينها چيزهايی است که ديگر نميشود صرفًا با يک پروسه... ميکند و کجاها کار نميکند است، کجاها کار
رگران و تبديل شدن به کا بايد کار کرد و موازين کار بشيوه کمونيستی در بين. انتقادی و بتدريج بدست آورد

رويزيونيسم توانسته در پرده ابهام بگذارد و ما  اين همان چيزی است که. حزب کمونيست کارگران را شناخت
  .با اين مسأله مواجهيم

ما يک حزب کارگری  ای که بنابراين ما بايد حل بکنيم و در جهت حّلش پيش برويم، برای اينکه حزب مسأله
باضافه تعداد معّينی روشنفکر انقالبی،  د که بخش کمونيست طبقه کارگر که متشکل شد،باشد، يعنی اينطور باش

ما بايد بنابراين بفهميم که متن تاريخی زمان خودمان را بايد  حزب کمونيست باشند؛ برای اينکه اينطور بشود،
چند تا کارگر و نيست که اين حزب معّين با عضوگيری بهتر، با تماس گرفتن با  فقط اينطور. عوض کنيم

کمونيسم  برخوردی به کارگران و غيره، خودش را کارگری کند و خارج ما، تمام کمونيسم غير از ما، خوش
اين . توجه است کارگر بی روشنفکری يا خلقی باشد، کمونيسم آکسيونيست باشد، کمونيسمی باشد که به طبقه

اش را  است، ما يک گوشه کمونيسم اسمش هنميشود در تمام اين موجوديت جهانی ک. کار را نميشود کرد
ای اين را تغيير ميدهی که بتوانی بطور عينی در جامعه بيرون  بدرجه .بگيريم و واقعا در آن معجزه بکنيم

  .به َسمِت طبقه کارگر ببری، و اين هم شرطها و ملزوماتی دارد خودت، کمونيسم را

 - است که  طبقه اين .کرده تفّوق سازمان به طبقه است يکی از آن چيزهايی که چپ غيرکارگری بنظر من رايج
و وقتی آن سازمان، يک سازمان . سازمان در بياورد بايد خودش را به رنگ -براى اينکه بتواند متحد بشود 

بلحاظ عينی  چريکی شد، وقتى سازمان پوپوليستی شد، طبقه کارگر ديگر خرده بورژوايی شد، وقتی سازمان
چطور تشکيالت  ايم که نوشته. ايم درباره اينها ما قبال نوشته. برنگ آن سازمان در بياوردخودش را  نميتواند

اصلی ما اين است که بتوانيم هر  من ميگويم يکی از گرهگاههای. پوپوليستی ظرف مناسبی برای طبقه نيست
که بايد با اينها متحد  بگويد بطور طبيعی کنيم که کارگر چه بيشتر تفکر و عمل خودمان را به آن حالتی نزديک

  .اين سازمان ظرف مبارزه من است، اين ظرف متحد شدن من است و متشکل شد، بگويد

اش مال  گری ريخته زمانى که جنبش کمونيستى ايران قربان صدقه بورژواهاى مّلى ميرفت و ميگفت اين
مگر با  -ابراين نميتواند نيست و بن خودش است، پس مّلی است، ما ميفهميديم که اين تفکر مال آن طبقه

طبقه کارگر با آن راحت است و آن را مال خودش حس  به تفکرى تبديل شود که -عوامفريبى و رياکارى 
مبارزه نظری ما برای اينکه بگوييم کارگر چه ميخواهد، از اينکه چه  بنابراين، بخش مهمى از. ميکند
دارد،  خواهد، چه نوع دولتی ميخواهد و چه نوع مطالباتیتا اينکه امروز در کارخانه چه مي ای ميخواهد، جامعه

کارگر بگويد بله اين متعلق به  ای ما، تالشی بوده در جهت سازمان دادن تفّکرى که يعنى تمام مباحثات برنامه
  .من است، بايد بروم سراغ اين تفّکر

. ايم کارگری شدنمان برداشته سر راه ايم، بنابراين موانع مشخصی را از به درجه زيادی در اين راه به جلو آمده
" اکثريت"اسالمی ضد امپرياليست است، بايد از آن مثل  اگر بنا بود امروز بگوييم کارگر بدليل اينکه جمهورى

  ...است، آن سازمانى که اين را ميگويد ضد کارگر .ترى بوديم عقب مانده دفاع کند، آنوقت در مراحل خيلى

بگذاريم که کارگری که به راديوى ما  ايم تفکر روشنی بنا ا اجتناب کرديم، بلکه توانستهما نه فقط از اين ُمردابه
فعًال فقط حرف ما را گوش ميدهد، ميگويد اين عقايد را  گوش ميدهد، کارگری که با ما تماس ميگيرد و حاال

امعه من است که جلوی است، من با اين عقايد احساس خويشاوندی ميکنم، اين ج قبول دارم، اين عقايد مال من
  .ميگذاريد و اين حرف دل من است که ميزنيد چشم من

ای الزم بود تا  سرسختانه مبارزه مادی و طوالنی و! اين پروسه چند سال طول کشيد؟ خودتان قضاوت کنيد
 بکشيم، که تازه بتوانيم يک حزب سياسی را حول اينکه توانستيم عقايد معينى را با خصلت کارگريش بيرون

که  - بحثهايی که ما حول مسأله سبک کار داشتيم . همينجا ختم نميشود اما کار به. اين عقايد سازمان بدهيم
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 ايم يک ظرف تشکيالتی بوجود اصلش همين است؛ آيا توانسته -به يک لغت تبديل ميشود  بعضی وقتها بين ما
کارگر در مورد آنها هم  عرضه بکنيم کهرا بوجود بياوريم، سازمان بدهيم و  اى  بياوريم، روش مبارزه عملی

يعنى ما . سازمان من است اين سازمان مبارزه کنم، بگويد که بله اين مال من است؟ بگويد من اينطوری ميتوانم
اينکه کارگر که زيست عينی معّينی دارد، شرايط معيشتی معّينی دارد، بافت  بايد اين را ياد بگيرم، بجای

اخذ کند،  معّينی دارد، بجاى اينکه او مجبور بشود شکل مبارزه طبقه ديگری را خصلتهای اخالقی طبقاتی و
ميتوانم  من وجود دارد بگويد که کارگری که امروز در جامعه بطور طبيعی اى بسازيم که سازمان کمونيستی

. قول ميدهم نميتواند در ميليشيا متشکل شود، اين را از حاال به شما کارگر ايرانی. با اين حزب متشکل بشوم
 ولی آن سازمانى که در محيط. انداز باشد، سازمان محّصلين باقی ميماند ميلشيای بمب سازمانی که اساسش

ببافد، مطالباتشان را  زيست و کار کارگران حضور داشته باشد، کارگران را در محيط زيست و کارشان به هم
کارگر را سازمان بدهد و درعين حال به  ریسرلوحه کارش قرار بدهد، آن سازمانی که بتواند مبارزه جا

کارگر شاغل را نبيند، بلکه کارگر شاغل و بيکار هر دو را  سوسياليسم نزديکش کند، آن سازمانی که فقط فرد
اش را هم ببيند، آن سازمانى که فقط اعتراض کارگر  کارخانه را نبيند بلکه خانوده ببيند، فقط کارگر حاضر در

  .کند اتش را هم ببيند، آن سازمانی است که کارگر ميتواند در آن مبارزهنبيند، بلکه مشق را

زبانی را بخودمان بدهيم،  چرا کارگری نميشويم؟ برای اينکه هنوز نتوانستيم آن الگويی را بخودمان بدهيم، آن
را بخودمان اى  بخودمان بدهيم و آن حضور اجتماعی اى را آن اخالقياتی را بخودمان بدهيم، آن روشهای عملی

بگويد بله اگر بخواهم در بين سازمانها يکى را برای آزادى خودم انتخاب  بدهيم که يک کارگر متوسط صنعتی
کنيد  عمارتی را تصور. طبيعی در اين حزب چفت ميشوم، سازمانهاى ديگر براى من بيگانه هستند کنم بطور

اين يک  -بلند مناسب نيست  برای آدمهای خيلى قد های کوچک که که با درهای کوتاه ساخته شده باشد، با پنجره
  .کارگر بتواند واردش شود سازمان کمونيستی هم بايد طوری باشد که -مثال ساده است 

ميگويد بهتر ميشود به  کدام قشر اجتماعی امروز. اين سازمانی است که ما اآلن داريم. حاال از شما ميپرسم
با زندگی من جورتر است، با  تر است؟ ويد برای من سادهحزب کمونيست پيوست؟ چه نوع آدمى ميگ

ميکند؟ آيا يک روشنفکر چپ در ايران بهتر ميتواند  های من وفق بيشترى دارد و امر من را بهتر تأمين خصلت
  کارخانه ايران ناسيونال يا بنز خاور کار ميکند؟ وارد اين حزب بشود يا کارگری که در

تر  ميشود، برايش ساده ر بهتر وارد سازمان ما ميشود، بهتر عضو سازمان ماهنوز هم که هنوز است روشنفک
من اعتراضی ندارم به اين که روشنفکر  -است  تر است، بهتر ميتواند در تشکيالت ما باال برود، برايش ساده

يم که بطور ا بحث اين است که آيا آن سازمانی شده -اصًال اين نيست  بحث. انقالبی در تشکيالت ما باال برود
ايم که بطور خودبخودی عضويتش برای  است برای کارگران؟ آيا آن سازمانی شده خودبخودی نردبانی

 تر و آسانتر نه بصورت موازين تر؟ سخت ساده است و بالفرض برای مهندسين کارخانه سخت کارگران
گشوده است؟ آيا  ران باز وآيا راه ورود به سازمان ما، راه متحد شدن در سازمان ما برای کارگ... عضويت

  ايم؟ اين سازمان شده

از سازمان کارگری  بشود اينجا است که ميفهميم همانطور که توانستيم عقايد کارگری را بوجود بياوريم که
کار روزمره کارگری را هم به همان اندازه  يابی کارگری، شيوه حرف زد، بايد عمل کارگری، روش تشکل

بياموزيم تا بتوانيم بگوييم بله اين تشکيالتی شده است که وقتى پايش را به  به خودمان بيان کنيم، عرضه کنيم، و
  .ميگذارد کارگران بسادگی ميتوانند با آن متحد بشوند اى محله

فقط در ايران بلکه  نه -اگر مانعی بر سر کارگری شدن ما هست بطور عمومی اين است که مارکسيسم عملی 
روشنفکرانه، به يک نوع فعل و انفعال و  ده است به يک نوع فعل و انفعال و فعاليتتبديل ش -در سطح جهانی 

آوانتوريسم و ماجراجويی حرف ميزنيم، و به يک نوع فعل و  فعاليت خرده بورژوايى در مواردی، آنجا که از
  .شت آن حکومتآنجايی که تبديل ميشود به اين که برويد پشت اين حکومت و يا پ انفعال و فعاليت بورژوايی،
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عضويت ما  مارکسيسم ما چه؟ عمل مارکسيسم ما از صبح تا شب چيست؟ ظرف تشکيالتى ما چطور است؟
کدام طبقه  خوشاينِد است؟ چطور است؟ زبان تشکيالت ما چطور است؟ اخالقيات و مناسبات درونی ما چطور

بايد در مورد خودمان کار جّدی،  ميفهميم که نه فقط اجتماعی است؟ اين را اگر در مرکز توجه بگذاريم،
نظری  تمام وجود، با مارکسيسم غير پرولترى در مقياس جهانی، در ُبعد کنکرت و مشخص بکنيم، بلکه بايد با

امروزى  بايد تصوير درستی از آن کمونيسم عملی بتوانيم بدست بدهيم، تا َبعد ما، نسل. بيفتيم در و عملی
عقايد کارگری بدهيم، برای  همانطور که اول توانستيم تصوير درستی از. يمکمونيستها، بتوانيم حولش جمع بشو

اين را . در اين جهت ادامه داد، و اين هم کار ميَبَرد اين مسير را بايد. اينکه بتوانيم حاال دور هم جمع بشويم
ند عضو کارگر کارگری شدن فقط اينطور نيست که تکش يا کميته سازمانده سعی ک ميخواهم بگويم که بنابراين

است که  همه اينها حياتی است، اما اساس کار اين... پيشمرگ سعى کند با کارگر خوب برخورد کند بگيرد، يا
کنيم، که جنبش مارکسيستی را  ما بتوانيم سريعتر از اين، در روشهای عملی جنبش مارکسيستی بنحوى انقالب

ظرفی بکند براى ابراز وجود سياسی و اجتماعی  رالباسی بکند متناسب با قامت و تن کارگر، که اين جنبش 
براستى با خرده بورژوازی امروزى، با بورژوای امروزی و  کارگر امروزی هم. يک انسان کارگر امروزی

طبقه است با زندگی خاص خودش، شيوه اعتراض خاص خودش، شيوه  يک. با محّصل امروزی فرق دارد
" کمونيست"من يک مثال از بحث آژيتاتور از . خاص خودشبا مشکالت  سخن گفتن از مشکالت خودش و

  .ايم داريم چطور گام برميداريم و چرا آهسته رفته ميآورم که بگويم ما

و " زنده باد سوسياليسم" ، و بگويد"زنده باد آزادی"مدتها بود که جنبش چپ ايران فکر ميکرد، که اگر بگويد 
، کارگر ميگويد به به، اين "ساعت کار ٤٠باد  زنده"يا بگويد  "مرگ بر شاه"حتی آن را هم نگويد و بگويد 

بنابراين جنبش چپ عادت کرده به کارگر بگويد که . ميکشد دارد حرف مرا ميزند و پشت اين سازمان صف
ساله که کمونيستها در آنصورت حق دارند بگويند ما  ٦٠تاريخی در دراز مدت  نه بطور -من رهبر تو هستم 

  .رگريم، بلکه بطور جاری ميگفت که من رهبر تو هستمکا رهبر طبقه

اينطور نيست . اعتراض ميکند بحث آژيتاتور و مبّلغ کارگر اين بود که اينطور نيست، اين طبقه يک جور ديگر
و آنها هم بيايند به شما رأی بدهند، يا بگوييد مزدتان را  که مثل خرده بورژواها، بگوييد ما مالياتها را کم ميکنيم

الحال در توليد بزرگ متشکل است، محالت  ای است فی طبقه کارگر طبقه... تو باال ميبرم و بيايند دنبال
کارگر  .دارد، کارگاهها و کارخانجات کوچک و بزرگ وجود دارد، اينها در اين جاها متشکلند کارگری وجود

