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 پرسش و پاسخ در مورد حزب پیشتاز کارگری
 توسط برخی از فعاالن کارگری ایران

 
 :پرسش

 .گذاشتید من اختیار در که وقتی بابت ممنون و رازی مازیار رفیق شما به سالم با
 ظرف در هک ایران داخل مارکسیست فعالین و رفقا برخی از نمایندگی به دارم قصد جا این در من

 از دفاعی فعالیت حوزه جمله از –هستیم فعال مختلفی های حوزه در و مارکسیستی احیای
 به را االتیسؤ –شد داده پوشش ها برنامه از یکی در کلیپی شکل به هم اخیراً که زندانی کارگران

  .کنم مطرح بحث، طرح شکل به البته قبلی، های برنامه دنبال
 شده مرکزت حزب تدارک با مرتبط اخص مسائل روی سیستماتیک طور به گذشته، های برنامه در

 اصطکاک در چه و خودمان، هستۀ و جمع در چه بارها که دارد وجود مسائلی هنوز حال این با بود،
 ها بحث نای منتها .بود شده تبدیل بحث موضوع به کارگری، فعالین از دیگر برخی با تماس و

 فرصتی اآلن به تا و شد می محدود کوچک فلمحا و ها جمع به ناچار ماهیتش خاطر به عموماً
 .بشود باز و بگیرد قرار دیگران عمومی دخالتگری مورد تر وسیع سطح در بتواند که نداشت وجود

 می ربوطم انقالبی حزب یک تدارک مسألۀ به که تاجایی اصوالً که شد اشاره قبلی های بحث در
 اشتهد کاری توانیم نمی کلی طور به »کارگران« یا »کارگری بدنۀ« اصطالح به با ما شود،
 و استر گرایش هم دارد، وجود کارگر طبقۀ درون در مختلف های گرایش که دلیل این به .باشیم

 پایه رحاض درحال که هستند کارگری رفرمیست و دمکرات سوسیال احزاب این اتفاقاً و .چپ هم
 کی کارگری، بدنۀ یا اعم طور به کارگران درون از نیست قرار نتیجه در .دارند هم وسیعی های
 دهیمب قرار مخاطب را »کارگری پیشروهای« باید ما خاطر همین به و بشود ایجاد انقالبی حزب

 رسیده هم سوسیالیستی آگاهی به که کنیم انتخاب را کسانی هم پیشروها همین بین از حتی و
  .است داشته بحث جای همیشه مفهوم دو همین ولی .اند

 حزب مقولۀ به هک هست کسی الزاماً سوسیالیست، پیشروی آیا که آید می پیش پرسش این مثالً
 گیرد؟ می قرار کجا در باشد، نشده متقاعد ضرورتی چنین به هنوز اگر و باشد؟ داشته اعتقاد

 یا هبریر مقام در و مبارز کارگر یک آیا که داشته وجود پرسش این همیشه ایران مانند جایی در یا
 وارد حزبی چنین در تواند می )اسالمی مثالً( مذهبی اعتقادات با ولی اعتراضات، سازماندهی

 شود؟
 :رازی مازیار

 کارگر پیشروی از ما مفهوم اصوالً آیا که این یک گردیده؛ مطرح سؤال دو واقع در جا این در
 به دان رفتهگ قرار داری سرمایه ضد مبارزات مقدم صف در که کسانی که هست این سوسیالیست،
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 این دو ؟اند رسیده یا رسند می خوی به خود طور به کارگری پیشتاز حزب ساختن ضرورت و لزوم
 هنوز واقع در که هایی گرایش سایر وضعیت داریم، نظر مد ما که کارگری پیشتاز حزب درون در که
 لهجم از( فیمختل باورهای به و نیستند مارکسیست یا دانند نمی کمونیست را خود شکل آن به

  چیست؟ هستند، هم داری سرمایه ضد مبارزات مقدم صف در ولی دارند تعلق )اسالمی
 فص در که کارگری پیشروهای واقع در که هست این آن و دارد وجود ای نکته اول سؤال مورد در

 اما رسند، می برخی رسند؛ نمی حزب ساختن ضرورت به الزاماً گیرند، می قرار مبارزات مقدم
 دهۀ چند در .هست دوگانه این علت .رسند نمی داریم انتظار ما که سهولتی با و عتسر به اکثراً

 و داختهان تعویق به را امر این که داشته وجود کارگری جنبش درون در دارنده باز عامل دو گذشته
 و چپ های تشکیالت و ها سازمان و احزاب اصولی غیر بسیار نقش اول عامل .است کرده کند یا

 اند، داده تشکیل را خود احزاب کارگر طبقۀ از نیابت به و نام، به که بوده مارکسیستی و کمونیستی
 اییدبی که دهند می فراخوان واقع کارگران به خطاب صرفاً و اند کرده انتخاب را خودشان رهبران

 تداوم سال یشپ چند و سی گذشتۀ از یا ایم ساخته کشور از خارج در ما که احزابی این به بپیوندید و
 ارگرک جوانان که است واضح خوب .بپیوندید احزاب این به که هست این شما کار و ایم، داده

 به که دارندن تمایل اصوالً و دهند می نشان واکنش اصولی غیر کارهای نوع این به سوسیالیست
 طبقۀ ۀوزمرر مبارزات و کارگر طبقۀ با مستقیمی ارتباط تنها نه احزاب این .بپیوندند احزاب این

 آید می یشپ که نظرهایی اختالف و هستند بورکراتیک کامالً درونی لحاظ از بلکه ندارند، کارگر
 اصوالً چنین هم و شود می شان سابق دوستان از برخی ارعاب و اخراج به منجر بالفاصله
 صرفاً که این یعنی .نیستند کارگر طبقۀ جنبش در انقالبی نیروی یک عنوان به رادیکال

 می ادرص اطالعیه که این یعنی .شود می بورژوایی خرده رادیکالیزم به محدود شان کالیزمرادی
 های جناح ریافشاگ به و است دیکتاتور قدر چه رژیم که این یا است بد وضع قدر چه بگویند کنند

 طبقۀ ندک کمک که را مطالباتی رود؛ نمی این از فراتر و شود، می محدود غیره و حاکمیت مختلف
 دیگر ویس از و ندارند شود، داده رهنمود سوسیالیزم سوی به گام به گام خود فعلی آگاهی از کارگر

 در دارند که هم هچ آن .ندارند سوسیالیستی برنامۀ نیستند؛ انقالبی برنامۀ یک به مجهز اصوالً
 مرتبط ها آن از بسیاری اصوالً و است کارگر طبقه از خارج های برنامه سلسله یک به مرتبط واقع

 این به مایلیت سوسیالیست کارگری پیشروهای از بسیاری رو این از .نیست هم ایران وضعیت به
 ردیگ سوی از و دهند نمی نشان اند، کرده موجودیت اعالم گذشته دهۀ چند در که موجود احزاب

 و قد اب احزاب این از مورد ها ده .بکنند انتخاب را کدام دانند نمی کنند، انتخاب بخواهند هم اگر
 لمسائ به مرتبط که کنند می را بحثی یک هرحال به کدام هر و دارند وجود مختلف های قواره

 چه و تندهس کسانی چه ها این داند نمی کارگری پیشروی و نیست اخص طور به کارگری جنبش
 آن ئلامس و کارگری جنبش به ارتباطی چه ها بحث این و کنند می مطرح دارند را هایی بحث نوع
 یدگفت درستی به شما که طور همان است زاویه این از دارند؛ کارگری پیشروی عنوان به ها
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 واقع در ریاناتج و رفرمیستی اتفاقاً جریانات به کارگر طبقۀ خود و کارگری پیشروهای از بسیاری
 ییشروپ یک باشند، موجود احزاب آلترناتیو است قرار اگر چون شوند؛ می متمایل جو مماشات
 تمایلم مثالً هست؛ مبارزات جریان در حداقل که دیگری جریان یک به شود می متمایل کارگری

 شاخه فالن یا یرانا کمونیست حزب عضو بیایند که این تا سندیکالیستی های فعالیت به شوند می
 به ریکارگ پیشروی که این برابر در بوده مانع یک این .بشوند کارگری کمونیست حزب از

 ینا سکۀ روی آن که داشته وجود هم دیگر مانع یک دیگر سوی از .برسد حزب ساختن ضرورت
 دهۀ ندچ طی در آنارکوسندیکالیستی و آنارشیستی شبه های گرایش هم آن و هست اول مانع

 می رد ار کارگری پیشتاز حزب ساختن لزوماً که آمدند وجود به کارگری جنبش داخل در گذشته
 هب موجود احزاب این به واکنش در و کنند می اعالم کارگری جنبش از رجخا امری را این و کنند

 در هم دیلیب هیچ و آلترناتیو هیچ .شوند می کشیده آنارشیستی اساس بی کامالً های گرایش
 روزمرۀ زاتمبار از کنند می امتناع سیستماتیک طور به و دهند نمی ارائه کارگری جنبش مقابل
 نبشج صنفی حقوق و دمکراتیک حقوق برای مبارزات مثالً که نعنوا این تحت .کارگر طبقۀ

 ها کارخانه در وراش مثالً برویم باید ما بنابرین هست، رفرمیستی و صنفی فعالیت یک کارگری
 بنابرین ت؛هس کارگری جنبش به ارتباط بی کامالً که کنند می استفاده هایی واژه یک .بسازیم

 یالیستسوس و کمونیست نیروهای رسیدن برابر در مانعی که هستند سکه یک روی دو دو، این
 طبقۀ جای به هک نیست این ما کار بنابرین .اند کرده ایجاد پیشتاز حزب ضرورت و لزوم به کارگری

 این به دندبپیون و بیایند ها آن کنیم اعالم و بسازیم حزبی کارگری پیشروهای جای به و کارگر
 با همراه را کارگری و انقالبی پیشتاز حزب باید که هست ینا ما روش نیست؛ چنین مطلقاً .حزب

 .بسازیم سوسیالیست پیشروی کارگران
 حزب درون در تواند می آورده روی اسالمی باورهای به که فرد یک آیا که هست این نکته دومین
 انقالبی زیشتاپ حزب در ما تشکیالتی اتحاد و ما اتحاد من نظر به ؟ خیر یا شود وارد کارگری پیشتاز
 و مطالبات آن مرکز در که ای برنامه .هست حزب برنامۀ هم آن و هست چیز یک سر بر صرفاً

 پیشقدم ارید سرمایه ضد مبارزات در که کسانی یعنی شده، نهفته کارگر طبقۀ زندۀ های فعالیت
 قالبان خواهان و اند رسیده داری سرمایه نظام از رفتن فرا لزوم به و هستند پیشرو و هستند

 می اه این دارند، باورهایی و فردی و شخصی اعتقادات چه که این فراسوی .هستند کارگری
 .باشند حزب این رهبران از بلکه بشوند، عضو حزب این در تنها نه توانند

 ستا حزب این آیا که هست این شود می مطرح که دیگری سؤال .توضیحات از ممنون :پرسش
 بگیرد؟ قدرت گرکار طبقۀ جای به خواهد می که
 بین بکنیم ایجاد تمایزی یک باید جا این در من نظر به هست؛ مهمی سؤال هم این من نظر به

 زبح هستیم آن ایجاد صدد در ما که حزبی بنابراین .سیاسی قدرت مفهوم و رهبری مفهوم
 شرایط یک در و کارگر؛ طبقۀ به دهد می رهنمود که حزبی یعنی هست؛ انقالب تدارکات
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 و کارگر طبقۀ از وسیعی های توده برای داشت خواهد جذابیت اش برنامه بحرانی، مشخص
 حزب و کارگری ای توده وسیع حزب نهایتاً و شوند می ملحق حزب این به کارگران از بسیاری

 قدرت و انقالبی اعتالی دوران در انقالبی، بحران دوران در گیرد؛ می شکل ایران کمونیست
 مسألۀ جهنتی در گیرد، می قرار کار دستور در داری سرمایه نظام سرنگونی که شرایطی و دوگانه
 ریرهب نقش کند می ایفا که نقشی مهمترین و هست نخست وهلۀ در تدارکات واقع در حزب

 این وجه هیچ به افتاد، کارگر طبقۀ دست به سیاسی قدرت که زمانی اما هست؛ کارگری جنبش
 خواهد ریکارگ شوراهای دست در سیاسی قدرت .شود قلمنت حزب دست به نباید سیاسی قدرت

 گرفته، قرار هجامع در اکثریت در که ای طبقه به که هست قدرتی سیاسی، قدرت که این یعنی .بود
 نحرافاتیا از یکی این، خالف کند؛ نمی انقالب کارگر طبقۀ جای به واقع در حزب و هست متعلق
 نبرای ها آن دارد؛ وجود برشمردم، قبلی سؤال در که هایی سازمان این از بسیاری در که هست
 حزب شد،ن چنین روسیه انقالب در اما .بگیرد را سیاسی حکومت قدرت باید رأساً حزب که باورند

 واقع در حزب گرفتند، را قدرت کارگری شوراهای .نگرفت دست به را سیاسی قدرت بلشویک
 رتقد و رهبری بین مهم خیلی تمایز وجه کی رو این از .داشت انقالب این در را رهبری نقش

 بگیرد، رکارگ طبقۀ کل از نیابت به را سیاسی قدرت که باشد قرار حزب اگر دارد؛ وجود سیاسی
 ین،چ شوروی، مثل کشورهای در ما که شود می که بورکراسی یک به مبدل این که هست واضح

 درتق کارگر طبقۀ اسم به ای هعد یک یعنی .دیدیم پیش در شوروی جامعۀ اقمار سایر و کوبا
 تصمیم نقش در را ها آن و کنند می پرتاپ ای گوشه به نهایتاً را کارگران و گیرند می را سیاسی

 می ستشک به انقالب این شرایطی چنین در که هست واضح و کنند می ساقط قدرت از گیری
 درت،ق تسخیر از پس تقالیان دوران سوسیالیزم، به داری سرمایه از گذار الزمۀ که چرا انجامد؛

 مشارکت وجود و سیاسی قدرت در کارگری شوراهای وجود .هست کارگری دموکراسی وجود
 .است ها گیری تصمیم در جامعه ستم تحت اقشار تمام

 رتقد به برای هست ای وسیله صرفاً حزب این کردید، اشاره که طوری همان واقع در :پرسش
 دشخو هدف صورت این غیر در چون .بگیرد قرار ها آن با ابلتق در تواند نمی و شوراها رساندن

 چه انقالب از بعد شورا و حزب بین رابطۀ که شود می مطرح سؤال این نتیجه در .کرده نقض را
 بود؟ خواهد

 حزب بین نقالبیا پیشا دروان در تنگاتنگی رابطۀ یک واقع در که بگویم باید سؤال این به پاسخ در
 نهایتاً .آید می وجود به کارگری شوراهای و شده ایجاد تدارکات منظور به که کارگری پیشتاز

 وردهخ محک شده، تبلیغ شده، دیده تدارک پیش ها سال که را حزب این برنامۀ کارگری شوراها
 انقالب رد .پذیرند می است، کارگر طبقۀ کل منافع راستای در که است شده داده نشان عمل در و

 به ستنده جامعه اکثریت نمایندۀ که کارگری شوراهای که این از پس .شد چنین هم روسیه ۱۹۱۷
 واهدخ ای میرنده نقش یک شده، ایجاد انقالب تدارکات منظور به که آن حزب رسند، می قدرت
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 و آید می وجود به مختلف احزاب این، مقابل در اما .کند منحل باید را خود تدریج به یعنی داشت،
 مراهه و متعدد های برنامه با مختلف زوایای از تا داشت خواهند را تشکیل حق که هست واضح

 .بپردازند خودشان مطالبات و امور به مستقالً اجتماعی مختلف های جنبش با
 تک« نظام یک انقالب از بعد که دارد وجود هم نگرانی این ارتباط، همین در :پرسش
 بود؟ خواهد شکل چه به احزاب سایر با حزب، این رابطۀ .شود ایجاد »حزبی
 دمکراسی که کنند تضمین باید کارگری شوراهای انقالب از بعد کردم ذکر که طور همان

 این زا حکمفرماست؛ جامعه در –بورژوایی دمکراسی از تر عالی بسیار دمکراسی یک –کارگری
 ۀمبارز به دست که مادامی هستند، کارگری دولت مخالف که احزابی حتی احزاب تمام زاویه

 آزادانه را انخودش عقاید توانند می نزنند، کارگری دولت کردن سرنگون و تخریب برای مسلحانه
 برایشان دکنن می فکر که تشکلی و سازمان نوع هر و باشند داشته خودشان تشکالت و احزاب در

 از تقالان دورۀ در جامعه، درون در بنابراین .کنند ایجاد کند، می حفظ را شان منافع و هست جایز
 دارند دوجو احزاب اقسام و انواع و احزاب تعدد قدرت، تسخیر از پس سوسیالیزم به داری سرمایه

 آن از ما هک دمکراسی این و شود؛ ترغیب سوسیالیزم ساختن امر در دخالتگری برای جامعه کل تا
 از تر الیع بسیار بود خواهد ای دمکراسی بریم، می نام سوسیالیستی دمکراسی عنوان به نام

 کشورهای در واقع در یعنی .شاهدیم اروپایی کشورهای در ما امروز که بورژوایی دمکراسی
 هک صورتی در هست، محدود دمکراسی این اصوالً دارد، وجود صوری دمکراسی یک اروپایی