که از همان محيط  صر پيشرواى است که بطور حضوری با شبيه خودش در ارتباط است و بنابراين عن طبقه
ميخواهد کارگران را بميدان بکشد بايد  حزبی که. شکل ميگيرد نقش تعيين کننده در رهبری طبقه کارگر دارد

بر سر اين است که بايد اين پديده را بشناسيم، که با هورا  تمام بحث آژيتاتور. رهبرانشان را بميدان بکشد
است  اساس مسأله اين. از کار را ميتوانيم انجام دهيم بخشی کردن، فقط گفتن و تهييج کشيدن وبه به و َچه َچه

ميافتد و راهشان  نفره جلوی صف کارگران ٥٠٠نفره و  ٥٠که پيشرو عملی کارگری، آن کسى که در محيط 
 به حزب ما بيايد، وگرنه حزب ما کارگری ميَبرد، کسى که به او اعتماد ميکنند و دوستش دارند، اوست که بايد

اين بحث را . نميشويم، حزب طبقه کارگر نميشويم از باالی سر قشر پيشروى طبقه، کارگری. نميشود
ايم  از مبارزه طبقه کارگر را توانسته يک مکانيسم يک قدم است، ما تازه ميخواستيم جا بياندازيم، ولى اين فقط

جاگير نشده  ن است در بين ما خيلیحتی همين بحث هم ممک. کنيم، خيلی هم شايد رويش َخم نشده باشيم بيان
ميبرد جلوى پايگاه که بگويند  باشد، که فالن زحمتکش که در فالن روستای کردستان، مردم را جمع ميکند

اين آن . ايد پس بدهيد، اين يک فرق جّدى برای ما دارد کرده پايگاهايتان را جمع کنيد و يا فالنی را که دستگير
ته در موقعيت رهبر محيط خودش قرار بگيرد و کار ما اين است که او را به توانس انسان زحمتکشی است که

با حزب خودمان  نه اينکه بعنوان يک تشکيالت يک ورقه و ابالغيه به او بدهيم، بلکه -خودمان بياوريم  حزب
ی به او ميکنيد ديگر نميتوانيد به سادگ آنجا بحثمان اين بود که وقتی يک رهبر عملی را متحد. متحدش کنيم

خواستم بعنوان . بايد او متحد بشويد، مثل يک رفيق سياسی. بکنيد ابالغيه و دستور بدهيد و با او انتقاد از خود
 شناختن مکانيسمهای اعتراض خود اين طبقه برای اين چپ تازگی دارد و ما بايد در اين يک مثال بگويم که
  .مسير گام برداريم
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کارگران باال ميرود، آنوقت  نوقت حّساسيتمان باال ميرود، عضوگيريمان ازاگر بتوانيم اين کار را بکنيم آ
مانده خرده بورژوازی شهری ايران را در خودمان  اخالقياتمان پرولتری ميشود، آنوقت بقايای اخالقيات عقب

ی ترسيم احتماال سد راه ما هست، دقيقًا در متن يک مبارزه اصولی برا همه اين وجوهی که. نمايندگی نميکنيم
پی  ، تا آنجا که ميدانيم و تا آنجا که به آنعملى کردنش سياسی کارگری ممکن است و کردن سيمای حزب

  .ايم برده

ميگويم بايد نگرشی را در ميان  بنابراين در عين اين که تأکيد ميکنم که ما بايد از بين کارگران عضو بگيريم،
در عين اين که بايد حساسيت . در آن ساده است يت کارگرخودمان رشد بدهيم، که سازمانی ميسازد، که عضو

ُخرد بزبان خرده  -مبارزه کارگران، حتی در سطح ُخردش  خودمان را به زندگی، معيشت، مشقات و
نگرشى را رشد بدهيم که در آن انساِن حساس به مسائل طبقه کارگر ميتواند متحد  باال ببريم، بايد -بورژوازی 

  .بشود

بايد کل واقعيت را جلو  .عمومی را بايد جلو ببريم تا بتوانيم مرکزش را هم با خودش جلو ببريم اين چهارچوب
برای اين کار چه و ظايفی را ميتوان . ُبرده باشيم ببريم تا خودمان را هم بعنوان يکى از تجسمات واقعيت جلو

گر علِم غيب نداريم و يک نفر ما نسبت به طبقه کار. مقدار روشن است در مقابل خود گذاشت؟ بنظر من يک
 مان را راحت بداند که سيمای کمونيسم کارگری عملى اين است، آن را بنويسد و خيال همه از ما هم نيست که

چطور فکر ميکند،  بايد برويم و با خود طبقه محشور بشويم تا بفهميم خصوصيات عينی طبقه ما کدامست،. کند
باالترش ُبرد و چطور متحد  ه ميکند، چطور ميشود از آن سطحبه چه چيزهايى حساس است، چطور مبارز

  .ميشود

دستور تشکيالتی و  .خرده بورژوازی ابالغيه ميدهد، دستور تشکيالتی ميدهد، هزار و يک کار ديگر ميکند
آن . درونی مبارزه طبقه کارگر رفاقت است ولی قسم ميخورم مکانيزم. ابالغيه برای ما معنای خودش را دارد

ما روی رفاقت . سرنوشتی است که خودش به آن آگاه است هم اى که طبقه کارگر را به هم ربط ميدهد يرهخم
 مان را به رفاقت مبتنى کنيم، يا اينکه کلی ای ايم تشکيالت حوزه ايم؟ توانسته کرده گذاری کارگری چقدر سرمايه

ميشود به آن فکر  مجموعه نکاتی است کهايم؟ ميخواهم بگويم اينها  دستورالعمل و شرح وظايف برايش نوشته
با طبقه کارگر محشور بشويم، با بخش  اساس مسأله اين است که بتوانيم. کرد، من فقط يکی از مواردش را گفتم

کنيم، تا بيايد و ُمهِر خودش را بکوبد، و ما که کمونيست  پيشرو آن تماس بگيريم، دِر حزبمان را برويش باز
از آن پديده بعنوان مشاهداتی برای غنی کردن تئوری عملی خودمان در جنبش  نيمهستيم در عين حال بتوا

تماس نزديکتر با طبقه  اى که همين اآلن ميدانيم بايد بگوييم، ولی اين را بايد با بدرجه. استفاده بکنيم کارگری
  .کارگر و فعالتر شدن در قبال طبقه کارگر جبران کرد

سازمانده، نيروهای  کميته. يه کمونيست وظايف خاص خودش را داردچه وظايف مشخصی ميشود گفت؟ نشر
فکر ميکنم اگر ما روى . خودشان را دارند پيشمرگه، تکش، راديوها، اينها هر کدام در قبال اين قضيه وظايف

مان، به درجات بسيار بيشتری سيمای حزب  با همين درک فعلی اين مسأله خم بشويم، ميتوانيم الاقل، هنوز
  .به کارگران، کارگری بکنيم ان را رو به بيرون و روخودم

است، زودتر بشناسيم  اينجا هر چه بر سر عضو شدن کارگران و پيوستن کارگران به حزب ما دست و پا گير
ام بهتر  ام ديپلم گرفته است من که رفته اگر زبان ما ُمغَلق و تئوريک و سخت باشد، واضح. و دور بياندازيم
پس . يک نفر در محافل روشنفکری چرخيده باشد بهتر ميفهمد ديپلمه هم زياد است، ولی اگر ميفهمم، کارگر

  ...، زبان کارگری باشدجاافتاده حزب کمونيسِت بايد زبان

ديگر ميتواند آن دوره  اينجا بحثى هست که حزب کمونيست تثبيت شده و تأسيس شده يعنی چه؟ يعنی اينکه اآلن
 ام هم ، طبقههستم کنار بگذارد، بگويد من ای عليه چپ روشنفکری ايران به درجهمبارزه تئوريک خودش را 
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ام ولی ديگر با تو کاری ندارم و يا کار کوچکی دارم، من با طبقه خودم  آمده ، درست که از دل تو درهست
ود بيايد ميخواهد بوج با زبان حزبی که هست زبان حزبی که. رأسًا تماس بگيرم، حزبى است که هست ميتوانم

حرف بزند، چه در تبليغ و ترويج، چه در برنامه و  به زبان طبقه خودش بايد هست حزبی که. خيلی فرق ميکند
اينها ميشود فکر کرد، بايد دستجمعی به اينها فکر کنيم و عمل کنيم، که بتوانيم  به همه. اش اساسنامه و قطعنامه

بله اين تشکيالتی  ست که طبقه من و شما، طبقه کارگر بگويدمانع دست و پا گيری که واقعًا مانع از اين ا هر
انگار مخصوص متحد کردن من و هم  است که ميشود بسادگی با آن متحد شد، اين انگار قالِب تن من است،

بنظرم اينطور نيستيم، و اگر خود شما يک لحظه کالهتان  اآلن. اين را بوجود بياوريم... سرنوشت خودم است
کارگر بتواند درش يا به توسطش  بسادگى تشکيالت ما تشکيالتی نيست که ، فوری ميبينيد کهرا قاضی کنيد

  .بشود متحد

ها  خيلی عرصه تر هم ميشود در من مجبورم در اينجا بحث را در يک سطح کلی مطرح کنم، از اين خاص
. وب بحث را گفته باشمچهارچ به هر حال ميخواستم. رفت، ولی تا همين حد بحث خودم را محدود نگهميدارم

تر  وسعت جلسه اجازه نميدهد که خيلی مشخص تر از اين بود، اما فکر ميکنم شايد سؤال بعضی رفقا مشخص
هايی بود که در کنگره  اينها چکيده بحث. قبال و غيره وارد بشويم در ابعاد ديگری مثل وظايف ارگانها در اين

   .شدن حزب مطرح شد هم در مورد کارگری

و توسط مسئول اين سايت مقابله و  اين نوشته، متنى است که توسط رفيق دنيس آزاد پياده. اصل اين مطلب شفاهى است [*]
  .بعضا تغيير داده شده است
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  کمونيستها و پراتيک پوپوليستى
  جمعبندى کليات مبحث سبک کار

 کمونيست در کنگره اول اتحاد مبارزان

 تاکنونى کنگره در مورد سبک کار را جمعبندى کنم و آن فرمولبندى نهائى را که کليات من سعى ميکنم بحثهاى
توضيح و حل و فصل  عمومى ميتوانيم رهسپارپس از اين فرمولبندى . اين مبحث را جمعبندى ميکند، ارائه کنم

اين ميپردازم که چگونه به اين  ابتدا به. تک تک عوارض و مشکالت ناشى از سبک کار پوپوليستى بشويم
  .سبک کار گذشته ماست فرمولبندى نهائى رسيديم و چرا اين حلقه اصلى در نقد

مسئله ابتدا به اين شکل مطرح شد که ما . است قبل مطرح بوده مسئله سبک کار براى ما از يکسال و چند ماه
داشتيم  هاى فعاليتمان در تبليغ و ترويج و موازين کار تشکيالتى خود با اهدافى که شيوه اى ميان تناقضات عملى
هاى بسيارى از  همينجا به نمونه ما با عوارض و مشکالت متعدد تشکيالتى روبرو بوديم که تا. مشاهده کرديم
ما شاهد اين بوديم که در مبارزه عملى . نميشوم ه اشاره شده است و من به تفصيل وارد آنآنها در کنگر

اين بوديم که در مبارزه عملى نيروهاى ما درجا ميزنند و عمال پس از  ما شاهد. روزمره پرولتاريا کم تأثيريم
 ر جنبش کارگرى کافىرشد ما د. ايم فعاليت جدى تشکيالتى دستاورد رضايت بخشى نداشته بيش از سه سال

امکانات زيادى عمال از  ما شاهد اين بوديم که بورژوازى با سهولت به ما ضربه ميزند و رفقا و. نبوده است
در سطوح مختلف ابدا به پيش نميرود و  ما شاهد اين بوديم که در صفوف ما امر پرورش کادر. دست ميروند

. بطور سيستماتيک و هدفمندى پرورش و تکامل نمييابند حتى در اين يا آن عرصه معين فعاليت هم رفقاى ما
در مجموع به اين نتيجه رسيديم که کار تشکيالتى ما بر يک . نمودها بسيارند همانطور که گفتيم اين عوارض و

تشکيالتى به  کمونيستى تشکيالتى متکى نيست و در نتيجه عليرغم اهداف و نظراتمان، در زمينه کار تئورى
ما براى بازيافتن و درک اصول لنينى  اينجا بود که تالش. اى کمونيستى کار نميکنيم لمه به شيوهمعنى واقعى ک

  ...يا کمونيستى تشکيالت بطور جدى آغاز شد

تحت عنوان روشهاى خرده بورژوائى  همه ما از ابتداى مبحث سبک کار روشهاى قديمى و متداول خود را
همه ما در اشکال و عبارات . روشهاى کمونيستى شديم وشها بامحکوم کرديم و خواستار جايگزينى اين ر

اما مسئله اساسى اين بود که کنگره . و روشهاى کمونيستى اشاره کرديم مختلف به تقابل سبک کار پوپوليستى
آيا  .بحث تا چه حد به اين تمايز واقف است و تا چه حد درک عميقى از آن بدست آورده است در ابتداى اين

مستقيما وارد بررسى  ز اين تمايز و تفاوت، در ابتداى مبحث سبک کار، تا آن حد عميق بود کهدرک ما ا
هاى مشخص فعاليت  مان در عرصه عملى تر اين مبحث و بررسى روشهاى تر و کنکرت هاى پراتيک حلقه

هاى  لقهتر شود و به ح تر و تجريدى ميبايست عميق شويم، يا هنوز درک مشترک ما در سطحى بود که بحث
سير بحث خود را در جهت نزديک شدن به سطح مسائل پراتيک ادامه  ترى دست يابد؟ آيا ميبايست اى پايه

 تر ميشديم؟ آيا بيان اينکه سبک کار ما خرده بورژوائى بوده است، تئوريک مسئله عميق ميداديم يا در تحليل
عام و تئوريکى که به  مولبندى به آن حلقه اصلىترين بيان تئوريک مسئله بود؟ آيا ما با اين فر آخرين و عميق

حلقه عام و مجردى نظير (دست يافته بوديم؟  ما اجازه بدهد مجددا به سمت واقعيات خاص و پراتيک بازگرديم،
تحليل ارزش بدان دست مييابد و سپس مجددا ارزش و قيمت  مقوله کار مجرد اجتماعا الزم که مارکس در