 نظرات هک توانست خواهند احزاب تمام سوسیالیستی جامعۀ در و انقالب از پس انتقال دورۀ در
 متقاعد خودشان اهداف به را جامعه و بگذارند آزمایش به را خودشان نامۀبر و را خود
 چین وی،شور شرقی، اروپای کشورهای مثل –رسند می قدرت به که هایی رژیم بنابراین .کنند

 به و هشد بورکراتیک ابتدا همان از سرعت به کنند، می اعمال را حزبی تک نظام یک و –غیره و
 ای فمخال ما اصوال .باشیم داشته نظر مد ما که نیست اندازی چشم این .رفت خواهند انحطاط

 که ستا امری یک واقع در سوسیالیزم که هست این مان تصور .هستیم باال از برخوردهای نوع
 انقالب از قبل روز تا که کسانی حتی جامعه، اقشار تمام مشارکت با شود ساخته پایین از باید

 .بودند سوسیالیستی سیستم مخالف
 

 .مبازگردی موضوعات این به آینده در بازهم امیدوارم . گذاشتید که وقتی از ممنومم بسیار
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ینکاتی دربارۀ تشکل های مستقل و حزب پیشتاز کارگر  
 

 در کاهاسندی نقش و کارگری مستقل های تشکل مورد در مباحثاتی اخیراً مازیار رفیق: پرسش
 متعدّدی مقاالت مورد این در شما. است شده باز کارگری فعّاالن از برخی میان کارگری جنبش

 زا مستقل تشکل رایج مفهوم مورد در توضیحاتی ابتدا در. اید نگاشته گذشته سالیان طی در
 .بدهید سنتی های سازمان دیدگاه
 عموماً– اند ساخته نقداً را خود« سازمان» یا« حزب» که– سنتی های سازمان دیدگاه از: پاسخ
 محور دو بر سیاسی فعّالیت آنان دیدگاه از. دارند شعار این طرح از مشترکی و مشخص درک

 به مربوط که« کمونیستی»کار اوّل،. شود می تقسیم« دموکراتیک» و« کمونیستی» خاصّ
 دهش متمرکز خودشان خاصّ تشکیالت و برنامه براساس و بوده آنان خود سیاسی سازمان

 هک هستند آنان خود صرفاً و بوده بحران دچار موجود، سیاسی های گرایش آنان زعم به. است
 سازمان به که خواهند می کمونیست کارگران از رو این از. باشند می جامعه نیازهای پاسخگوی

 دوّم،. دهند انجام آنان سازمان درون در را تشکیالتی و سیاسی مبارزات و بپیوندند آنان
 تجمّع سایر و« )کارگری مستقل های تشکل» درون در کار شامل که است« دموکراتیک» کار
 این وارد ،«رهبری» مقام کسب و نفوذ برای ها سازمان این های«کمونیست. »شود می( ها

 اتنه هایی تشکل چنین آنان اعتقاد به. دهند می انجام را« دموکراتیک» دخالت و شده ها تجمّع
 آنان« کمونیستی» زمانسا انحصار به که یافت خواهند نهایی موفقیت صورتی در

 های تشکل های فعّالیت برد پیش و ساختن برای واقع در ها سازمان این کارگر اعضای. درآیند
 در و. یابند می راه ها آن به کارگران سایر« رهبری» برای بلکه روند، نمی ها آن درون به کارگری
 می دست ها تشکل این تخریب به خود، های هدف در توفیق عدم صورت در هم مواردی

 به بلکه است، انحصارگرایانه و غیراصولی تنها نه مداخله از روشی چنین که است بدیهی. زنند
 را خود ها سازمان این به متعلق کارگران. شود می منجر کارگری های تجمّع بیشتر چه هر تفرقۀ
 آنان به ارگرانک یرسا مقابل، در و پندارند می کارگری های تشکل در کارگران از بافته جدا ای تافته

 . نگرند می خود از جدا افرادی چشم به
 است؟ چگونه انقالبی های مارکسیست موضع: پرسش

 چنین کارگری مستقل های تشکل درون در انقالبی های کمونیست برخورد روش: پاسخ
 و اند، ضروری و الزم ابزاری کارگری مستقل های تشکل ها، کمونیست دیدگاه از. نیست

 ضدّ مبارزات پیشبرد به– نباشند ها کمونیست کنترل تحت اگر حتی– ها آن کاملت و گسترش
 ورط به بایستی همواره انقالبی های کمونیست نتیجه در. کند می شایانی کمک داری سرمایه
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 هر. کنند مبادرت– ای لحظه های توقع بدون– ها تشکل این گسترش و ساختن جهت در جدّی
 به– طبقاتی قوای توازن نهایتاً باشند، تر متشکل و تر گسترده کارگری مستقل های تشکل چه
 یا و تخریب بنابراین. یابد می تغییر– داری سرمایه دولت علیه و( چپ کلّ و) کارگر طبقۀ نفع

 مقابل رد را هایی تشکل چنین ها، تشکل این بر خود عقاید غیراصولی تحمیل جهت در مداخله
 .کند می تضعیف داری سرمایه های رژیم

 چیست؟ ندارند، سنتی های سازمان این به تعلقی که کارگری فعّاالن موضع: پرسش
 براساس– و داشته آشنایی سنتی های سازمان های روش به کارگری فعّاالن اغلب گرچه: پاسخ

 علت به هنوز امّا اند، گرفته فاصله آن از– ایران ۵۷ انقالب از پس خصوص به خود، تجربۀ
 کی رابطۀ و آن طرح چگونگی و زمان و کارگری مستقل های تشکل مفهوم مورد در ناروشنی

 از و یرندگ می قرار ها گروه همین های سیاست تأثیر تحت هایی، تشکل چنین با کارگری حزب
 .کنند می روی دنباله مختلف های شکل به انحرافی های روش همان

 ینا به کارگری مبارزان از بسیاری سنتی، های سازمان های روش و ها سیاست به واکنش در
 می که هایی تشکل یعنی اوّل وهلۀ در« کارگری مستقل تشکل» مفهوم که اند رسیده نتیجه

 به ها سازمان این اکثر که جایی آن از و. باشند چپ های سازمان از« جدا» و« مستقل» بایستی
 مفهوم پس اند،«روشنفکران» از متشکل اکثراً یا و شده گذاشته بنیاد« روشنفکران» وسیلۀ
 تشکل روشنفکران؛ از« مستقل» هایی تشکل یعنی مشخص طور به کارگری مستقل تشکل
 .اند شده ساخته کارگران خود برای و کارگران خود وسیلۀ به که هایی
 ابتدا در یا و) کارگر طبقۀ خود وسیلۀ به بایستی کارگری مستقل های تشکل که این در اوّل،

 را« کارگری های تشکل» که است بدیهی. داشت تردیدی نباید شود، ساخته( پیشرو کارگران
 چنین هم. دهند تشکیل واقعی طور به توانند نمی– انقالبی هم چند هر«- روشنفکر» عدّه یک

 به را ها آن وانت نمی یعنی باشند؛ سیاسی های سازمان از مستقل بایستی کارگری های تشکل
 این به ها واقعیت این امّا. کرد تبدیل– انقالبی هم چند ره– چپ سازمان چند یا یک از ای زائده

 اعضای– کارگری تشکل این استقالل حفظِ برای– نحوی به که شود تلقی تواند نمی مفهوم
 تهنداش را هایی تشکل چنین درون در فعالیت یا و دخالت حق چپ سازمان چند یا یک کارگر
 .رود می سؤال زیر« استقالل» گرنه و– باشند
 تهوابس چه و سیاسی سازمان یک به غیروابسته و انفرادی طور به چه) کارگر هر که است واضح

 و ودش کارگری تشکل یک عضو تا باشد قادر بایستی( مشخص برنامۀ با سیاسی سازمان یک به
 سازمان برنامۀ و عقاید از– کارگری تشکل درون در فعّالیت با همزمان– محدودیت بدون و آزادانه

 ریکارگ های تشکل درون اعضای مبارزۀ و فعّالیت براساس خود، آگاه، کارگران. کند فاعد خود
 اعضای چه چنان. افراد آن سیاسی وابستگی نه و کنند می انتخاب را شان همرزمان که است
 به ارگرانک سایر سوی از که باشند داشته فعالیتی چنان آن خاص سیاسی سازمان یک کارگر
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 و بوروکراتیک های روش با توان نمی شوند، انتخاب کارگری شکلت یک رهبری اکثریت
 .کرد منزوی یا و اخراج و محکوم– خاص سازمان یک به وابستگی لوای زیر– را آنان غیراصولی

 که ارگریک سازمان یک که شده دچار اسفباری وضعیت چنین به ایران کارگری جنبش امروز اگر
 معنی این به نباید امر این ندارد، وجود باشد، پیشرو نکارگرا مالحظۀ قابل بخش برگیرندۀ در