 آيا ما از نظر تئوريک پى را آنقدر عميق کنده بوديم که بتوانيم به چيدن). ميکند حليلکاالها را بر مبناى آن ت
تحليل تئوريک  تر دست بزنيم؟ در بحثهاى اوليه مشخص شد که ما هنوز به تر و کنکرت هاى کنکرت خشت
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هاى  ت و عارضهشدن بحثها به جزئيا وجود تحليلهاى متفاوت، سوق يافتن و محدود. ايم عميقى از مسئله نرسيده
مسائل جديد به روش قديم گواه اين بود که ما هنوز  سبک کار خرده بورژوائى، و حتى گرايش به نگريستن به

ما خواهان يک گسست کامل طبقاتى از سبک کار و روشهاى . ايم نرسيده اى از مسئله به يک درک عميق و پايه
 از به يک تز و فرمولبندى اساسى داشتيم که اين گسستبوديم و لذا در نقد اين روشها ني عملى خرده بورژوائى

اين روشها را بر يک  هاى کنکرت ترين سطح بيان کند و به ما اجازه بدهد که با اتکا به آن جلوه را در عميق
  .تعريف کنيم مبناى واحد به نقد بکشيم، و آلترناتيو کمونيستى آن را اثباتا

ارائه ميشدند، همه " فرمولبندى اصلى و جامع"بعنوان  طول اين مبحثبنابراين، فرمولبنديهاى مختلفى که در 
قرار ميگرفتند و ناکافى بودن خود را آشکار ميساختند و حتى طرح کنندگان  از اين زاويه مورد برخورد و نقد

ى اين بودند؟ يک اين فرمولبنديها نارسا و ناکافى چه. بسرعت به نواقص و کمبودهاى آنها پى ميبردند آنها خود
سنديکاليسم در کار ماست و با  -آنارکو بحث بود که نقد اساسى ما به سبک کار گذشته، در واقع عمدتا نقدى بر

اولين نقص اين فرمولبندى که فورا مشهود . اصولى دست يابيم نقد آنارکوسنديکاليسم ما ميتوانيم به روشهاى
. ليستى در قبال طبقه کارگر را ابدا توضيح نميدادبى تحرکى عملى تشکيالت پوپو بود اين بود که پاسيفيسم و

کارگرى داشتيم به  اى که برخوردى فعال به طبقه کارگر و جنبش فرمول سبک کار ما را تنها در آن حيطه اين
قرار دادن اين طبقه بعنوان موضوع اصلى  نقد ميکشيد و اين واقعيت را که اساسا روى آورى به طبقه کارگر و

اين فرمولبندى خيلى زود کنار گذاشته . کامال نديده ميگرفت کيالت، خصلت تشکيالت ما نبود،و دائمى کار تش
بود " تشکيالتچيگرى"اى آن  يا بعبارت محاوره" تشکيالت بر ايدئولوژى و سياست تقدم"فرمولبندى ديگر . شد

طبقه،  ى سازمان ازادامه بحث مشخص شد که در چارچوب مسئله سکتاريسم به معناى عام، يعنى جدائ که در
عملى خرده بورژوائى مطرح شد،  بمثابه عميق ترين بيان کلى نقد ما به روشهاى  اين فرمولبندى . قرار ميگيرد

نکته ديگرى که . کنونى خود رسيديم، بعدا به آن ميپردازم و از آنجا که دقيقا در نقد اين فرمولبندى بود به درک
از برخى . ها در مبارزه طبقاتى بود تبديل شد، مسئله جايگاه فابريکبحثها  بطور ضمنى براى مدتى به محور

نيرو به  و چند و چون اختصاص ساختمان تشکيالت استنباط ميشد که مسئله سبک کار از زاويه ها چنين بحث
اى مطرح  مسئله اساسنامه در ادامه اين بحث مسئله سبک کار حتى بصورت يک. کارخانجات نگريسته ميشود

هاى  ها و متکى نبودن تشکيالت به حوزه فابريک اين شکل که گويا نقص کار ما در متمرکز نشدن برشد، به 
و آکسيون ) روى خودبخودى اقشارى از جامعه دنباله(اکونوميسم آکسيونى  مسئله. محل کار کارگران بوده است

اى  جلوه نيز که بعنوان) تىکردن مبارزه به حرکات آکسيونى بر مبناى نيروى افراد تشکيال منحصر(سازمانى 
اظهارات رفقا تا حد يک  از برخورد سازمانهاى پوپوليست به مسئله تاکتيکها مطرح شده بود، در برخى از

  .تلقى شد اى برجسته شد و تلويحا بعنوان محور بحث سبک کار انحراف پايه

کمونيستى از يک ) تمر، دائمىهميشگى، مس(روتين  فرمولبندى ديگر اين بود که در سبک کار پوپوليستى کار
مخدوش است و عمال ميتوان گفت که کار روتين حزبى در سبک کار  سو و تاکتيکها از سوى ديگر مخلوط و

در  اما اين فرمولبندى. ايم اينجا به نظر ميرسد که ما بسيار به تبيين مسئله نزديک شده .پوپوليستى مکانى ندارد
از رفقا اتخاذ تاکتيکها  در نزد برخى. به تفسيرهاى مختلفى امکان ميدهدحد خود بسيار کلى و نامعين است، و 

ميشد، و به اين معنى تقابل کار روتين کمونيستى  نيز خود بمثابه جزئى از کار روتين کمونيستى در نظر گرفته
کار در مقابل رفقاى ديگرى براى توضيح حد فاصل . پوچ بدل ميشد و وظايف تاکتيکى بخودى خود به تقابل

و تاکتيک، عمال کار روتين را به ترويج سوسياليسم کاهش ميدادند و تاکتيکها را  (حزبى(روتين کمونيستى 
بار ديگر،  در اين حالت، طبعا کار روتين حزبى. همه فعاليتهاى غير ترويجى سازمان قلمداد ميکردند مبناى

کار آرام "بود، با بر چسب  قرار گرفتهمانند تمام مواردى که در طول يکسال گذشته اين مقوله مورد بحث 
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تاکتيک و رابطه متقابل اين دو، موضوعات  در ارتباط با بحث سبک کار روتين و. بايگانى ميشد" سياسى
نظير اينکه موضوع کار کمونيستى چيست؟ . بحث قرار گرفت مهمى، اگر چه بصورت نامنظم و پراکنده مورد

تيکها چطور؟ رابطه مبارزه سوسياليستى با شرکت در يک انقالب موضوع تاک طبقه کارگر يا جنبش کارگرى؟
 سوسياليستى از نقطه نظر امر سازماندهى و سبک کار چيست؟ وظائف دائمى يک تشکيالت بالفعل غير

اعتبار مبارزه تاکتيکى ما  کمونيستى چيست و تاکتيکها چه تاثيرى بر اين وظائف دائمى دارند؟ آيا کارگران به
دائمى سوسياليستى ما؟ آيا کمونيست کردن  و سازمان کمونيستى ميگروند و يا به اعتبار کاربه کمونيسم 

کارگر و ايجاد تشکلهاى کمونيستى کارگرى يک فعاليت  کارگران، ترويج نظرات کمونيستى در درون طبقه
اين . ؤاالتى نظير اينهااند؟ و س صرفا به اعتبار مبارزه تاکتيکى خود انقالبى سياسى است؟ آيا کمونيستها" آرام"

از گره  همه مهمند، کامال به مبحث روشهاى عملى کمونيستى ارتباط دارند و هر فرمولبندى اصولى سؤاالت
اما در غياب اين فرمولبندى  .گاه اصلى مسئله سبک کار بايد کليد پاسخگوئى به اين سؤاالت را فراهم آورد

  .پراکنده و نامنظم مورد بحث قرار گرفتند وز بطوراى، اين سؤاالت در طول جلسات اين چند ر پايه

از اينجا ناشى ميشد که ما هر يک به درجات مختلف اجزاء و عناصرى از نقد سبک  اين خصلت نامنظم بحثها
منسجم انتقادى هنوز  اما بيان اين اجزاء و عناصر به شکل يک دستگاه. پوپوليستى را در ذهن خود داشتيم کار

ترين سطح از ريشه اين انحراف دست نيافته  عميق اى در ود و به آن حکم و فرمولبندى پايهبراى ما ممکن نب
) ياشار. ت(که پيش از آغاز مبحث سبک کار با رفيق حميد تقوائى  به همين دليل بود که در صحبتى. بوديم

 ندى از پيش تعيين شدهکه در معرفى اين مبحث ما نبايد کنگره را با ارائه يک فرمولب داشتيم چنين مطرح کردم
جدائى سازمان از  محدود و مشروط کنيم و هنگاميکه رفيق تقوائى در آغاز بحث به مقوالت تشکيالتچيگرى و

کمونيستها سخن گفتم و به اين " عملى هويت"طبقه با تاکيد بيشترى مکث کرد، من در مقابل به سهم خود از 
  .اى است رنامهب اشاره کردم که بحث سبک کار بحثى در حد مباحث

مطرح شد؟ اوال، بن بست عملى ناگزير روشهاى  اصوال چرا مسئله روشهاى عملى کمونيستى براى ما
ک نيز به ثبوت .م.بلکه اکنون ديگر در مقياس ا ٣پوپوليست خط  پوپوليستى نه تنها در مقياس سازمانهاى

مينگريم، در مقايسه با اهدافى که به پراتيک روزمره تشکيالتى خود در گذشته  امروز وقتى. رسيده بود
عملى  بست ما بن. خود داشتيم، همه چيز چون يک جست و خيز و تحرک مبارزاتى ساده بنظر ميرسد پيشاروى

تبليغ و ترويج و سازماندهى  پوپوليسم را در کليه ابعادش، از امنيت و ادامه کارى و پرورش کادر گرفته، تا
اين روشها به روشنى عجز خود . ايم مشاهده کرده انهاى سراسرى بخوبىهاى کارگرى و سازماندهى ارگ کميته

ثانيا، اکنون ديگر چيزى به نام برنامه حزب کمونيست . اثبات کرده بود را در پيشبرد وظايف همه جانبه ما
 برنامه حزب کمونيست، ديگر از ما. نميشد سهل انگارانه و سرسرى به آن برخورد کرد وجود داشت که

مبارزان کمونيست را  اگر کسانى ميتوانستند برنامه اتحاد. عملى مطابق با حزب کمونيست را ميطلبدروشهاى 
کنند، اما برنامه حزب کمونيست از ما  به متنى تحليلى، به سندى صرفا براى تبليغ و ترويج منحصر و محدود

رنامه، برنامه حزب کمونيست اين واقعيت که ب. ميطلبد خود حزب کمونيست و سازماندهى انقالب اجتماعى را
برنامه حزب . تالش در جهت دستيابى به روشهاى کمونيستى بود نام گرفت، هشدارى به همه ما براى

پس، از نقطه نظر سير تاريخى حرکت . روشهاى خرده بورژوائى رايج اتخاذ کرد کمونيست را نميتوان به
طبقه  را عقب مينشانديم تا بتوانيم نظرات مستقل ميبايست ابتدا از نظِر نظرى خرده بورژوازى جنبش ما، ما

 کمونيست انجام شده بود و اين امر اکنون ديگر با برنامه حزب. خود را، که بايد اتخاذ شوند، برجسته کنيم
بنوبه خود ما را به متمايز کردن عملى خود از خرده  در دستور ما قرار ميگرفت و اين اتخاذ اين برنامه

و اکنون در . حزب کمونيست را بدست آورده بوديم برنامه ديگر، ما به عبارت. ردبورژوازى موظف ميک
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به اين  در ابتداى مبحث سبک کار. سؤال قرار داشتيم که روشهاى اين حزب چيست و چه بايد باشد مقابل اين
. ى ماستبرنامه کمونيست اى هستيم که ضميمه جدائى ناپذير نکته اشاره کردم که ما فاقد آن روشهاى عملى

هر دو اجزاء دستگاه فکرى ما هستند و  اهداف ما و روشهاى ويژه پياده کردن و دنبال کردن اين اهداف
باندازه خود همان اهداف متمايز کننده ماست و داراى  روشهاى عملى ما در پياده کردن اهداف کمونيستى

اين باشد که ما درک کنيم که اين بحث سبک کار اساسا بايد معطوف به  بنابراين. خصلت ويژه طبقاتى است
 بر روشهاى عملى ما ناظر نبوده است و ما تاکنون روشهاى طبقات ديگر را اتخاذ خصلت ويژه طبقاتى

حال آنکه . کنيم ايم اهداف کمونيستى را با روشهاى خرده بورژوائى متحقق ما به عبث کوشيده. ايم ميکرده
  .تروشهاى کمونيستى نيز خود جزئى از هويت ماس

ماديت يافته معينى در  بنظر ميرسد که رفقا با اين بحث که حزب کمونيست قبل از هر چيز، سنتها مبارزاتى
اين . دارند، حزب نيز موجوديت دارد ها وجود اى که اين سنت بدرجه. جنبش کارگرى است، موافقت دارند

ها و  ونيستى زنده، در کادرها در تشکلبلکه در مبارزات کم اى، سنتها طبعا خود را نه تنها در اهداف برنامه
اهميت مسئله روشهاى عملى . براى سوسياليسم متبلور ميکند و ظاهر ميسازد در روشهاى تثبيت شده مبارزه

اگر  اگر اين سنتها بطور کلى پا برجا باشند،. مبارزه براى تشکيل حزب از اينجا روشن ميشود کمونيستى در
اى که تمام  ضعيف شده ناى کار کمونيستها باشد، آنگاه حتى حزب بسيارروشهاى عملى بلشويکى همچنان مب

که براى مثال در متن يک جنگ طوالنى  حوزه فعاليتش زير فشار پليس در هم کوبيده شده باشد و يا حزبى
حزب کمونيست است و ميتواند در شرايط مساعدى مجددا و  بهترين کادرهايش را از دست داده باشد، همچنان

  .عت خود را باز سازى کندبه سر

بلشويسم . گسست کامل از حزبيت است اما آنچه ما امروز شاهد هستيم، نه يک حزب ضعيف، بلکه اساسا يک
عميق و يک خالء کامل ما و آخرين مبارزات حزبى ما در  شکافى. آخرين جريان حزبى مارکسيسم انقالبى بود