 سازمان اگر. است کمونیست کارگر یک محسنات از« سازمانی تعلقات نداشتن» که شود تلقی
 دنبای اند، نداده تشکیل انقالبی بدیلی یک هیچ و زده« راست» و« چپ» به سیاسی های

 صرفاً و– یسیاس سازمان و سیاسی برنامۀ بدون که برساند نتیجه این به را کارگری پیشرُوی
 .کرد سازماندهی را آتی انقالب توان می– کارگری مستقل های تشکل بر متکی
 یک صرفاً کارگری مستقل های تشکل المللی، بین سطح در کارگری جنبش تجربۀ بنابر دوّم،

 حفظ برای زیبورژوا اگر. است بورژوایی های سازمان از آنان استقالل هم آن و دارند مفهوم
 را خود« مستقل» های تشکل هم کارگر طبقۀ آورد، می وجود به را خود های تشکل خود منافع

 مرژی طرفدار سازمان یک در متشکل طور به و اند طبقاتی جامعۀ یک مدافع که آنان. دارد نیاز
 پیشرو نکارگرا. شوند داده راه کارگری تشکل یک درون در توانند نمی اند، فعّال داری سرمایه

 های نسازما عقاید نه و باشند داشته اصرار بایستی متخاصم طبقۀ از خود استقالل جهت در
 .(باشند داشته وجود هایی سازمان چنین که شرایطی در) متفاوت کمونیستی

 یک دو، این میان سخت و سفت مرزبندی نوعی به و ،«روشنفکر» و« کارگر» سر بر بحث سوّم،
 فوفص در انگیزی تفرقه جز ای نتیجه هیچ و اند انداخته راه به رخیب که است انتزاعی بحث

 کرده تقسیم« یدی» و« فکری» کار به را اجتماعی کار سنتاً بورژوازی. ندارد کارگری جنبش
 می کار، تقسیم از روش همین با عدّه این. کند می قلمداد امتیاز صاحب را« روشنفکران» و

 امتیاز هرگونه بردن بین از باید هدف که صورتی در. کنند امتیاز صاحب را« کارگران» خواهند
 تقادیاع اجتماعی کار تقسیم گونه این به انقالبی های مارکسیست. باشد جامعه در انحصاری

 ایدئولوژی.( پرولتاریا و بورژوازی) دارد وجود اصلی طبقۀ دو داری سرمایه جامعۀ در. ندارند
 سطوح تمام در داری سرمایه تبلیغات و عقاید. است حاکم ۀطبق ایدئولوژی جامعه، در حاکم

 اهسی طور به طبقاتی خط جوامعی چنین در نتیجه در. کند می رخنه کارگران مابین جمله از جامعه
 ارگرانک کلیۀ چنین هم و نیستند انقالبی ضدّ الزاماً« روشنفکران» کلیۀ. شود نمی تقسیم سفید و

 تأثیر تحت کارگران از برخی. شوند نمی واقف پارچه یک طور به خود مدّت دراز منافع به
 می ارگرک طبقۀ صفوف به روشنفکران از برخی برعکس و گرفته، قرار حاکم طبقۀ ایدئولوژی

 چه که تنیس این باشد، داشته اهمیت بایستی کارگری جنبش برای چه آن نتیجه در. پیوندند
 مبارز» فردی چه که اینست است مهم چه آن ،«روشنفکر» کسی چه و است« کارگر» کسی

 مثال برای. است( باشد وفادار عمل در کارگر طبقه مدّت دراز منافع به که کسی یعنی« )انقالبی
 و رژیم سرنگونی خواهان امّا نکرده،« یدی» کار خود عمر در روز یک که کسی ایران، در
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 مبارز» یک( دارد می بر امگ جهت این در هم عمل در و) است کارگری حکومت با آن جایگزینی
 امروز و کرده کارخانه در آمیز مشقت کار خود عمر تمام که فردی دیگر طرف از و است« انقالبی

 .نیست« انقالبی مبارز» یک است، رژیم مدافع و دارد قرار الله حزب صف در
 و دارد وجود« روشنفکر» هم سیاسی، های سازمان در که طور همان این، بر اضافه

 که آیند می پدید کارگران از ای عدّه ای دوره از پس هم کارگری های تشکل در ،«کارگر» هم
 غرب در کارگری های اتحادیه. شوند می تبدیل« ای حرفه رهبران» به و کنند نمی یدی کار دیگر

 به که کسانی. دارد خود درون در را( بوروکرات یا) زده« روشنفکر» کارگران قبیل این از بسیاری
 تشکل درون در عناصر گونه این حضور به اعتراضی چرا هستند،« روشنفکران» مخالف کلی

 کمونیست مبارزان بندی تقسیم که است بدیهی کنند؟ نمی کارگری های
 رانکارگ صفوف استحکام و اتحاد به کمکی که است کاذب بحث یک« کارگر» و« روشنفکر» به

 . عرب و ایرانی سیاه، و سفید کارگر بین تفاوت ایجاد طور همان– کند نمی پیشرو
 سر بر روشنفکران را بالها تمام چون است، الزم« روشنفکر» و« کارگر» بین تمایز که گویند می

 خامتو این به وضعیت بودند شده رها خود حال به کارگران اگر و آوردند؛ ایران کارگری جنبش
 تباهاش های سیاست ایران بانقال شکست اصلی مسبّب. است ناصحیح هم بحث این. بود نمی

 را ها برنامه این. است بوده آنان انحرافی های برنامه و« چپ» های سازمان
 ها سازمان این عضو« کارگران» بلکه نیاوردند، کارگری جنبش درون به« روشنفکران» صرفاً

 ریشۀ به بایستی گذشته، تجارب از گیری درس برای. کردند منتقل کارگری جنبش درون به
 .پرداخت مسأله

 در. شود نمی کارگری اتحادیۀ یا و« سندیکا» به محدود صرفاً کارگری تشکل مفهوم چهارم،
 مفهوم یک به« کارگری سندیکای» و« کارگری مستقل تشکل» های واژه از ها، نوشته اغلب

 تشکل. است کارگری مستقل تشکل های شکل از یکی صرفاً کارگری اتحادیۀ. شود می استفاده
 مبارزۀ بردپیش برای کارگری مشخص مبارزۀ درگیر کارگران که است تشکلی کارگری، قلمست
 تشکل دمکراتیک، های روزنه ایجاد و اتspan/مبارز اعتالی های دوره در. کنند می ایجاد خود
 اعتالی های دوره در. شوند می ظاهر( سراسری های اتحادیه) سندیکاها شکل به کارگری های

 به« کارگری شوراهای» یعنی خود شکل ترین عالی به را خود کارگری های تشکل انقالبی،
 و مخفی عمل های کمیته سرکوب، و طبقاتی مبارزات رکود های دوره در و گذارند می نمایش

 .گیرند می شکل غیره
 است؟ ضروری امروزه کارگری مستقل های تشکل شعار طرح آیا: پرسش

 کارگر طبقۀ مدافع را خود که تشکلی یا و سازمان هر اصلی تبلیغات از یکی که است بدیهی: پاسخ
 چون. اشدب داشته تأکید کارگری مستقل های تشکل ایجاد ضرورت بر بایستی دارد، می اعالم

 سایر و آن خود نیروی به اتکا با و کارگر طبقۀ خود دست به کارگر طبقۀ رهایی نهایت، در که
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 یعنی« )کارگری مستقل های تشکل باد زنده» عارش طرح بنابراین. گیرد می صورت زحمتکشان
 بورژوازی زا مستقل و دهند می تشخیص الزم خود مبارزات پیشبرد برای کارگران که تشکلی هر

 نبشج خاصّ شعار که کرد روشن و رفت فراتر عام شعار این از بایستی امّا،. باشد می درست( است
 .دارد وجود اختالف عموضو این سر بر باشد؟ باید چه( امروز) کارگری

 تداوم بر یکی. دارد وجود برخورد دو عمومی طور به ایران، سیاسی فعلی وضعیت تحت
 سراسری و علنی سازماندهی بر دیگری و کرده تأکید مخفی عمل های کمیته سازماندهی

 اهیّتم از تحلیلی باید کارگری، سازماندهی صحیح روش تشخیص برای.( ها اتحادیه) کارگری
 شتبازگ آرزوی حالت بهترین در که است داری سرمایه رژیم یک فعلی رژیم. شود داده ارائه رژیم

 قطری از که امپریالیزم بر متکی داری سرمایه نظام– پروراند می سر در را شاه« طالیی» دوران به
 به قادر گاه هیچ شاه رژیم همانند رژیم این. باشد کارگر طبقۀ استثمار به قادر اختناق و سرکوب
 های گشایش ایجاد. بود نخواهد( غربی های دولت مانند« )دموکراتیک» های آزادی اعطای