ما امروز در حال تقويت و . ه دور را از هم جدا ميکندبلشويسم در گذشت حزب بلشويک و ديگر احزاب پيرو
حزب ضعيف شده و ضربه خورده نيستيم، بلکه اساسا وظيفه احياى يک حزب کمونيست  تجديد سازمان يک

زيرا دقيقا  چرا ميگوئيم يک گسست و خالء کامل ما را از تجربه بلشويسم جدا ميکند؟. بر عهده داريم واقعى را
ها و موازين کار آنها  تشکل بارزه حزبى بلشويکى حفظ نشده و نه در اشخاص و نه درها و روشهاى م سنت

اهداف و سياستها، و چه در سطح عملى يعنى  از اين رو چه در سطح نظرى يعنى در سطح. ادامه نيافته است
ر ما بطو. اين يک شکاف و خالء قطعى و کامل بوده است در سطح روشهاى سازماندهى و پراتيک حزبى،

ما به يک حزب يا جريان موجود بلشويکى چشم . خود متکى نبوديم خود بخودى و طبيعى بر ميراث جنبش
ما ميبايست . بوديم ابتدا بلشويسم را از لحاظ نظرى و عملى هر دو احيا کنيم نگشوديم، بلکه خود موظف

مبارزه براى  يست خود چکيدهپيش از اين گفتيم که چگونه برنامه حزب کمون. را از نو بوجود آوريم چيزهائى
ايم رويزيونيسم را تا آن حد از  توانسته ما در تئورى و برنامه. اى است احياى بلشويسم در سطح نظرى و برنامه

بعبارت ديگر . جريان حزبى حول برنامه کمونيست بوجود آورد سر راه مارکسيسم کنار بزنيم که بتوان يک
است که از زير دست و پاى رويزيونيسم بيرون  حزب کمونيست براستى برنامه "برنامه حزب کمونيست"

المللى و بومى  اى ما در مقابل رويزيونيسم در کليه اشکال بين شده است، و سند استقالل نظرى و برنامه کشيده
نميتوانيم صرفا با اتکاء به برنامه  ما. اى که باقى ميماند مسئله روشهاى عملى ما است پس مسئله. آن است
ميراث حزب توده، مشى چريکى و سبک کار  اى که يستى، بدون گسست کامل از روشهاى عملىکمون

انقالبى ايران با بلشويسم را از ميان برداريم، يک حزب  است، شکاف ميان مارکسيسم ٣پوپوليستى خط 
يد اين را ما با. را در ميان طبقه به پيش ببريم) کمونيستى(به شيوه حزبى  کمونيست تشکيل دهيم و مبارزه
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بود،  سال قبل در نظريات از کمونيسم دور ٤همانقدر که بستر اصلى جنبش کمونيستى ايران در  درک کنيم که
هفته اخير گام تعيين  کنگره ما با بحثهاى يک. ما امروز در عمل، در روشهاى عملى، از کمونيسم دوريم

  .ايم تئورى لنينى تشکيالت متکى شده بهما بار ديگر . اى در تکامل کمونيسم ايران برداشته است کننده

ما اين  اما مسئله اساسى اينجاست که. ايم اى نگفته بازگو کنيم در مييابيم که هيچ چيز تازه اما وقتى اين تئورى را
اين مباحثات . قرار ميدهيم طبقات ديگر" تازه"هاى  آموزش کهنه طبقه خود را در برابر افکار و فرمولبندى

اگر به برنامه خود نگاه کنيم ميبينيم که . است ين پر اهميت به ميراث لنينيسم ضرورى بودهبراى رجعتى چن
. ايم بروشنى بيان شده است و ما از آن عمال غافل مانده ٨بند  تئورى لنينى تشکيالت در رئوس کلى در

  .ايم فرازش گذشته ايم و از تکرارش کرده

تاتورى پرولتاريا وجود يک حزب کمونيست است که کليه وجوه ديک برنامه ما ميگويد که شرط الزم استقرار
اش  اش آگاه نمايد، در صف مستقل طبقاتى را رهبرى کند، او را به منافع طبقاتى مبارزه طبقاتى پرولتاريا

سازماندهى  حزب کمونيست حزبى براى. هاى کارگر تصرف کند کند، قدرت سياسى را در راس توده متشکل
است تشکل مورد نياز خود،  آن عمل پرولترى که در برنامه ما مطرح شده. رولتاريا استانقالب اجتماعى پ

وظايف و خصوصيات اين حزب بر مبناى  تعريف .يعنى حزب کمونيست را نيز تعريف و تعيين کرده است
بال چه خوب، ما به دن. جز مبناى تئورى لنينى تشکيالت نيست ، اين چيزىملزومات انقالب اجتماعى پرولتاريا

ما اين بود که سازمانى با اين خصوصيات بوجود آوريم و وظايفى را که در  چيزى ميگشتيم؟ وظيفه فورى
 حال پس از ماهها سردرگمى و پس از روزها. اش بگذاريم کمونيست مطرح شده است بر عهده برنامه حزب

اهميت مسئله در اين است که  اما تمام .ايم که در برنامه به روشنى بيان شده بود اى رسيده بحث دوباره به نقطه
تعريف حزب . ايم عمق اين نکته پى برده ما اين بار با نقد کليت دستگاه فکرى پوپوليستى موجود به

اما مشکل اينجا . اتحاد مبارزان کمونيست هم ذکر شده بود وخصوصيات و وظايف آن پيش از اين در برنامه
اما چنين نبود و . نيز اين تعريف را درک ميکند ٣، بلکه الاقل خط فقط خود ما بود که ما تصور ميکرديم نه

 اکنون بعد از مباحثات اين کنگره روشن شده است، اين درک عمق زيادى نداشت و تاثيرى بر همچنانکه
  .نگذاشته بود) ٣تا چه رسد به خط (پراتيک سازمانى ما 

چگونه  کرار نميکنم و تنها به اين مى پردازم کهمن بحثهاى گذشته را ت. بحث به کجا رسيده است اما اکنون
  .حلقه اساسى بحث سبک کار بدست آمد

گرى و جدائى سازمان از  اش مجددا تذکر داد که او تشکيالتچى در آخرين نوبت صحبت  ) ياشا (رفيق تقوائى 
ميداند، و  يستىرا حلقه اصلى در نقد سبک کار پوپول) يعنى سکتاريسم بمعناى عام(و پيشروان طبقه  طبقه

. ميتوان توضيح داد معتقد است عوارض و نمودهاى متنوع اين روشها را با اين فرمولبندى اصلى
" ها بودن در امر انقالب نايب توده"که  رفيق گفت. اى که رفيق ارائه کرد بسيار جالب توجه بود فرمولبندى

صلتى خرده بورژوائى ميبخشد و اين است که به آن خ ترين بيان خصيصه اصلى سبک کار پوپوليستى عميق
  .پوپوليستى است ترين بيان نقد ما بر روشهاى عميق

با دقت بيشترى تعمق کنيم، خصلت پوپوليستى " امر انقالب ها بودن در نايب توده"اما اگر در اين عبارت 
تشکيالت کمونيستى  عملىانقالب؟ آيا صفت مميزه کار  کدام ها در امر توده کدام نايب .اى در آن ميبينيم برجسته

 کدام انقالبى مورد نظر است و پوپوليستها نايب چه نيست؟ اينجا" ها در امر انقالب نايب توده"اين است که 
 کليد نقد. فرمولبندى مشخصا انقالبى بدون محتواى طبقاتى مطرح شده و جلب نظر ميکند ها بودند؟ در اين توده

اى  انقالبيگرى ما به شيوه اينجا. بندى و فراتر رفتن از آن پيدا ميشودسبک کار پوپوليستى با نقد همين فرمول
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ديگر با انقالبيگرى خرده بورژوازى يکسان فرض  العموم يا بعبارت ها على غير انتقادى با انقالبيگرى توده
 “ نيابت تشکيالتى صرفا در اين خالصه ميشود که گويا آنها تفاوت ما و پوپوليستها در عمل. ميشود

در . ها را به صحنه بياوريم توده خود بر عهده ميگيرند، حال آنکه ما ميبايست خود" انقالب"را در اين " ها ودهت
و خرده بورژواها متمايز " ها توده"ما از انقالبيگرى  مورد نظر ما و انقالبيگرى" انقالب"اين فرمولبندى 

نى براى تحقق يک انقالب تعريف شده بوجود اينست که ما کمونيستها سازما اما بحث دقيقا بر سر. نميشود
 اصوال تشکيالت .سازماندهى عمل انقالبى وظيفه هر تشکيالت کمونيستى است .انقالب پرولترى ميآوريم؛

سازمانى است که نظربه . را سازمان ميدهد و رهبرى ميکند انقالبى سازمانى است که عمل انقالبى توده معينى
ايم که ميخواهيم تشکيالتى بسازيم که يک انقالب  نيز در برنامه خود گفته ام. سازماندهى انقالب را دارد

 .اما اين چه انقالبى است؟ بديهى است، منظور انقالب اجتماعى پرولتارياست. رهبرى کند سازماندهى و
ا خير، ميشويم ي" انقالب ها در امر نايب توده"بنابراين بحث بر سر اين نيست که آيا ما، بمثابه يک سازمان، 

وجودى سازمان ما، يعنى تشکيالت کمونيستى را تشکيل دهد  انقالب بايد فلسفه کدام بلکه دقيقا بر سر اينست که
  .انقالب تعيين شود کدام ما بايد بدوا متناسب با نيازهاى و خصوصيات عملى کار سازمانى

هاى  بورژوائى را در جنبه ى خردهمان انقالبيگر چگونه است که ما که در طول مبارزات ايدئولوژيک تاکنونى
ايم، که اکنون به  سوسياليستى پرولتاريا پاى فشرده ايم و در مقابل آن همواره بر انقالبيگرى مختلف آن نقد کرده

اى غير انتقادى از  همان سير انتقادى را ادامه نميدهيم و مجددا به شيوه تبيين مبانى تشکيالتى ميپردازيم
نيابت  رف ميزنيم، مفهوم آن را مفروض ميگيريم و بحث خود را حول نيابت و يا عدمالعموم ح على "انقالب"

بورژوائى را از فلسفه تا اقتصاد و  متمرکز ميکنيم؟ چگونه است که ما که پيش از اين مبانى انقالبيگرى خرده
" ضد رژيمى"قاتى انقالبيگرى در محدوده مبارزه ماوراء طب ايم و محدود ماندن اين سياست شناخته و شکافته

على العموم استنتاج " انقالب"به تئورى تشکيالت ميپردازيم باز تشکيالت را از  ايم، اکنون که را افشاء کرده
مشخص  و محتواى آن انقالب را که سازماندهى آن ميبايد ضرورت وجودى تشکيالت ما را تعريف کند ميکنيم

بسنده ميکنيم؟ اينجاست که آن  باشيم" ها در امر انقالب تودهنايب "نميکنيم؟ چرا صرفا به ذکر اينکه ما نبايد 
ما بايد بحث سبک کار را نيز از زاويه : ميشود ابهامى که ما در فرمولبندى مسئله داشتيم کامال بر طرف

تشکيالت خود را براى سازماندهى يک انقالب تعريف شده، يعنى  ما. سازماندهى انقالب پرولترى ميگرفتيم
 تبليغ ما، ترويج. پرولتاريا ميخواهيم و اين خصوصيات روشهاى عملى ما را تعريف ميکند ياليستىانقالب سوس

بقيه انقالبات در پرتو  .ما و سازماندهى ما هدفى جز آماده کردن طبقه کارگر براى انجام انقالب اجتماعى ندارد
ما اين نقطه . ر برنامه ما بيان شده استروشنى د اينها به. اين هدف اساسى جايگاه خود را براى ما پيدا ميکنند

دهى کمونيستى و ما گفته بوديم که سازمان. تاکيد کرده بوديم "٢ بسوى سوسياليسم شماره"سرمقاله  عزيمت را حتى در
ابزارى است براى از بين بردن تفرقه و تشتت در صفوف طبقه کارگر، آگاه کردن طبقه  حزب کمونيست اساسا

اين چيزى . اجتماعى اش و انجام انقالب منافع مستقل خويش و سازماندهى او بويژه در حزب سياسى طبقاتى به
ما به نادرست براى . نميشناختيم حت اين عنوانجز رکن اساسى تئورى لنينى تشکيالت نيست و ما آن را ت

تاکتيکى کار تشکيالتى، به روشهاى تبليغ و ترويج و  هاى يافتن تئورى تشکيالت توجه خود را به جنبه
ما فراموش کرده بوديم، که تئورى . اين محدوده دنبال آن ميگشتيم سازماندهى معطوف کرده بوديم و در

تشکيالت  وجودى ضرورت بايد ابتدا تئورى و بنابراين بمثابه يک. است ىتئور خود يک تشکيالت به هر حال
اگر ما . در تئورى تشکيالت است چرا تشکيالت کمونيستى ضرورى است؟ اين اولين سؤال. را توضيح بدهد

کمونيستى را ايجاب ميکند بدرستى بشناسيم، آنگاه  آن ضرورت مادى و اجتماعى را که وجود يک تشکيالت
تشکيالت براى پاسخگوئى به اين ضرورت بايد داشته باشد، به روشنى  آن خصوصياتى را هم که اين ميتوانيم
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 سازماندهى انقالب پرولترى هدف کسى باشد، بديهى است که تشکيالتى که ميسازد، بايد اگر. تعريف کنيم
موضوع کار . دهد مانيعنى طبقه کارگر را براى اين انقالب ساز. پاسخگوى نيازهاى يک چنين انقالبى باشد

  .ما، مضمون کار ما و روش ما از همين هدف نتيجه ميشود

اى خود، آنجا که به مسئله تشکيالت  برنامه اما اشکال کار اينجا بود که ما عليرغم نظرات صريح و روشن
هى آن از انقالب و ضرورت سازماند. خرده بورژوازى تقليل داديم رسيديم در عمل انقالبيگرى خود را تا حد

ما در عمل . کنيم ضرورت سازمان ما مشخصا از کدام انقالب، نتيجه شده است سخن گفتيم بى آنکه روشن
بالفعلى که لحظه و  اجتماعى پرولتاريا را با انقالب بالفعلى که پيشاپيش چشمان ما جريان داشت، انقالب انقالب

نتيجه گرفتيم و به " انقالب"خود را از  ازمانما س. مقطعى در انقالب اجتماعى طبقه کارگر است، يکى گرفتيم
تشکيالتى ما در ميان بود، سر تلقى خود از آن انقالبى که  معطوف کرديم، اما آنجا که پاى وظايف" انقالب"