 چنین شاه رژیم مورد در که طور همان) شود می تمام رژیم سرنگونی بهای به فوراً دموکراتیک
 کوتاه و ینسب آزادی تحمل حتی که است شدید چنان آن ها رژیم قبیل این اقتصادی بحران.( شد

 هک نیست مفهوم این به رژیم کارگری ضدّ ماهیت وصف، این با. داشت نخواهند هم را مدّت
 علل به رژیم، همین گاهی برعکس. گیرند نمی شکل مطلقاً هم کارگری ظاهری های تشکل

 رژیم« نشینی عقب» علت به امر این امّا. آورد می وجود به را کارگری های تشکل مختلف،
 هم که هایی«اتحادیه» و. دیگر طریقی از است کارگران به تهاجم مشخص سیاست بلکه نیست،

 کامالً و داشته شرکت آنان در هم رژیم نمایندگان– هستند« زرد های اتحادیه» شوند، می ایجاد
 المللی بین سازمان» همکاری با خاتمی دورۀ در کارگری های تشکل ایجاد مثالً) اند کنترل تحت

 .(«کار
 اییه تشکل چنین ایجاد برای تبلیغ تواند نمی پیشرو نکارگرا شعار که است بدیهی

 تشکل چنین وجود صورت در پیشرو کارگران حال عین در که است واضح همچنین. باشد
 آمیز موفقیت انجام برای امّا،. کنند استفاده خود مبارزاتی امر پیشبرد برای آنان از بایستی– هایی
 ساخته را– فعلی وضعیت با منطبق– خود مستقل های تشکل بایستی کارگران کاری، چنین
 برای پیشرو کارگران گذشته های سال طی– که هایی تشکل جز چیزی ها تشکل این. باشند

 کمیته توان می را ها تشکل این. باشد تواند نمی– اند ساخته نقداً رژیمی ضدّ مبارزات سازماندهی
 چه و مخفی چه) کارگری های فعّالیت ادامۀ تضمین تنها. نامید مخفی عمل( محافل) ها

 چند طی– نقداً هایی کمیته چنین گرچه. است هایی کمیته چنین گسترش و احیا ایجاد،( علنی
 بنابراین. نیستند هماهنگ یا و اند نشده ایجاد جا همه یا هنوز امّا اند، شده ساخته– گذشته سال
 هر. است یهای کمیته نینچ گسترش و ایجاد احیا، پیشرو، کارگران اصلی وظایف از یکی هنوز
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 و مخفی چه) مبارزاتی امکانات باشند، تر یافته سازمان و بیشتر مخفی عمل های کمیته این چه
 .شوند می بیشتر( علنی چه

 دیکتاتوری های چکمه زیر کارگری های اتحادیه تشکیل مانند«- آل ایده» شعارهای طرح
 اگر. شود یم تبدیل کن پُر دهن خالی تو تبلیغات یک به صرفاً عملی، پشتوانۀ بدون– آخوندی
 عمل یتۀکم یک حتی تشکیل در اند نتوانسته تاکنون خود کارگر طبقۀ طرفدار های گرایش
 اتحادیه در را کارگر ها میلیون خواهند می چگونه باشند، داشته دخالت( نفری چند) مخفی

 به نیازی( باشد پذیر نامکا رژیمی چنین تحت اگر حتی) کارگری های اتحادیه دهند؟ سازمان
 در کارگران خود.( هستند خارج در عمدتاً که گروهایی هم آن) ندارد سیاسی های گروه تبلیغات
 و سیاسی های گروه چه آن. زنند می دامن هایی تشکل چنین ایجاد به مشخص وضعیت
 اتحادیه نینچ فقرات ستون ایجاد کنند، معطوف بدان را خود توجّه بایستی می کارگری پیشروان

 به و بود خواهد موقتی امر این دهد، تن واقعی های اتحادیه به رژیم اگر حتی که زیرا. است هایی
 و یدستگیر و کارگری مبارزان شناسایی از پس البته) کند تعطیل را ها آن تواند می سرعت همان

 نسل ات کشید ارانتظ ها سال دوباره بایستی آیا کرد؟ چکار باید شد چنین اگر.( ها آن اعدام یا
 مسألۀ هک است واضح کنند؟ خود مخفی کارگری های تشکل ساختن به اقدام کارگران از جدیدی
 توانندب که هایی کمیته است، کارگری های تشکل مخفی و محکم های نطفه ساختن ما امروزی

 هب چگونه که کنند می تعیین خود هایی کمیته چنین. دهند سازمان را خود وضعیتی هر در
 .دهند پاسخ دیگری تشکل هر یا و کارگری ندیکاهایس

 چیست؟ کارگری مستقل های تشکل ایجاد در کارگری حزب نقش: پرسش
 ،(کارگری مستقل های تشکل با آن رابطۀ و) کارگر طبقۀ حزب تشکیل مسألۀ با برخورد در: پاسخ

 توان می را کارگر طبقۀ حزب که است نظر این بر اولی،. دارد وجود متفاوت روش دو همچنین،
 آن به پیوستن به متقاعد را آنان– ای دوره طی– سپس و ساخت کارگری پیشروان از جدا ابتدا در

 و نادرست برداشتی و کردند اتخاذ را روشی چنین عموماً ایرانی سنتی های گروه. کرد حزب
 کارگر بقۀط حزب که است اعتقاد این بر دومی،. دارند انقالبی کارگری حزب یک از مکانیکی

 به کارگری جنبش سابقۀ از عناصری. آید وجود به کارگری مستقل های تشکل درون از بایستی
 یا نتیجه چنین به آن از پس و انقالب در موجود های سازمان عملکرد مشاهدۀ از پس خصوص

 .اند رسیده
 با– یک هیچ که اینست دو هر مشترک نقطۀ. هستند سکه یک روی دو برخورد، دو این واقع در

 کارگران» یا کارگری پیشرُوی مابین گانۀ سه تنگاتنگ ارتباط به– حزب ساختن به توجّه
« کارگری روشنفکر» یا انقالبی پیشگام ،(کارگری جنبش وعملی طبیعی رهبران« )روشنفکر

 نمی خاص توجّه زحمتکش، و کارگر های توده و ،(کارگری جنبش سیاسی و نظری رهبران)
 دوّم، گروه و کند می« سندیکالیستی» انحرافات داشتن به متهم را دوّم دستۀ اوّل، دستۀ. کنند
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 موجود مشکالت به کاذب دعوای این.« روشنفکرانه» انحرافات داشتن به متهم را اوّلی
 .کند می تشدید کارگری جنبش درون در را افتراق و افزاید می کارگری پیشروی

 عدّه با و است کارگری جنبش مرکز خود،« حزب» ای و« سازمان» که کند می تصوّر اوّل دستۀ
 گرکار طبقۀ حزب توان می کارگری پیشروی میان دخالت بدون« انقالبی کارگر و روشنفکر» ای

 خود خودی به« کارگران» که پندارد می خود کارگری سابقۀ به اتکا با دوّم دستۀ و. کرد اعالم
 و سیاسی ناهمگونی از نظر صرف) جمعی طور به توانند می انقالبی پیشگام به نیاز بدون نهایتاً
 .بسازند را خود حزب ،(کارگری اتحادیۀ مانند) کارگری تشکل یک درون از( آگاهی درجۀ

 نوشته مورد این در پیشین مقاالت در) است خارج بحث این حوصلۀ از سنتی های گروه به برخورد
 یم سنتی های گروه به ایراداتی درستی به عدّه این. دوّم دستۀ نظر به پردازیم می جا این در ،(ایم

 خود، امّا. دکنن می تأکید کارگر طبقۀ حزب ایجاد در کارگری پیشروی درگیری لزوم بر و گیرند
 .است چندگانه نظر این به ایرادات. دارند ایراداتی

 و کپارچهی شکل به طبقاتی آگاهی امّا گیرد، می قرار استثمار مورد کل در کارگر طبقۀ گرچه اوّل،
 گاه و متفاوت های گرایش هم، کارگران بین در. شود نمی ایجاد کارگر طبقۀ کلّ در همگون

 حاکم وضعیت همین هم کارگری های تشکل درون در. شود می مشاهده متضاد
 میان به« کارگری های تشکل درون از کارگر طبقۀ حزب ایجاد» از صحبت بنابراین،. است

 از که« کارگری» های حزب کلیۀ کارگری جنبش تاریخ در. ناوارد و غیرعملی است بحثی آوردن
 نمونۀ) شدند بورژوایی یا و منحط انحاء از نحوی به آمدند، وجود به مستقل های تشکل درون

 اوّلیه، مراحل در کارگر طبقۀ از بخشی صرفاً واقع در.( است بریتانیا« کارگر حزب» آن بارز
 پیشروی» توان می را بخش این. کند می دفاع کارگر طبقۀ کلّ منافع از پیگیرانه
 مبارزات، مدّ و جزر از نظر صرف کارگری، جنبش مقدّم صف در که کارگرانی– نامید« کارگری