بنابراين اين . کمونيست هاست، از حد انقالب بالفعل و موجود فراتر نرفتيم فلسفه وجودى متشکل شدن ما
ما  خرده بورژوائى نظير فدائى و پيکار و ديگران در عمل به اين کاهش مييافت کهسازمانهاى  تفاوت ما و

ضد "انقالب حاضر را در مبارزه  برنامه جامعى داشتيم، اما آنها اساسا حتى اين انقالب براى مثال براى
ن نيز بر و نظير آ" سازمان انقالبى"و " انقالبى عمل"، "نيروى انقالبى"مفاهيم . خالصه ميکردند" رژيمى

اينجا حتى انقالبيگرى ما به وجود يک انقالب بالفعل منوط . تعريف ميشد حسب اين انقالب و صرفا اين انقالب
انقالبى جريان  مشکل ماست، آن زمان که احتماال" ها بودن در امر انقالب نايب توده"براستى اگر  آيا. ميشد

مشغول  انقالب اجتماعى پرولتاريا ش به سازماندهىسال پي ١٣٠ندارد، ما انقالبى نيستيم؟ آيا ما بيش از
ايم؟ خوب، اين عمل انقالبى چيست که مارکس و لنين و ما و  نکرده انقالبى عمل ايم و به و به اين اعتبار نبوده

همه ما، خصلت انقالبى مشترک  صدها حوزه و تشکل کمونيستى را بهم پيوند ميدهد؟ آيا وجه مشترک دهها و
  پرولتارياست؟ ا در سازماندهى انقالب اجتماعىما، جز شرکت م

يا بعبارت بهتر، سياست اعالم شده . سياست نتيجه نگرفتيم مشکل اصلى اين بود که ما تشکيالت را در عمل از
 اين انعکاس اين واقعيت بود که ما اين سياست. حرکت تشکيالتى خود ناظر نکرديم اى خود را عمال بر و پايه
اى زنده  سياست و مبارزه ارزه براى سازماندهى انقالب اجتماعى، مبارزه براى سوسياليسم رااى، يعنى مب پايه

پراتيکى کلمه، بمثابه اهدافى انقالبى و فورى در  و فورى نديديم و اهداف سوسياليستى را در عمل، و به معنى
بود و طبعا مهر تناسب قواى  را صرفا با انقالب بالفعلى که در جريان دستور خود نگذاشته بوديم، ما انقالب

 ما انقالبيگرى خود، و عمل انقالبى را که. بر خود داشت، تداعى کرديم و يکى گرفتيم طبقاتى معينى را
رسيده است،  همواره بر عهده ماست، به اعتبار آن انقالب اجتماعى که قريب يک قرن است عصر آن فرا

صرفا در رابطه با انقالبيگرى امروز،  رديم، بلکه آن راماست، تعريف نک فورى انقالبى که يک قرن است امر
عمل انقالبى براى ما تنها در ارتباط با . تعريف کرديم انقالبيگرى معطوف به يک انقالب بالفعل و جارى،

يعنى وقتى يک (ميداد و لذا وقتى دست به سازماندهى عمل انقالبى ميزديم  پيشبرد يک انقالب بالفعل معنى
سازماندهى انقالب  نه به سازماندهى انقالب پرولترى در کليت خود، بلکه صرفا به) بى ميساختيمانقال تشکيالت

امر انقالب ساختيم، در اين راه  آرى، ما تشکيالتى براى سازماندهى. دموکراتيک حى و حاضر معطوف شديم
الب معين بالفعل بود، ، محدود به امر يک انق"انقالب امر"سرسختانه کوشيديم و جانبازى کرديم اما اين 

اجتماعى پرولتاريا نبود، انقالبى که نه بطور اخص پرولتاريا و اهداف  انقالبى که بالواسطه انقالب
  .بلکه طبقات مختلف و اهداف دموکراتيک مشترک آنان مبناى آن را تشکيل ميداد سوسياليستى او،

، فورى بمثابه يک امر واقعى، دائمى و لذا رانکته اصلى اينجا بود که ما خود در عمل امر انقالب پرولترى 
، )و براى ما ديگر بايد گفت مدتهاست فرا رسيده است(آن سخن ميگويد  بمعنائى که لنين از فرا رسيدن عصر
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. ا انجام شودفور يعنى همواره و در همه حال، بايد. است دائما فورى امر دائمى، امرى .در نظر نگرفتيم
يک انقالب موجود، جارى و بالفعل ما را چنان  اما. بايد چنين جايگاهى را ميداشتانقالب پرولترى براى ما 

انقالب و انقالبيگرى را به اعتبار آن درک و استنتاج ميکرديم، و لذا هر  به خود جذب کرده بود که اساسا مقوله
دو حالت صدق  که هر( طبقاتى را، اعم از اينکه نايب آن بوديم يا خود آنرا فرا ميخوانديم -اجتماعى نيروى
طبقه نرفتيم و عمل مستقيم خود،  چه آنجا که به سراغ. صرفا به سمت اين انقالب معين سوق ميداديم) ميکرد

و چه آنجا که به توده طبقه روى آورديم و او را به  آکسيون خود و نيروى سازمانى خود را بجاى آن نشانديم
عمل انقالبى مورد نظر ما، عملى صرفا در ارتباط با انقالب اين حاالت  عمل انقالبى فراخوانديم، در همه

  .شود موجود بود، و نه انقالبى که بايد از دل اين انقالب بالفعل و تالطمهاى طبقاتى متولد جارى و بالفعل

مهمترين تحول تاريخ معاصر ايران و . انقالب واقعى است که انقالب جارى ايران، يک تاکيد ميکنم بر اين
پرولتارياى ايران و ما کمونيستهاست، و بايد که گسترش و عمق يابد و رهبرى  ين واقعه تاريخى براىعزيزتر

 اما منحصر کردن و منحصر ديدن انقالب و. پيشروان کمونيست طبقه کارگر قرار گيرد آن در دست
خطرى است که تمام  اى آن، دقيقا آن انقالبيگرى به يک انقالب بالفعل و صرفا پاسخگوئى به نيازهاى مرحله

رو ساده  ما در کار سازمانى دنباله. کرديم ما چنين. هاى انقالبى تهديد ميکند احزاب کمونيست را در دوره
اش در شکل بالواسطه خود مضمونى محدودتر از انقالب  ذهنى انقالبى شديم که بنا به خصوصيات عينى و

 نباله روى عملى باعث شد که ما حتى نتوانيم از نيروىاين د. وجودى ما را ميسازد اى داشت که فلسفه اجتماعى
  .کنيم آنطور که بايد استفاده آن انقالب تر کردن براى نزديک اين انقالب

کردن سوسياليسم و مبارزه سوسياليستى به ترويج  پيش از اين و بخصوص در همين کنگره، بارها عليه محدود
وديم، اما براستى چرا سوسياليسم براى ما به معناى عملى داده ب و توضيح متون کالسيک مارکسيستى هشدار

سوسياليستى به  سوسياليستى معادل نبود و چرا انقالب انقالب چرا سوسياليسم با. نميشد کلمه با انقالب تداعى
علت اين بود که هنگامى که مسئله در  معناى واقعى کلمه براى ما فوريت عملى پيدا نميکرد؟ همانطور که گفتم

انقالبيگرى خرده بورژوائى را از کف ميگذاشتيم، ما  تشکيالتى براى ما مطرح ميشد، عمال نقد -عملى سطح
سطح نظرى و سياسى از ديدگاه پرولترى کامال نقد کرده بوديم، اما در عمل  انقالبيگرى خرده بورژوائى را در

مرز ما را با  ات و برنامه ما به روشنىنظر. انقالبى را تا حد تعبير خرده بورژوائى آن تنزل داديم مقوله عمل
خرده بورژوائى تشکيالت بطور  سوسياليسم و انقالبيگرى خرده بورژوائى ترسيم ميکرد، اما در عمل تئورى

و در مقاالت و  "٢ بسوى سوسياليسم شماره"سرمقاله  ما در. خود بخودى جايگزين تئورى لنينى تشکيالت ميشد
پوپوليستها، خرده بورژواها، حزب کمونيست  هاى گوناگون ديگر، اين واقعيت را بر مال کرده بوديم که نوشته

اى  برنامه حزب حکم پايه و سپس در ک.م.برنامه ا ما در. ميکنند را از نيازهاى يک جنبش دموکراتيک استخراج
احکام اصولى را به بايگانى سپرديم و اتحاد  تئورى لنينى تشکيالت را به روشنى اعالم کرديم، اما عمال اين

ديگر را با مالک نيازهاى يک جنبش دموکراتيک سنجيديم و  مبارزان کمونيست و هر تک سازمان کمونيستى
اشکال تبليغ، ترويج، سازماندهى، وظايف درون تشکيالتى و بطور کلى پراتيک  قضاوت کرديم؛ بدين شکل که

  .وکراتيک جارى بودايم که صرفا پاسخگوى امر انقالب دم را در مقابل خود قرار داده اى سازمانى

محدود دموکراتيک نميتوان اهداف و برنامه  بدين ترتيب بديهى است که با تشکيالتى معطوف به انقالبيگرى
تشکيالتى که بر . ابزارى نيست که براى آن اهداف ساخته شده باشد چنين تشکيالتى. سوسياليستى را پياده کرد
 انى مردم، اعم از دانشجو، کاسب، کارمند و کارگر و غيره رايافته است که اقشار همگ اين مبنا عمال سازمان

ها باشد، چگونه  توده براى تحقق جمهورى انقالبى بسيج و سازماندهى کند، اگر هم صادقانه نخواهد که نايب
هاى حزبى  خوب بديهى است که بر حوزه .ميتواند ابزارى براى سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاريا باشد
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رفت تا برنامه حزب کمونيست را مبناى فعاليت روزمره  شود، بديهى است که بايد با آن کلنجارمتکى نمي
. قرار دهد، بديهى است که از ترويج برنامه استنباطى آکادميستى خواهد داشت سازمانى و تبليغ و ترويج خود

 -انقالبى و عملتشکيالتى با سبک کار پوپوليستى، سوسياليسم به يک امر مجرد تبديل ميشود  براى
بطور کلى فراموش نميکند،  چنين تشکيالتى قطعا سوسياليسم را. دموکراتيک تنها عمل واقعى محسوب ميگردد

هاى  او به توده. اشاره کردم، در نظر ميگيرد ، به همان مفهوم آکادميک که"ترويجى"اما آن را صرفا امرى 
ات  آگاهى. "مبارزه کن" رژيم"اما عليه " اساستثمار را بشن" ،"سوسياليسم را بدان"کارگر ميگويد 

در بهترين (اين تشکيالتى است که در سطح آگاهگرى ". دموکراتيک -انقالبى سوسياليستى باشد و عملت
صرفا  سوسياليسم را مطرح ميکند، اما در سطح عمل مستقيم، در سطح عمل انقالبى، دموکراتيسم و (حالت

طبقاتى به خود ميگيرد و روشهاى  شکيالتى بناگزير بافت همگانى و ماوراءچنين ت. دموکراتيسم را پياده ميکند
تئوريک از  -اما احتماال در سطح رهبرى نشريات سياسى دموکراتيک را اتخاذ ميکند، -متناظر با کار انقالبى

  .سوسياليسم سخن ميگويد

ير سکتاريست و صاحب سازمانهاى غ اين، آن خصوصيت اصلى سبک کار خرده بورژوائى است که در مورد
ها شدن،  ها و يا نايب توده يعنى جدائى سازمان از توده فرمولبندى رفيق تقوائى،. اى هم صدق ميکند نفوذ توده

مسئله . له ميرسيم کاربرد خود را از دست ميدهد اى نظير کومه نفوذ توده وقتى به نمونه سازمانهاى صاحب
معينى را  ها را به ميدان ميکشند، عمل انقالبى تى وقتى خود تودهکه اين گونه سازمانها نيز ح اصلى اينجاست

انقالب و جنبش بالفعل و  در دستور آنها قرار ميدهند و سازماندهى ميکنند که صرفا معطوف به محدوده يک
که مشخصا بالواسطه سوسياليستى نيست و  انقالب و جنبشى. حى و حاضر است و ابدا از آن فراتر نميروند

  .صوصيتى همگانى و دموکراتيک استداراى خ

براى سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاريا  بينش پوپوليستى در زمينه تشکيالت، از ساختن تشکيالتى انقالبى
در نظر نميگيرد و لذا هر  عمل انقالبى معناى ملموس و عينى کلمه طفره ميرود، زيرا اين امر را اساسا به

 اش باشد، هر کس بر آگاه کردن دن طبقه کارگر در حزب مستقل طبقاتىخواهان سازمان دا کس به فوريت
 مبرم و روزمره سازمانى کار بمثابه يک) اش يعنى منافع سوسياليستى(پرولتاريا به منافع مستقل طبقاتى اش 

شگفت انگيز است که "! کار آرام سياسى است اين: "اصرار ورزد، از جانب پوپوليسم چنين پاسخ ميگيرد که
 امرى که دهها سال است به تعويق و تاخير - قدرت سياسى پرولتاريا و گرفتن انقالب اجتماعى زمان دادنسا

  !بخورد" کار آرام سياسى"برچسب  -افتاده است 

پوپوليستى در برابر اتخاذ سبک کار کمونيستى اين است که پافشارى بر فوريت بخشيدن  نمونه ديگر مقاومت
ولونتاريسم و  بر چسب) از تبليغ و ترويج و سازماندهى سوسياليستى طبقه کارگراعم (کار سوسياليستى  به

عليرغم هر ادعائى که داشته باشد، به  کار سوسياليستى براى پوپوليسم در تحليل نهائى و. گرائى ميخورد اراده
ياليستى سوس  در اين ديدگاه جنبش. و موکول ميشود اى از رشد جنبش خودبخودى طبقه کارگر منوط درجه

تبديل " خودبخودى"در نظر گرفته نميشود و صرفا به قطب مخالف جنبش  کارگر طبقه اصوال بعنوان جنبش
خودبخودى باشد،  پرولتاريا هر قدر هم" خود بخودى"در اينجا اين واقعيت فراموش ميشود که جنبش  .ميشود

زمينه نظريات موجود و در  براى است که در هر مقطع  اين جنبش طبقه! ديگر عصيان بردگان که نيست
يکى از اين اشکال، حرکت سنديکائى . ميافتد دسترس خود، اشکال ابتدائى حرکت به خود ميگيرد و به راه

انگلستان، خود بخودى است؟ آنجا جنبش سنديکائى دفتر و  اما کجاى جنبش سنديکائى براى مثال در. است
متعدد دارد، در موارد زيادى شريک دولت در امر پيشبرد  هاى و تئوريسين دستگاه و مقر و اداره و مشاوره

طبقه  "خود بخودى"اقتصادى است، با اين حال کمونيستهاى ايران بى هيچ تعمقى نام آن را جنبش  هاى برنامه
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کارگر ايران امروز  گوئى طبقه کارگر يک موجوديت صرفا ملى و کشورى است و طبقه. کارگر ميگذارند
ميکند و لذا سنديکاليسمش هم الجرم  درون خودش را از نو و از صفر ساخته و پرداختهبدنيا آمده، نظرات 

که خود مارکس و انگلس و لنين حضورا در درون طبقه  ايم گوئى چون ما نديده. اوست" خود بخودى"گرايش 
نين نتيجه ميشود که ايم، چ اما کارگران ايرانى سنديکاليست و فعال زياد ديده کارگر ايران فعاليتى داشته باشند،

سنديکائى طبقه  قرار داريم و جنبش" بيرون طبقه کارگر"انگلس و لنين و کمونيسم و ما کمونيستها  مارکس و
اش در طى  اى را که تمام مبانى سنديکائى پوپوليستها جنبش! اوست" خود بخودى و اصيل"کارگر ايران جنبش 

هاى بورژوازى  وپا و امروز مشخصا توسط تئوريسينار سالها توسط بخشهاى معينى از اشرافيت کارگرى
تئوريزه شده، در سطح جهانى متشکل شده و توسط همين عناصر و  احزاب سوسيال دموکرات اروپاى غربى

مينامند، اما هنگامى که از آنها ميخواهيم کمونيسم را بمثابه " خودبخودى"راحتى  احزاب رهبرى ميشود، به
وجدان دچار  برسميت بشناسند، زبانشان قفل ميشود و به عذاب طبقه کارگردر درون جنبش  مشخصى گرايش
الاقل صد و سى سال است با انتشار  اينها کمونيسم را، عليرغم گفتارشان، در عمل بعنوان جنبشى که! ميشوند

کارگرى وجود ملموس و عينى داشته است و يک  مانيفيست کمونيست، به عنوان جريانى در درون جنبش
بمثابه آگاهترين بخش خود طبقه کارگر رهبرى کرده و به پيروزى  سال قبل ٧٠ب کارگرى عظيم را در انقال

اش نقل ميشود،  آنها به اين عبارت، که تمام مدت خارج از متن تاريخى و واقعى .بينند رسانده است، نمى
که کارگرى  مونيسم مدتهاستاما ک! بله". سوسياليسم بايد از خارج به درون طبقه کارگر برود: "که ميچسبند
  .اند ها هم بخوبى فهميده ها و تراست اين را ديگر صاحبان کارتل. است

که امروز پس از آنکه رويزيونيستها تشکيالت ما،  ما نمايندگان مانيفيستيم، ما نمايندگان انقالب اکتبريم،! رفقا
ما . مان را بسازيم ايم تا تشکيالت نه گذاشتهاند، از نو پا به صح کرده حزب ما، و بين الملل ما را پاره پاره

. اند و به هوا نرفته اينها دود نشده. ميليونها و دهها ميليون کارگر انقالبى در صفوف ما بودند. ايم بوده کارگرى
مرگ بر . "ديوارها آويخته بوده و هست تصوير لنين ما، تصويرى است که در ميليونها خانه کارگرى بر

و در همين انقالب ايران ديديم که . کودکان کارگران است ين شعار کمونيستها، امروز شعار، ا"دارى سرمايه
کمونيستى مبارزه بخشى از خود طبقه کارگر جهانى چنان زنده است که هنگاميکه  خصلت کمونيستى و ميراث

دارى را نيز بى  مايهسر کارگر ايران مبارزه خود را ظاهرا عليه استبداد و سلطنت آغاز ميکند، همراه آن طبقه
فربه براى آنکه سالم از خيابان عبور کند و به خانه  دار اعتبار ميکند، به نحوى که تا ماهها پس از قيام سرمايه

 و اين تازه انقالبى بود که در شعارهاى علنى و در کالم مدعيان. دارى بدهد سرمايه برسد بايد شعار مرگ بر
واقعيت را  لنين اين. دن به بورژوازى و مالکيت خصوصى نداشتاش ابدا داعيه ضربه اساسى ز رهبرى

براى زندگى بر طبق الگوى  خاطرنشان کرده است که چگونه با انقالب اکتبر جنبش شورائى، يعنى جنبشى
اين . زحمتکش در اقصى نقاط جهان بدل شد يک انقالب کمونيستى، به خواست و آرمان صدها ميليون کارگر و

به همان صورتى که آرمانهاى سنديکاليستى در ذهن طبقه جاگير  دارد که آرمانهاى کمونيستى،معنائى جز اين ن
آرى پوپوليستها تکامل و رشد جنبش طبقه کارگر را در . اند کارگر نفوذ و رسوب کرده اند، در درون طبقه شده
اينها کمونيسم را،  .نميبينندکارگران را " خودبخودى"هاى  دهها سال نميبينند، اينها تکامل سنتها و گرايش طى

واقعى در حيات کارگر به مثابه يک گرايش  اى کمونيستى، به مثابه يک تجربه اينک پس از انقالب کبير و توده
اينها عمال منتظر آنند . در نظر نميگيرند کارگرى بعنوان يک گرايش جنبش طبقه کارگر و لذا درون واقعى در
" بيرون" قه کارگر در ايران از نو تکرار شود و مارکس و لنينى بيايند و ازتاريخ جنبش جهانى طب تا بار ديگر

اينها جرأت کنند کمونيسم را جريانى  تئورى انقالب پرولترى در ايران را بدهند و در طبقه کار تثبيت کنند، تا
  .بنامند در جنبش طبقه کارگر، يعنى جريانى کارگرى،
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در روسيه شکست خوردند و ميراث پيروزيهاى  آخرين رفقاى ما. دنه، اين شيوه برخورد ما نميتواند باش
. ايران از ابتدا کارگرى بوديم، حتى اگر يک کارگر را هم نميشناختيم ما در. سازشان را براى ما گذاشتند تاريخ

يش، خو به عنوان پيشقراوالن انقالب - اگر ميپذيرفتند که کمونيستيم  -بسيار ما کمونيستها را  زيرا کارگران
متعلق به طبقه کارگر است و  کمونيسم از نظر عينى جريانى. بعنوان وارثين لنين و اکتبر عزيزشان ميشناختند

اى مسلحانه  پرولترى، با سازماندهى سالها جنگ توده اين تعلق طبقاتى خود را نيز با سازماندهى انقالب کبير
ى، و با خونهاى بسيارى که کارگران نثار در ادامه جنگ اول جهان کارگران عليه نيروهاى امپرياليست

  .اند، اثبات کرده است سوسياليسم نموده کمونيسم و آرمان

بخواند، و  بسپاريم که ما را بيرون طبقه کارگر و بيرون جنبش کارگرى خرده بورژوازى پس اين وظيفه را به
جايگاهى است که خرده  ازيرا اين دقيق. با جنبش خودبخودى طبقه کارگر شود" تلفيق"از ما خواهان 

سازمانهاى خرده بورژوائى که براى جمله  ما فراموش ميکرديم که آن. بورژوازى ميخواهد به ما بدهد
هورا ميکشيدند، خود به راستى از لحاظ طبقاتى بيرون طبقه  و نظاير آن" مارکسيسم بيرون طبقه کار است"

ه هيچ وجه مارکسيسم را به عنوان جريانى در جنبش ، از ابتدا ب٣پوپوليستى خط  سازمانهاى. کارگر بودند
مارکسيسم را به  گذاران و رهبران و متفکران اين سازمانها، اساسا بسيارى از پايه. کارگر نشناختند طبقه

آنکه ديگر دست از اسالم بکشند،  عنوان آنتى تز مذهب امثال مجاهدين آموختند و گمان کردند که بمحض
آنها هرگز به اين انديشه . مکانيکى آنرا با کمونيسم اشتباه گرفتند اترياليسم، آنهم از نوعآنها م. کمونيست هستند

 دار در جنبش طبقه کارگر جهانى است، که سنتها و روشهاى عملى مارکسيسم يک جريان ريشه نکردند که
يگاههاى پا خاص خود را داشته است، احزاب خود را بوجود آورده است، مداوما در درون طبقه کارگر

طبقاتى و انقالبى هدايت کرده  کمونيستى بوجود آورده است، در طول دهها سال طبقه کارگر را در مبارزات
درک آنان از کمونيسم سطحى و تجريدى  .نيز هست مارکسيست شدن مستلزم آموختن اين سنت ها است و لذا،

. روايت خرده بورژوائى تمکين کرديمعملى مان از کمونيسم، به اين  بود و ما نيز در عمل، يعنى در درک
تشکيالت و  تمکين کرديم، زيرا در پراتيک اى و سياسى ما نيست، ما در نظرات برنامه اينجا منظورم ابدا

اى غير انتقادى از  شيوه تئورى تشکيالت، که رکن و شرط الزم هر عمل انقالبى براى کمونيست هاست، به
  ...روى کرديمادراکات خورده بورژوائى رايج دنباله 

خرده بورژوائى را به عنوان تنها شکل  همانطور که گفتم مسئله دقيقا اينجا بود که ما عمال انقالبيگرى
ما انقالب . به عنوان تنها انقالب واقعى در نظر گرفتيم انقالبيگرى و انقالب همگانى و ماوراء طبقاتى را

سوق داديم و انقالبيگرى خود، يعنى انقالبيگرى  "اهداف"واقعيت به سطح  سوسياليستى خود را از سطح يک
کارگر  اى را که ناظر به سازماندهى و بسيج طبقه انقالبيگرى -که مدتهاست در دستور است  سوسياليستى را

 و واقعى امرى -پرولتارياست  تحت پرچم حزب کمونيست و مبارزه براى کسب قدرت و استقرار ديکتاتورى
، يعنى انقالب سوسياليستى، يک انقالب واقعى و در دستور نبود که ما ، انقالببراى ما. نديديم در دستور
سازماندهى مى  عمل انقالبى براى تحقق آن جريان دارد، مدتهاست براى آن گردآورى قوا ميشود، مدتهاست

درت توسط گيرد و به قيام و به کسب ق شود و مى تواند به اعتبار همين فعاليت و عمل انقالبى کمونيستها، اوج
انقالب سوسياليستى در انتهاى قرن بيستم ابدا ولونتاريستى  اعتقاد به در دستور بودن. طبقه کارگر منجر شود

امروز انقالب سوسياليستى بر متن هر بحران . در اوج بحران و انحطاط است دارى امروز سرمايه. نيست
طبقه  ها و پيشروان ونيست باندازه کافى تودهدارى ميتواند شکل بگيرد و اگر حزب کم سرمايه اقتصادى جامعه

بورژوائى را به صدا  کارگر را در صفوف خود متشکل کرده باشد، هر بحران اقتصادى ناقوس مرگ جامعه
  !در ميآورد
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نشريات خود به وضوح بيان کرده بوديم و خود سهم زيادى در بيدار کردن و  ما همه اينها را ميدانستيم، در
تاکيد  از اين رو در طول بحث همه جا بر اين. سوسياليستى جنبش کمونيستى ايران داشتيم وجدان زنده کردن

جايگاه انقالب دموکراتيک جارى  ما. خود از اين درک نظرى خود دور افتاديم عمل تشکيالتى کردم که ما در
اين انقالب فراتر  سوسياليستى خود، که بسيار از محدوده را در جهت رسيدن طبقه کارگر به اهداف طبقاتى و

ما مبارزه براى پيروزى دموکراسى انقالبى و انقالب دموکراتيک را به . بوديم ميرود، به روشنى توضيح داده
نيز ميدانستيم که مبارزه ما  و اين را. قرار ميگيرد تاکتيکها اى ميدانستيم که بطور کلى در قلمرو مبارزه درستى

اين رو در ابتدا هنگاميکه دريافتيم در عمل انقالبيگرى  از. فراتر ميرودبسيار از مبارزه براى اهداف تاکتيکى 
 ايم، اشکال خود را به سوسياليستى خود را به معنى واقعى کلمه در دستور نگذاشته بوده همه جانبه و فراگير

" تاکتيکها عدم درک رابطه کار روتين کمونيستى با"و يا " محدود ماندن در سطح تاکتيکها"صورت 
نظر من نه، اين فرمولبندى به  اما آيا اين فرمولبندى براى توضيح مطلب کافى است؟ به. مولبندى کرديمفر

قرار ميگيرد براى خرده " تاکتيک"قلمرو  زيرا آنچه قاعدتا براى کمونيستها در. عمق مسئله نميرسد
پس اين نقد . است اش گرىکل انقالبي براى خرده بوروازى اين. است" هم استراتژى و هم تاکتيک"بورژوازى 

مشکل . بينانه است خود نقدى محدود و کوته" تاکتيک همه چيز ما شده بود"بود زيرا  که سبک کار ما نادرست
واقعيت اين . بوده است "روى از خرده بورژوائى در عمل دنباله"بلکه " محدود ديدن مبارزه در تاکتيکها"نه  ما

انقالبيگرى خرده بورژوائى بود که برخورد به مسائل  ما شده بود، اين نبود که همه چيز" تاکتيک"بود که اين 
همه چيزش بود،  -براى کمونيستها در محدوده مقوله تاکتيکها قرار دارد  امرى که -يک انقالب دموکراتيک 

رت صو اين دقيقا تمکين به انقالبيگرى خرده بورژوائى در عمل بود که به. اش بود هم تاکتيک هم استراتژى و
  .وارونه تحت عنوان برجسته شدن مسائل تاکتيکى فرموله ميشود

اتخاذ شود، آنگاه  آرى، هنگاميکى انقالبيگرى کمونيستى بطور زنده جريان داشته باشد و توسط تشکيالت
انقالبيگرى خرده بورژوائى . ترديد نيست در اين جاى. انقالبيگرى طبقات ديگر در تاکتيکهاى ما تامين ميشود

پرولترى و يک بعد محدود آن در شرايط سياسى و اجتماعى ويژه  اى از انقالبيگرى همه جانبه ثر گوشهحداک
اى محدود از اين دموکراسى دارد و در مبارزه براى  ميخواهد، تلقى دموکراسى دموکرات خرده بورژوا. است