 .هستند کارگران عملی و طبیعی رهبران بخش این– گیرند می قرار
 تاریخی تجارب در ریشه بایستی برنامه این. دارد انقالبی برنامۀ به نیاز کارگر، طبقۀ حزب دوّم،
 به متکی بایستی برنامه این. باشد داشته المللی، بین سطح در که ایران در تنها نه کارگر، طبقۀ

 که کارگرانی. باشد کارگری های جنبش اخیر قرن دو یافتۀ تکامل انقالبی تئوری
 یک هستند، بار مشقت کار به مشغول مؤسسات و ادارات و ها کارخانه در ساعت ۱۰ تا ۸ روزی

 طبقۀ همانند) کارگر طبقۀ. یابند نمی دست ها تئوری این به خودی خودبه شکل به و شبه
 زا باید می کارگری پردازان نظریه این که است بدیهی. دارد خود های تئوریسین به نیاز( بورژوا
 به خود داری سرمایه ضد مبارزۀ در کارگر طبقۀ از هایی بخش. آیند بیرون کارگر طبقۀ خود درون
 یهسرما نظام سرنگونی ضرورت بر مبنی آگاهی دیگر سخن به. رسند می سوسیالیستی آگاهی
 گسترده و خطی شکل به آگاهی این اما. سوسیالیستی نوین نظامی با آن جایگزینی و داری

 به آید می وجود به کارگر طبقۀ درون در سوسیالیستی آگاهی که طور همان. گیرد نمی صورت



 14 

 به آگاهی این و آید می وجود به دیگر بخش درون در داری سرمایه به نسبت توهم نسبت همان
 همانا جامعه در غالب ایدئولوی مارکس کارکس گفتۀ به که زیرا. رود می میان از آمده دست

 آگاهی ینا که دارد تشکیالتی به نیاز کارگر طبقۀ ابتدا از نتیجه، در. است حاکم هیئت ایدئولوژی
 ازپیشت حزب جز نیست چیزی تشکیالت این. دهد گسترش و دارد نگاه محفوظ را آمده دست به

 جنبش خدمت در را خود که« )کارگری روشنفکران» و« روشنفکر کارگران» از متشکل انقالبی،
 بایستی بنابراین.( اند داده پس کارگر طبقۀ به را خود آزمون هم عمل در و– اند گذاشته کارگری
  ایجاد– ابتدا از– روشنفکران این و( عملی رهبران) کارگر طبقۀ پیگیر بخش نآ میان پیوندی

 ایجاد مصنوعی طور به توان نمی را« انقالبی پیشگام» و« کارگری پیشروی» رابطۀ. شود
 می پیوند ریکدیگ به بالفاصله امّا شوند، می تشکیل جداگانه طور به ابتدا در دو این گرچه. کرد

 دور به که هستند تشکیالت یک اعضای از همه– بود نخواهد ها آن بین تمایزی وجه و خورند
 صرف«- کارگران» یا و« روشنفکران» به ویژه امتیاز اعطای بر اصرار. اند شده جمع برنامه یک
 می ایجاد اولیه تجمع این در را انحطاط های ریشه– تشکیالتی و سیاسی های قابلیت از نظر
 می حدوا تشکیالت یک درون در را خود جایگاه سیاسی، جدّیت و قابلیت بر بنا عضو هر. کند
 .یابد

 ت،قدر تسخیر و انقالبی پیشا دورۀ تا داری سرمایه جامعۀ درون در کارگر طبقۀ حزب سوّم،
 ای توده و پیکر و در بی های حزب. بماند محفوظ متخاصم طبقۀ نفوذ و حمالت از بایستی
 ای عدّه با باید کارگری، حزب نتیجه در. گیرندمی قرار کارگر طبقۀ دشمنان حملۀ مورد همیشه
 لحاظ از) منضبط ،(سیاسی کار و فعالیت لحاظ از) جدّی ،(ای برنامه و سیاسی لحاظ از) متعهد

 در حزبی چنین بنابراین. شود ساخته امنیتی مسائل اکید رعایت با و( تشکیالت به وفاداری
 به انقالبی پیشا دورۀ در و کرده رشد تدریج به که بود خواهد کوچک حزبی کار، ابتدای

 مانند کشوری در خصوص به) داری سرمایه رژیم که این تصوّر. شود می تبدیل« ای توده» حزب
 حزب. است تخیلی کامالً داد خواهد کارگر طبقۀ به را ای توده حزب یک ساختن اجازۀ( ایران
 روشنفکران و کارگر طبقۀ عناصر بهترین از پیوندی) است کارگران اقلیت حزب کارگر، طبقۀ

 .(انقالبی
 مبارزۀ برای را خود کارگر اعضای متعهدترین و ترین فعّال تواند می حزبی چنین چهارم،
 تضمین تنها. دهد شرکت کارگری مستقل های تشکل در( انقالبی برنامۀ دور به) سیاسی

 مستقل های تشکل. است نهادی چنین وجود کارگری، مستقل های تشکل کار تداوم و گسترش
 هپراکند نهایتاً انقالبی، حزب یک آگاهانۀ دخالت بدون( مخفی عمل های کمیته حتی) کارگری

 .روند می بین از و شده
 شود؟ می تشکیل چگونه کارگری حزب شما نظر به: پرسش
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 های تشکل درون از کارگری حزب ساختن» مدافعان و سنتی های گروه نظرات برخالف
 هم از توان می را ایران آتی کارگری حزب اوّلیۀ های نطفه ایجاد تدارک ،«کارگری مستقل
 پیشروی بدون کارگر، طبقۀ حزب ساختن که قدر همان. کرد آغاز( خارج چه و ایران در چه) اکنون

 نشستن« ناجی» انتظار در ترتیب همان به است، انحرافی کارگری جنبش در دخالت و کارگری
 های کمیته) موجود کارگری مبارزات پیشبرد جهت در دخالت، طرق از یکی. است اشتباه هم

 حزب یک اوّلیۀ های نطفه ساختن تدارک حال عین در و(- مخفی عمل
 و گیری جهت در« کارگری») است« سوسیالیستی کارگری های هسته» تشکیل– کارگری
 نقطه هر در جداگانه طور به داابت در که هایی هسته.( برنامه در« سوسیالیستی» و فعّالین، ترکیب

 ختهسا منضبط و جدّی متعهّد، افراد با و روشن انقالبی برنامۀ یک حول خارج یا و ایران از ای
 های هسته این. دهد می سازمان را( عمل های کمیته) کارگری های تشکل درون مداخلۀ و شده

 عملی سطح در– ریکدیگ به توانند می کارگری نشریۀ یک دور به تدریج به سوسیالیستی کارگری
 را انایر آتی کارگری حزب نهایتاً و کارگری گروه یک اوّلیۀ های پایه و شده نزدیک– سیاسی و

 های کمیته) موجود کارگری های تشکل و سوسیالیستی کارگری های هسته پیوند. نهند بنیان
 اتحاد و هکرد تضمین را کارگری مستقل های تشکل کار تداوم که است روشی تنها ،(مخفی عمل

 وضعیّت در– که است روشی تنها– ای دوره طی– سوسیالیستی کارگری های هسته
 .کند تضمین تواند می را کارگری حزب یک ایجاد تدارک– کنونی

 
 ۱۳۹۲ فروردین

 
 از میلیتانت شماره ۵۹
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 طبقۀ کارگر: سازمان یابی توده ای و حزبی
 

 میلیتانت نشریۀ با رازی مازیار گفتگوی
 طرح لیسؤا خواستیممی کارگری جنبش در گرایی تحزب مورد در رازی مازیار رفیق میلیتانت:

 چه هر تسریع شاهد ما ایران، امروز کارگری جنبش درون در جاری جدی مجادالت در کنیم.
 گرکار بقۀط سازمانیابی چون و چند به پاسخ قلمرو به ها دریافت و ها نگاه تر برجسته و تر دقیق

 از جدا ماهیت دو حزب و سازمانیابی و ای توده تشکل برای کماکان ها، گرایش ای پاره هستیم.
 کار دض یا داری سرمایه ضد گرایش فعالین جمله از دیگر برخی که حالی در هستند. قائل هم

 کارگر جنبش تجارب به توجه با و شمارند می مردود و زاید را نظر این کارگر، طبقۀ مزدی
 و قتصادیا مبارزات هم بتواند که کارگری تشکلی چنان به –اول انترناسیونال ویژه به –جهانی

 ابطهر این در شما هستند. قائل کند، هدایت و دهد سازمان را کارگر طبقۀ سیاسی مبارزات هم
 اندیشید؟ می چگونه

 یک »کارگری حزب« و »ای توده تشکل« بین دوگانگی ایجاد نیز من اعتقاد به رازی: مازیار
 خود سازمان و حزب نقداً که است سنتی های سازمان کار روش این است. مردودی و زاید عمل

 توده تشکل از را خود حزبی کار واقع در و اند؛ ساخته روشنفکر ای عده توسط و کارگران نام با را
 دارند؛پن می حزبشان رسیدن قدرت به برای ابزاری مثابۀ به را ها توده ها آن پندارند. می جدا ای
 حال ینع در اما است. اصولی غیر روش یک این هستند. حزبشان به ها توده پیوستن خواهان لذا
 مثبتی کاتن حامل دوستان این نظریات ندارم. توافق نیز »مزدی کار ضد« گرایش نظریات با من
 نتیجه در و ااجر ابلق غیر و تخیلی کماکان اما است؛ کارگری مطالبات و سنتی های سازمان نقد در

 ماست. جامعۀ واقعیت با ارتباط بی کامالً
 که تیسن های سازمان نظر برخالف کارگری، حزب یک تشکیل که نیست تردیدی امر این در

 کارگری زبح نیست. شده تعیین پیش از روند یک اند، کرده مبادرت خود حزب تشکیل به اکثراً
 از بیرون در ای و شود متولد آن کنار در تواند می یا آید؛ وجود به کارگری تشکل درون از یا تواند می
 ها آن تیتشکیال و سیاسی نفوذ و پیشرو کارگران آمادگی به بستگی همه بگیرد. شکل آن
 می ولدمت آن اولیه نطفۀ که جایی هر حزب این که است این مسلم امر اما دارد. کارگری جنبش در

 از و  باشد؛ داشته قرار کارگران کنار در یا کارگری های تفعالی مرکز در سو یک از باید شود
 . دارد گهن جدا کارگری ناهمگون تشکالت از سیاسی) (و تشکیالتی لحاظ از را خود دیگر  سوی
 در اهمگونین سیاسی تکامل در ریشه کارگری، حزب ایجاد اصلی انگیزۀ دهم. می توضیح بیشتر
 ایهسرم عادی وضعیت در حتی ،»کلمه عام« مفهوم به کارگر طبقۀ درون در دارد. کارگر طبقۀ
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 بقهط درون در گیرند. می قرار بورژوایی ایدئولوژی و عقاید نفوذ تحت کارگر های توده داری،
 واییبورژ خرده و طلب فرصت جو، مماشات رفرمیستی، های گرایش سرعت و راحتی به کارگر
 قویتت به ناخواسته و گرفته قرار کارگران دخو درازمدت منافع با تقابل در که گردند، می ظاهر

 تمام و دولت داشتن دست در با و قوا تمام با بورژوازی رسانند. می کمک بورژوازی های سیاست
 د؛مساج عمومی؛ های رسانه مقننه؛ و مجریه قضایی، قوای (حکومت، آن به وابسته نهادهای
 این به ی،انتظام و مالی امکانات تمام و یره)غ و کارگر خانۀ مانند رژیم به وابسته کارگری نهادهای

 تر زده بحران و تر ناهمگون تر، متفرق کارگر طبقۀ چه هر زند. می دامن ناهمگونی
 تنها ارید سرمایه دولت که شد یادآور باید بود. خواهد تر درازمدت داری سرمایه باشد،استیالی

 ری،دیگ های روش از همچنین لکهب کند؛ نمی اعمال را خود حاکمیت کشتار و سرکوب روش با
 د.کن می استفاده نیز کارگری علنی و ای توده های تشکل درون در سیاسی نفود مانند
 داری هضدسرمای ای توده کار اول الملل بین همانند است قرار که ایران در علنی تشکالت ایجاد
 درون در والا زیرا است. تخیلی پیشنهاد یک گردد، مبدل ای توده حزب یک به نهایتاً و داده انجام

 احزاب ،ایران داری سرمایه نظیر افتاده عقب داری سرمایه جامعۀ یک قلب در علنی تشکل یک
 بدلم پرنفوذ و کارا ، رزمنده کارگری حزب یک به توانند نمی هرگز کارگری ای توده و علنی

 در ارگرانک یالتیتشک و سیاسی سازماندهی و تدارک هدفش که حزبی دیگر، سخن به گردند.
 به را خود انقالبی) اعتالی دورۀ (تا ابتدا در باید است، کارگری حکومت یک تشکیل راستای
 فرقه و طلبی فرصت (رفرمیزم؛ ایدئولوژیک خوردن ضربه از تا دهد. سازمان غیرعلنی صورت
 .نگهدارد مصون را خود پلیس) و جاسوس عناصر (رخنۀ فیزیکی و گرایی)

 از کلمتش نیز آنان است. پیشرو کارگران و عناصر ترین آگاه جلب اساسی، هدف نتیجه در
 و شده اختهشن کارگران توسط پیش دورۀ در کارگران عملی رهبران مثابۀ به که هستند کارگرانی
 تمایزی وجه باید کارگری، جنبش درون در دارند. سوسیالیستی نظریات به اعتقاد همچنین

– ریکارگ پیشرُوی شد. قائل اخص طور به پیشرو کارگران و اعم طور به کارگر طبقۀ مابین
 یراز برخوردارند، کارگر طبقۀ کل از باالتری آگاهی از –کارگر طبقۀ عملی و طبیعی رهبران

 اعتالی و افول مد، و جزر در پیگیر طور به قشر این کارگر، طبقۀ تودۀ برخالف که
 در خود تموقعی علت به قشر این که است دیهیب است. درگیر فعاالنه طور به کارگری مبارزات
 دخالت ونبد انقالبی، برنامۀ تدوین و سوسیالیستی آگاهی کسب به قادر کارگری جنبش
 که دقتی و سرعت به سوسیالیستی آگاهی کسب اوالً اما، باشد. می انقالبی، پیشتاز حزب
 طبقۀ عملی رهبران رازی بود، نخواهد شود می منتقل آن به انقالبی پیشتاز حزب یک توسط
 بشجن تجارب و نظریات کلیۀ جذب به قادر کارگری جنبش در مرتب درگیری علل به کارگر

 ارتباط علت به ثانیاً بود. نخواهند وقت اسرع در المللی بین و ملی سطح در کارگری
 و یاسیس شدن داشته نگه عقب خطر همواره کارگر، طبقۀ کل به کارگری پیشرُوی تنگاتنگ
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 انزوا در چه انچن کارگری پیشرُوی داشت. خواهد وجود کارگر تودۀ توسط پیشرو قشر التیتشکی
 هب قادر حدودی تا شاید دهد، ادامه خود فعالیت به کارگری جنبش در دخالتگری امر بدون و

 داشت خواهد وجود آن خطر صورت آن در اما، باشد؛ سوسیالیستی آگاهی جذب
 قشر زیرا، گردد. جنبش با ارتباط بی »روشنفکران« به بدلم کارگری پیشرُوی قشر همان که

 حفظ کارگر طبقۀ کل با را خود روزمرۀ و ارگانیک اتصال که است »پیشرو« زمانی تا پیشرو
 تشکیل هگرایان فرقه برخوردهای با که کنونی وضعیت در سنتی پیشرُوی کارگران ظهور کند.

 .است واقعیت این نشانگر اند، کرده کُند را کارگری عمل اتحاد
 یک اندتو نمی دارد، را کارگر طبقۀ انقالبیون ترین آگاه جلب قصد که حزبی حال، عین در اما

 است، »عمل دستور« صدور صرفاً کارش که طبقه از خارج »روشنفکران« حزب
 ارگریک محافل و ها تشکل درون در را خود های فعالیت محور باید انقالبی پیشتاز حزب باشد.

 ران(کارگ »روشنفکران –کارگر« از ترکیبی از متشکل باید حزبی چنین کند. متمرکز
 گرفته رارق کارگری جبهۀ در کردار و گفتار در که (روشنفکرانی »کارگران –روشنفکر« و پیشرو)

 دو این ترکمش مداخلۀ و پیوند این طریق از صرفاً باشد. دارند)، قرار پیشرو کارگران تأیید مورد و
 حقانیت عمالً کارگری حزب که هاست توده واقعی مبارزات در کارگری مبارزان از بخش

 قلمداد شده اعطا پیش از تواند نمی وجه هیچ به که حقی آورد. می دست به را ها توده رهبری
 شکست به محکوم نباشد، کارگران تأیید مورد و بوده حق این مدعی که سازمانی هر شود.

 کارگران از حق این آوردن دست به برای مبارزه کارگری بحز یک ساختن مسألۀ است.

 می دست به کارگری جنبش در حزب فعاالن روزمرۀ مداخلۀ با صرفاً اعتمادی چنین است.
 بلکه ینترنتی،ا و تلویزیونی رادیو تبلیغات و مطالعه طریق از تنها نه کارگر های توده که زیرا آید.