آنهم به  ش، براى دموکراسى،ما نيز، به عنوان يک بعد از مبارزه انقالبى خوي. نيز ناپيگير است تحقق آن
اى از مبارزه تاکتيکى  گوشه به اين ترتيب تمام انقالبيگرى خرده بورژوائى. ترين شکل آن ميجنگيم وسيع
معين، يعنى مسائلى در محدوده تاکتيکها، محدود و  اما اگر خود ما هم تمام مبارزه خود را به يک گوشه. ماست

اينجا به . قالبيگرى ما و خرده بورژوازى در عمل وجود نخواهد داشتان منحصر کنيم، آنگاه ديگر مرزى ميان
 مخدوش کردن کار روتين"و يا " محدود کردن مبارزه به تاکتيکها"چرا حتى فرمول  روشنى ميبينيم که

بورژوائى و انقالبيگرى خرده  حق مطلب را ادا نميکند، زيرا اين دقيقا سوسياليسم خرده" کمونيستى با تاکتيک
اين انقالبيگرى خرده بورژوائى است که با کار . مينمايد وائى است که افق و توانش را در اين حد محدودبورژ

 اش در بهترين حالت به مبارزه براى همان اهداف تاکتيکى تمام آرمان و مبارزه روتين کمونيستى بيگانه است و
  .کمونيستها محدود ميماند

راى سازماندهى انقالب سوسياليستى طفره رفت، تشکيالتى محدود به ب بنابراين نميتوان از ساختن تشکيالتى
 سازماندهى انقالب و. ماست" امر تاکتيکى"دموکراتيک بوجود آورد و مدعى شد که اين  نيازهاى يک انقالب

جزئى از يک  است؟ براى کسى که سازماندهى اين انقالب" امرى تاکتيکى"جنبش دموکراتيک براى چه کسى 
که به يک چنين انقالبى بمثابه  براى کسى. اش باشد اى در رسيدن به هدف نهائى تر و حلقه مومىاستراتژى ع

براى کسى که انقالبيگرى . اساسى او را تسهيل ميکند اى بنگرد که تحقق اهداف پايدار و شرايط مساعد ويژه
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سوسياليستى  انقالب بالفعل غيربه يک  بر اين مبنا سوسياليستى بر کارش ناظر باشد و تر تر و همه جانبه وسيع
ترين  انقالب آن را به ثمر برساند و خود انقالبى بداند که بايد در راس اين به همين اعتبار برخورد کند و لذا

، براى کمونيست انقالب دموکراتيک براى سازمان و حزب. بالفعل باشد نيروى هدايت کننده اين انقالب
پرولتاريا  ناپذير خود را سازماندهى انقالب اجتماعى ار، دائمى و تخطىحزبى که عمل انقالبى پايد سازمان و

نه براى آن نيروئى که . است" امر تاکتيکى"ميداند، يک  انقالبى خود را به اين اعتبار قرار داده است و اساسا
الب براى اين يکى سازماندهى انق. معطوف به اين انقالب بالفعل معين است تمام انقالبيگريش محدود و

به  تاکتيک و استراتژى در پوپوليسم بر هم منطبق است و آنهم. استراتژى و هم تاکتيک است دموکراتيک هم
که پوپوليستها برنامه  بى دليل نبود. ثمر رسانيدن انقالب دموکراتيک و تشکيل جمهورى دموکراتيک خلق است

  .ذينفع نميديدند و به آن وارد نميشدند شامل اهداف سوسياليستى نداشتند، در بحث راجع به برنامه خود را

محدود کردن مبارزه به "اى دچار  دارد که يک سازمان و حزب کمونسيت در دوره بله، اين امکان وجود
کار  و براى مثال شرکتش در يک جبهه ضد فاشيستى به تضعيف استقالل طبقاتى و. شود" تاکتيکى مبارزه

اساسا در عمل نقص  ه ضرورت مبارزه همه جانبه کمونسيتى رااما آن نيروئى ک. اش منجر شود کمونيستى
روح و فلسفه تشکيالتش را تشکيل نداده و  ،در عمل و در اساس کرده است، آنکه اين مبارزه همه جانبه،

انقالب  در عمل آرى، ما نيز تا حدود زيادى. تفاوتى ندارد نميدهد، با يک جريان و سازمان خرده بورژوائى
تشکيالتى  اگر عملکرد روزمره بعنوان يک انقالب زنده، واقعى و فورى در نظر نگرفتيم، و اسوسياليستى ر

نحوى به دورتر و ديرتر موکول  ، ما نيز انقالب سوسياليستى خود را بهخود را مبناى قضاوت قرار دهيم
  .کرديم

ان سوسياليستى است و کار ما با بحث کسانى دارد که معتقدند انقالب جارى در اير اما اين بحث من چه تفاوتى
اين تفاوت ميتوانم جوهر  اتفاقات با توضيح. اساسا کار سازماندهى انقالب سوسياليستى است به اين اعتبار نيز

  .را توضيح بدهم بحث خود را روشن کنم و خصلت هويتى مسئله سبک کار کمونيستى

ين در ايران را سوسياليستى بدانند، دقيقا خرده اين انقالب مع آنان که براى آنکه سوسياليست باشند، ناچارند
 آنها. شان را از تاکتيکها و مسائل تاکتيکى نتيجه ميگيرند انقالبيگرى و عمل انقالبى بورژواهايى هستند که

مطرح و درک کنند، زيرا  تاکتيک براى آنکه سوسياليست باشند، ناگزيرند انقالب سوسياليستى را بمثابه يک
انقالبيگرى خود را از خصوصيات عينى  اى متدولوژى مشترکشان با پوپوليستهاى متعارفآنان نيز بر مبن

" خود انقالب موجود است که سوسياليستى است"ميگويند اين  اوضاع روز و از مسائل تاکتيکى اخذ ميکنند آنها
 وليستهاى متعارف،اختالف اينها با پوپ. سوسياليستى را از اين حکم نتيجه ميگيرند و لذا ضرورت سازماندهى

بتواند به اينها ثابت کند  است و نه بر سر هويت کمونيستى؛ و اگر کسى" مرحله انقالب"دقيقا اختالفى بر سر 
همه پوپوليستها عمل انقالبى را به عمل  هنوز سوسياليستى نيست، آنها نيز مانند" مرحله انقالب"که 

جديد خود  تاکتيکى رى از آنان پيش از آنکه به نظراتبسيا کما اينکه. انقالبى منحصر ميکنند -دموکراتيک
 آنها قادر نيستند ضرورت کار سوسياليستى دائمى کمونيستى را، حتى هنگاميکه انقالب .برسند چنين ميکردند

براى آنکه ادعاى  جارى و بالفعلى که در آن شرکت ميکنند خصلت دموکراتيک داشته باشد، درک کنند و لذا
در مقابل ما ميگوئيم . ذهن چشم ببندند نند، ناگزيرند بر واقعيات و ويژگيهاى اوضاع خارجسوسياليست بودن ک

 امر هويتى، دائمى، مستقل از شرايط زمان و مکان و لذا انقالب سوسياليستى را سازمان دادن براى ما يک
مرحله " ستقل ازو م هميشه ايم و هستيم، ما سوسياليست بوده هميشه ميگوئيم، ما ما. است همواره فورى

طبقه کارگر را به انجام  همه حال هميشه و در به سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاريا مشغوليم، ما" انقالب
سوسياليستيم و انقالب سوسياليستى را در دستور  هميشه ما .انقالب اجتماعى و کسب قدرت سياسى فراميخوانيم
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 .ه انقالبى دائمى را با ويژگيهاى جهان عينى درک ميکنيماما رابطه اين مبارز. ميدهيم طبقه کارگر قرار
وضعيت  هاى معين، درجه معينى از تناسب قوا و خصوصيات سياسى و اقتصادى ويژه جامعه در دوره

براى نزديک شدن  تاکتيک اتخاذ مشخص طبقه کارگر از نظر عينى و ذهنى در هر دوره و مقطع، ما را به
، "هوادار تاکتيکى انقالب سوسياليستى"اما . ميکند د انقالب اجتماعى ناگزيرواقعى به قدرت سياسى و پيشبر

او تنها هنگامى . کارى به کسب واقعى قدرت توسط پرولتاريا ندارد .کارى به تغيير جهان واقعى ندارد
ديهى و ب "بايد فورا قدرت سياسى را قبضه کرد"بتواند فرياد بزند که  تاکتيک بمثابه يک سوسياليست است که

. جماعت کارى باقى نميماند است که هنگاميکه از نظر عينى نميتوان فورا قدرت را قبضه کرد، براى اين
بورژوائى است که ميخواهد خود را سوسياليست  ليبراليسم و پاسيفيسم عاقبت اين وجه از دموکراسى خرده

خصى که سد راه انقالب اجتماعى کارى ندارد، به حل مسائل مش او به جنگ واقعى بر سر قدرت. قلمداد کند
سوسياليست مقطع "ندارد، او به متحدين مقطعى حزب کارگران کارى ندارد، او  در هر دوره معين است کارى

عدم آگاهى  يا بايد به خانه برود و از" مقطع"و لذا تا رسيدن عملى و واقعى آن " سوسياليستى است انقالب
سوسياليستى ذهن آسان طلب خود را ارضاء  ر در البالى متون و اسنادسوسياليستى پرولتاريا بنالد و بار ديگ

خوانى درباره سوسياليست بودن خود را با پراتيک ليبرالى و  کند و يا به صحنه سياست پاى بگذارد و رجز
از اين روست که . تکميل کند" تدارک انقالب سوسياليستى"به منظور  رفرميستى براى بهبود اوضاع

 از تبليغ و" مرحله انقالب"خرده بورژوائى که تا ديروز به بهانه دموکراتيک بودن  رشکستهانقالبيگرى و
و " روى چپ"ترويج و سازماندهى سوسياليستى در ميان طبقه کارگر ميهراسيد و مدام در مقابل 

وشش خود را در زير پ و نظير آن هشدار ميداد، امروز پاسيفيسم، بى تاکتيکى و عجز سياسى" تروتسکيسم"
در زمينه تئورى شناخت و بازيابى  پنهان کرده است و به کار تئوريک" مرحله انقالب سوسياليستى است"

است، و همچنان تبليغ و ترويج و سازماندهى  هاى مارکسيسم در هگل و پيشينيان او روى آورده ريشه
  .ه استميان طبقه کارگر را به ما وانهاد در) و اين بار حتى دموکراتيک(سوسياليستى 

ما از  وقتى. ما آشکار کند سبک کار دائمى است که بايد نتايج خود را در هويتى پس بحث ما يک بحث
را مد نظر " انقالب مرحله"ضرورت اتخاذ انقالبيگرى سوسياليستى سخن ميگوئيم، بحثى تاکتيکى در باره 

ماندهى انقالب اجتماعى پرولتاريا ساز تر در باره ضرورت دائمى نداريم، بلکه دقيقا بر عکس در سطحى عميق
مرحله " مستقل از اين يا آن انقالب معين در اين يا آن کشور، خصوصيات عينى مستقل از براى کمونيستها
کمونيست کردن کارگران و  به امر دائما سوسياليست هستيم؛ دائما ما ميگوئيم ما. سخن ميگوئيم ،"انقالب ايران

ضرورت کسب قدرت سياسى را به  دائما کمونيستى کارگران مشغوليم؛ هاى ها و کميته سازماندهى حوزه
کمونيست کردن کارگران و تشکيل صف کارگران پيشرو و  فعاليت ما هدف خود را. کارگران ميآموزيم

دارى بمعناى يک روز  اند که حتى يک روز ادامه سرمايه عميقا درک کرده کمونيستى قرار داده است که اين را
. شود مشقات بشر است و خواهان آنند که فورا و بدون تاخير به حيات سرمايه دارى خاتمه داده کليهادامه بقاى 

اينجاست که ما در  ميرسد،" تاکتيک"و درست اينجاست که اين صف کمونيستى، اين حزب کمونيست به مقوله 
نياز به اشکال ويژه مبارزه و  ممکن نيست و دارى در اين يا آن مقطع معين الزاما مييابيم نابودى فورى سرمايه

  .دارد هاى متنوع و تاکتيکى نبرد شرکت در جبهه

نيامديم مراحل تکامل اقتصادى و سياسى جامعه را  ما. ما از ابتداى کار خود همين بينش را مبنى قرار داديم
" مرحله انقالب"اپورتونيست و رويزيونيست فعال در جنبش چپ ايران، به بهانه  بشماريم و مانند دهها گروه

او خاک  نوين و رشد نيروهاى مولده را هدف طبقه کارگر جا بزنيم و بر آگاهى طبقاتى همه جانبه دموکراسى
اعالم کرديم که ما سوسياليستيم و  "نقش پرولتاريا، خطوط عمده ب ايران وانقال" ما در همان اولين جزوه خود،. بپاشيم
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و  ميجنگيم و سپس به عنوان يک تحليل تاکتيکى نشان داديم که چرا انقالب سوسياليستى فورى براى سوسياليسم
نکته  بايد بر اين بحث امروز ما بر سر سبک کار کمونيستى دقيقا. بالواسطه در آن مقطع مشخص ممکن نبود

و مسائل تاکتيکى از سوى ديگر،  متمرکز شود که چرا اين بينش اصولى درباره هويت کمونيستى از يک سو
ما با پوپوليستها باندازه تفاوت نظرى ما با آنها  در عمل تشکيالتى ما به درست منعکس نشده و تفاوت عملى

  .واضح و برجسته نبود

اما مسئله تاکتيکها بر سر . سياسى آماده کنيم گر را براى کسب قدرتما کمونيستيم و بايد در همه حال طبقه کار
شرايطى که در آن کسب فورى قدرت توسط طبقه کارگر ممکن نيست،  اينست که چگونه در دل شرايط ويژه،

  .نزديک شود بايد به قدرت منافع طبقاتى آگاه به پرولتارياى

ماست و اين  يستى دائمى ما و انقالبيگرى سوسياليستىانقالبى دائمى ما، همان کار انقالبى کمون پس عمل
اقدام به انقالب اجتماعى، آگاه گردن و  عبارت است از سازمان دادن تنها عمل نهايتا انقالبى طبقه کارگر، يعنى

تئورى . مبارزترين کارگران در صفوف حزب کمونيست متحد کردن طبقه کارگر و متشکل کردن بهترين و
ساختن و تحکيم تشکيالتى باشد که اين عمل انقالبى را سازمان ميدهد و  ميتواند جز تئورىتشکيالت ما نيز ن

کمونيستى  سازماندهى -ا فور و لذا در همه حال -تشکيالتى که دائما، بدون وقفه، هميشه  .هدايت ميکند
هاى  درون طبقه پايگاهميکند، در  کارگران را در دستور قرار ميدهد، طبقه کارگر را به منافع نهائى خود آگاه

را در هر دوره ميشناسد و اين توده متشکل شده  کمونيستى بوجود ميآورد و در عين حال وظايف ويژه خود
تاکتيک کمونيستى تنها براى سازمانى که . وظايف ويژه بسيج ميکند طبقه و پيشروان او را در جهت انجام آن

اين  هاى آن سازمانى که تنها تاکتيک. ست، معنى پيدا ميکندفلسفه وجودى خود قرار داده ا اين انقالبيگرى را
هاى طبقاتى باشد و نه  تاکتيک اش متشکل ميکند، ميتواند چنين طبقه کارگر را بر مبناى منافع مستقل و بنيادى

 کمونيستها بنا به. ايم پوپوليست در چند سال اخير ديده نظير آنچه ما در تجربه سازمانهاى" تاکتيک سازمانى"
 انقالبات و حرکتهاى زنده و بالفعل قرار گيرند، زيرا آنان به کسب قدرت توسط تعريف نميتوانند جدا از

هاى  رشد و تکامل جنبش پرولتارياى آگاه ميانديشند و ميدانند که قدرت را در جهان واقعى تنها ميتوان از طريق
) و دائما(سازمان و حزب کمونيستى بايد بدوا  اما براى دخالت در اين سير واقعى،. بالفعل و واقعى بدست آورد

يعنى نيروى طبقه کارگر را، بر مبناى منافع بنيادى و طبقاتى، يعنى بر  بکوشد تا نيروى اتخاذ کننده تاکتيک،
طبقه از مجراى  اى نيست که رابطه حزب و مقوله و مسئله" تاکتيک. "، متشکل کندغير تاکتيکى مبناى منافع

پرولترى است که منوط به مبارزه  هاى واقعا کمونيستى و عکس اين پياده شدن تاکتيک بر. آن تعريف شود
از رفقا در دفاع از اين نکته گفته بسيار مهمى از لنين  يکى. براى سازمان دادن طبقه حول منافع بنيادى اوست

مديون وجود آن صدها  مکانيسم ديکتاتورى پرولتاريا، يعنى دوام حکومت کارگران، نقل کرد، با اين مفهوم که
و توانستند به  هزارها هسته کمونيستى کارگرى است که در طول سالها در دل طبقه کارگر جاى گرفته بودند و

کنند، بعبارت ديگر ديکتاتورى  موقع طبقه را به حرکت درآورند و او را در تسخير و حفظ قدرت هدايت
دائمى توسط بلشويکها از طريق کار کمونيستى در ميان  هاى مختلف بطور پرولتاريا از سالها قبل و در دوره

  .يافته است کارگران سازمان مى

ترين اصل تئورى  به همان درجه ابتدائى ايم، اى که از اين امر غفلت کرده ايم؟ به درجه اما ما چه کرده
يعنى . ايم نکردهاجتماعى در دستور دائمى تشکيالت را متحقق  تشکيالت، يعنى قرار دادن سازماندهى انقالب

ايم و در حالى که در سطح نظرى و حتى در عرصه تبليغ  لنينى تشکيالت متکى نبوده به همان درجه بر تئورى
محدود مانده ايم، و  دموکراتيک -ايم، در عمل تشکيالتى به عمل انقالبى ترويج براى سوسياليسم مبارزه کرده و

اگر کسى سوسياليسم را بمعناى عملى . ندارد در عمل وائىاين معنائى جز تمکين به انقالبيگرى خرده بورژ
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اينجا جا دارد . طبعا صف کارگران کمونيست را سازمان نميدهد کلمه متشکل کردن کارگران کمونيست نبيند،
رفيق از اين . اشاره بکنم" تشکيالتچيگرى"از رفقا از همان فرمولبندى محدود  به استنتاج يکجانبه يکى

 تشکيالت را به ما کارگران را سوسياليست ميکنيم، حال آنکه پوپوليستها آنها"ن نتيجه رسيد که به اي فرمولبندى
وظيفه دارد که حتما کارگران را به تشکيالت  من ميگويم اگر تشکيالت ما کمونيستى باشد". خود فرا ميخواندند

. در صفوف ما متشکل باشند کارگران کمونيست بايد متشکل باشند و. بخواند فرا فقط تشکيالت خود خود و
حزب  باشند و يا به تشکلهاى ديگر، به خرده بورژوازى بپيوندند؟ آخر مگر کمونيستى غير از چرا متفرق

کمونيستش راه  کمونيست هست و رهائى طبقه کارگر جز از طريق متشکل شدن او در سازمان و حزب
سازمان دادن آنها در صفوف  کارگران، بلکهديگرى دارد؟ امروز وظيفه مبرم ما نه فقط سوسياليست کردن 

  .اين کار مبرم، دائمى و روزمره ماست. حزبى خودمان است

اين بگذريم که عبارت کار آرام سياسى در  و تازه از(خوب، اين کار چرا بايد کار آرام سياسى لقب بگيرد؟ 
سازماندهى دائمى انقالب . نيستکار ما آرام ). اطالق ميشد "ضد رژيمى"هاى قبل به کار سياسى صرفا  دوره

سوسياليسم از روز انتشار مانيفست . کار کمونيستى رزمنده است. نيست" آرام" اجتماعى پرولتاريا کار
آگاه  متشکل کردن کارگران در حزب کمونيست، وسعت بخشيدن به مفهوم حزب، .رزمنده بوده است کمونيست

هر شرايط ويژه، متحد  منافع مستقل طبقه خويش، مستقل ازهاى وسيع کارگر به  کردن کارگران پيشرو و توده
صفوف طبقه کارگر تفرقه افکنى ميکند و  کردن صفوف طبقه کارگر هر جا بورژوازى آگاهانه و عامدانه در

جامعه بورژوائى اين شکافها را موجب ميشود، مبارزه  هر جا که واقعيات اقتصادى، سياسى و فرهنگى
در جهت نزديک کردن طبقه کارگر به قدرت سياسى در دل هر شرايط ويژه  ه و تالشخستگى ناپذير در اين را

کمونيست  هدايت هر جنبش انقالبى که راه سوسياليسم را هموار ميکند، آرى اين کار انقالبى و عمق بخشيدن و
، انقالبيگرى ما باشد و چه دوره اعتال چه انقالبى در کار باشد، چه نباشد، چه دوره افول .به اعتبار خود است

قائم به ذات است و به اعتبار اهداف کمونيستى ما و به  انقالبيگرى ما. به وضعيت سياسى گره نخورده است
 اهداف ما مبارزه دائمى و وقفه ناپذير يک طبقه معين در جامعه بورژوائى، يعنى اعتبار رابطه تنگاتنگ اين

  .اى است که ما ميشناسيم اين آن سوسياليسم رزمنده. پرولتاريا، معنى ميشود

حالى که در آگاهگرى، سوسياليسم را مد نظر  ما در. بنابراين مسئله گرهى بحث را يکبار ديگر تکرار ميکنم
در امر سازماندهى بطور کلى، عمال به انقالبيگرى خرده بورژوائى  داشتيم، در سازماندهى عمل انقالبى، يعنى

 واقعيت اين است که. متناظر با يک انقالب دموکراتيک همگانى ساختيمسازمانى متناسب و  تمکين کرديم و لذا
تشکيالت را بيان  برنامه اوليه خود و اينک در برنامه حزب کمونيست رئوس تئورى لنينى ٨ما در بند 

و محتواى فعاليت آن و همينطور  اين تئورى فلسفه وجودى و هدف تشکيالت کمونيستى، خصوصيات. ايم کرده
اى که ما را به صحنه مبارزه فراخوانده  انقالب اجتماعى .بر روشهاى عملى آن را بيان کرده است اصول ناظر

حزب کمونيست ميخواهد . متناسب با خود را هم به روشنى تعريف کرده است هاى تشکيالت و روش. است
را  د، طبقه کارگرشان آگاه کند، آنها را در صف مستقل خود متشکل کن منافع مستقل طبقاتى کارگران را به

سياسى و در هر  براى کسب قدرت سياسى به حرکت درآورد، و اين را درک ميکند که در هر شرايط مشخص
تالشهاى ضد انقالب را، اعم  مقطع معين چگونه بايد به قدرت نزديک شود، حزب کمونيست مداوما ميکوشد

هر شرايط ويژه طبقه را در پرتو مبارزه  در دل از ضد انقالب متشکل در دولت و در اپوزيسيون خنثى کند و
اش  خوب، يک چنين حزبى، روشهاى عملى روزمره. تر گرداند واقف هاى مختلف به هدف نهائيش در جبهه

فوق را مبناى تعريف موجوديت تشکيالتى خود قرار دهيم، پاسخ به اين سؤال يعنى  چيست؟ اگر نقطه عزيمت
سوسياليستها در  -اما اگر انقالبيگرى خود را مانند خرده بورژوا. شوداين روشهاى عملى بسيار ساده مي تعيين
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است که همه عوارضى که يک به  و يا حتى در مبارزه دموکراتيک خالصه کنيم، بديهى" ضد رژيمى"مبارزه 
و پيچيده درک ميشود، آنگاه حرکات  آنگاه کار کمونيستى غامض. يک برشمرديم بر ما عارض ميشود

ميگيرد، آنگاه تشکل سوسياليستى طبقه کارگر فراموشمان  يستى فعاليت کارگرى ما را در برآنارکوسنديکال
 پذيرى تاکتيکى در تعارض مييابيم، آنگاه خطر انقالبى را با فعاليت و انعطاف آنگاه کار کمونيستى و. ميشود

طبقاتى که پيشاروى خود  افبله همه اينها ممکن است زيرا تنزل ما از اهد. تشکيالتچيگرى ما را تهديد ميکند
همه اين عوارض باقى بمانيم و براى خود  نظرى سياسى به ما اجازه ميدهد که عليرغم ايم و کوته گذاشته
هاى خود را دارد و هيچ آنارکوسنديکاليست  انقالب اجتماعى شاخص اما پيشرفت. هاى موفقيت پيدا کنيم شاخص

 - تنها آنارکو رژيم شاه و خمينى را نه. خود را موفق بداند ها صاين شاخ نميتواند بر مبناى و تشکيالتچيگرى
ها هم ممکن است بتوانند سرنگون  کودتاچى سنديکاليستها، نه تنها پوپوليستها، نه تنها سکتاريستها، بلکه حتى

با روشهاى خرده . به اتخاذ روشهاى کمونيستى موظف ميکند اما انقالب اجتماعى پرولتاريا ما را. کنند
شود که  وقفه بى کسى ميتواند مدعى مبارزه و انقالب. کمونيستى دست يافت رژوائى نميتوان به اهدافبو

خود را  و حتى انقالب دموکراتيک تشکيل ندهد و تمام هستى" ضد رژيمى"خود را به اعتبار مبارزه  سازمان
باشد و براى انقالب  شتهاکنون روشهاى کمونيستى دا کسى که از هم. اى منحصر نکند به يک چنين مبارزه

وقفه بودن انقالب  زيرا ضامن بى. کند ترويج سازماندهى، تبليغ و سوسياليستى، براى ديکتاتورى پرولتاريا،
در غير اين صورت هر . متشکل شده باشد امروز قدرتمند است که بايد موجود يک پرولتارياى سوسياليست

  .ى ميشودقدر عظيم، دو دوستى تحويل بورژواز انقالبى، هر

 سازماندهى حزب لنينى يعنى عمال دست بکار مبارزه به شيوه حزبى. ديگر اشاره کنم الزم است به يک نکته
که ناظر بر اتخاذ  ما مدعى هستيم که تنها روشهاى به راستى کمونيستى فعاليت، روشهائى. شدن) کمونيستى(

. حزب کمونيست را ببار آورد و ترسيم کند ميتواندبرنامه کمونيستى ما باشد و از اين برنامه منتج شده باشد، 
حزب، در صورت در پيش . کمونيستى گره خورده است موجوديت حزب کمونيست به امر اتخاذ روشهاى

هاى  زيرا اگر اتحاد مبارزان کمونيست نميتواند بدون اتخاذ شيوه. ميرود گرفتن روشهاى غير کمونيستى از بين
امروز . ميافتد پياده کند، اگر نام خود را حزب کمونيست هم بگذارد همين اتفاق اهداف کمونيستى را کمونيستى

تثبيت برنامه حزب کمونيست در چند  توضيح و تثبيت لزوم اتخاذ روشهاى کمونيستى به اندازه مبارزه براى
ک، بلکه .م.ماست، که اين موازين را نه صرفا در درون ا ماه قبل حياتى شده است، و اين وظيفه خطير کنگره

  .در جنبش کمونيستى تثبيت کند

به اعتقاد من با کنگره . به شيوه حزب لنينى ما امروز با پرچمى قديمى از کنگره بيرون ميرويم، پرچم مبارزه
بار ديگر با تئورى حزب لنينى و با عزم راسخ براى ساختن يک  ما، کمونيستها پس از دوره فترتى طوالنى،

 ما ديگر نه فقط از لحاظ نظرى، بلکه در عمل نيز گريبان خود را از ميراث. اند گذاشته چنين حزبى پا به ميدان
اگر اکنون بحث  من مطمئنم. ايم تحريفات بورژوائى و خرده بورژوائى کمونيسم و کار کمونيستى خالص کرده

آنگاه روشن يک تعريف کنيم،  هاى مختلف را يک به هاى کار کمونيستى در عرصه را فراتر ببريم و شيوه
هاى بسيار مساعدى براى رشد و  نيز زمينه خواهد شد که چگونه حتى در دل اين شرايط اختناق و سرکوب

 - آن کارائى را که در قبال سازمانهاى خرده بورژوا استحکام تشکيالتى ما وجود دارد و بورژوازى
   .ليت ميکنند، نخواهد داشتکمونيستهائى که به شيوه کمونيستها فعا سوسياليست داشته است، در مقابل

 حکمت منصور

 ١٣٦٢مرداد  ٢٠، ٦دوره اول شماره  نشريه بسوى سوسياليسم،
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