 رکتش بدون نتیجه، در آورند. می دست به شناخت انقالبی فعاالن از خود، تجربۀ راه از عمداً
 وجود انآن تجارب بندی جمع و تأثیرگذاری برای دیگری راه هیچ کارگران، واقعی مبارزۀ در فعال

 سازمان تشکیل یا و بسته در های اتاق در شده تدوین های »تئوری« ندارد.
 جلب و کارگران واقعی مبارزات در شرکت بدون »انقالبی« و »کمونیستی« ،»کارگری« های

 .هستند ارزش فاقد همه آنان، اعتماد
 به الزاماً ارگرک طبقه کل که زیرا باشد، کارگر طبقۀ کل روی دنباله تواند نمی حزب این همچنین،

 درون زا را خود برنامۀ کارگری، پیشتاز حزب یابد. نمی دست هم با همزمان درست های سیاست
 می تننتاجاس المللی بین سطح در کارگری جنبش عملی و نظری اربتج و کارگری عملی جنبش

 برای یتاًونها یافته صیقل شده، گذاشته آزمایش به کارگری جنبش درون در برنامه این کند.
 نفی،ص مسایل در دخالتگری امر برای کارگر طبقۀ برنامۀ یابد. می تدقیق بعدی مداخالت

 ازمانس یک درون از کارگر طبقه توسط سیاسی قدرت کسب برای تدارک نهایت در و سیاسی
 ساختن به ادرق آن، در سیاسی ناهمگونی علت به کارگر طبقۀ کل زیرا گردد؛ ظاهر تواند نمی علنی
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 رژوازیبو خرده و بورژوازی عقاید نیست. جامع انقالبی برنامۀ یک تدوین و کارگری حزب یک
 های انحراف به آغشته را آنان و ردهک رخنه کارگری ای توده های حزب درون در سرعت با

 نشان لمللیا بین سطح در گذشته قرن یک در حداقل کارگری جنبش تجارب کند. می رفرمیستی
 ازپیشت حزب کارگری، جنبش درون در رفرمیستی عقاید نفوذ از جلوگیری برای که داده

 ظیرن کشورهای در ویژه (به کارگری پیکر درو بی های سازمان به اتکا است. ضروری کارگری
 ولتد نظارت از جدا بایستی کارگری سازماندهی است. شکست برای نسخه پیچیدن ایران)

 از را خود باید کارگری حزب بگیرد. صورت بورژوا خرده و بورژوا های گرایش و داری سرمایه
 .دارد نگه مصون دولت جاسوسان نفوذ و حاکم هیئت عقاید

 یک از است. دهش تشکیل دیگر یک از ناپذیر تفکیک اصل دو از کارگری پیشتاز حزب بنابراین،
 یک حورم بر انضباط با و محکم ها، توده از مجزا حزب یک در سوسیالیست کارگران تشکل سو،

 و یژهو مبارزات و ها جنبش با حزب این روزمره و نزدیک درگیری دیگر طرف از و انقالبی؛ برنامۀ
 کیکتف خواهان هم حال عین در کارگری پیشتاز زبح دیگر، سخن به کارگری. خودانگیختۀ

 به وستنپی خواهان هم و بوده؛ رفرمیزم) از مصونیت منظور (به طبقه از خود نظری و تشکیالتی
 پدیدۀ ره مانند نیز حزبی چنین باشد. می کارگری) روزمرۀ مسایل در مداخله (برای کارگر طبقۀ

 هب وحدت این عناصر از یکی کردن مستقل و جدا شود. می تشکیل اضداد وحدت از اجتماعی
 زدیکن ارتباط بدون کارگری پیشتاز حزب سو، یک از که زیرا شود. می منتهی هدف آن کل ضد

 بی و ودسرخ رهبران« توسط بورکراتیک فرماندهی یک به تبدیل آن، با واقعی پیوند و طبقه با
 داشتن دونب طبقه عمومی جنبش به پیشرو عناصر پیوستن دیگر، طرف از و شود. می »اعتبار

 یک سیاسی لحاظ از (که کارگر طبقۀ آگاهی در سیاسی آگاهی بردن تحلیل به مجزا، سازمان
 این بر هغلب روش تنها شود. می منجر است)، بورژوایی ایدئولوژی اسیر و بورژوایی خرده آگاهی
 رعناص هترینب از متشکل و مخفی حزب یک ایجاد داری، سرمایه جامعۀ در عینی تناقض

 .است کارگری پیشرُوی
 آنان قاتیطب تحزب امر و کارگران ای توده یابی سازمان میان تفکیک به معتقد اگر میلیتانت:

 به اگر و شوید؟ می قائل مشخصی وظایف و ساختار چه تشکل دو این از کدام هر برای هستند،
 آیا کنید؟ یم فکر چگونه کارگر طبقۀ کمونیستی تحزب دربارۀ ندارید، باور تفکیکی چنین

 اجتماعی و مادی واقعی تبلور صورت، این در و دارند نیاز ظرفی چنین به اساساً کارگران
 بود؟ خواهد چگونه آن

 سبک هم آن و کرد اشاره اصلی نکتۀ یک یه باید »کمونیستی تحزب« محور در :رازی مازیار
 باید باشد. نمی پذیر امکان علنی ناهمگون تشکالت درون در متأسفانه که است طبقاتی آگاهی
 نقالبا که اینست کند می متمایز ها انقالب سایر با را کارگری انقالب چه آن که داشت توجه

 ورشش یک کارگری انقالب است. آگاهانه عمل یک تاریخ، در ها انقالب سایر برخالف کارگری
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 هبرنام انقالب یک بلکه نیست، مردم خودی به خود قیام یک یا و ها توده انگیختۀ خود
 یک نکرد جایگزین خواهان تاریخ، در بار نخستین برای پرولتری انقالب .است شده ریزی
 انسان ماراستث اشکال کلیۀ لغو خواهان بلکه نیست، آن دیگر شکل جای به استثمار از شکل

 هانخوا که نیست فالکت و عدالتی بی برداشتن میان از خواستار صرفاً کارگری انقالب هاست.
 کشی ستم از ها انانس کلیۀ رهایی و تولید وسایل کلیۀ کردن اجتماعی برای سیاسی قدرت تسخیر

 آورد، می فراهم را انقالب عینی های شرط پیش داری سرمایه .است طبقاتی جامعۀ تحت
 نیز سوسیالیستی آگاهی یعنی –ذهنی های شرط پیش سوسیالیستی انقالب برای اما

 .است ضروری
 حصولم داری، سرمایه از ماقبل جوامع های انگیزه سایر برخالف نوین یالیستیسوس آگاهی
 نهایتاً و کارگری؛ مستقل های تشکل ایجاد طبقاتی؛ تضادهای تشدید است. انقالبی دانش

 هایی پدیده کارگری، اعتصابات و ها طغیان و ها شورش و داری سرمایه با کارگر طبقۀ رودرویی
 و خشم و عصیان با صرفاً اما پیوندند. می وقوع به داری سرمایه جامعۀ درون در که هستند

 ها؛ لعم اتحاد ها؛ اتحادیه (سندیکا؛ کارگری مستقل های تشکل ایجاد و ای توده اعتراضات
 ینجایگز تر عالی نظام یک با را داری سرمایه نظام توان نمی غیره) و کارگری واحد های جبهه

 که یسوسیالیست دانش است. تئوری هم آن و دارد تری برنده ابزار به نیاز کارگر طبقۀ کرد.
 های رطش پیش است، اجتماعی و اقتصادی تحلیل و کارگری جنبش تاریخی تجارب محصول
 ارید سرمایه جامعۀ درک و تئوری بدون است. داری سرمایه نظام کردن کن ریشه برای ضروری
 .است غیرممکن آن کردن جایگزین

 تأثیر حتت که کارگری خودانگیخته های جنبش براساس اولیه، تیسوسیالیس آگاهی کسب
 آگاهی نیز یکنون وضعیت در پیوست. وقوع به داشته، قرار بورژوایی خرده و بورژوایی ایدئولوژی

 ایدئولوژی نهمی تأثیر تحت کارگری ای توده احزاب یا و کارگری) های (اتحادیه تریدونیونیستی
 ضرورت عدم مورد در مارکس از قولی نقل طرح با که برخی نظر خالف بر دارند. قرار ها

 و شتهدا انقالبی پیشتاز حزب ایجاد به اعتقاد مارکس کارل کارگری، »جداگانه حزب« ایجاد
 استدال مقابل در مارکس کارل است. ادعا این بر دال »کمونیست اتحادیۀ« در او مستمر فعالیت

 این« که گوید می کردند؛ نمی تأکید را بورژواری خرده و بورژوازی از برش ضرورت که هایی ل
 دیگر، خنس به ».شود واگذار بورژوازی خرده به و طرد پرولتاریا توسط باید سوسیالیزم قبیل
 حاکم ئتهـی ایدئولوژی که بورژوایی خرده و بورژوایی ایدئولوژی شر از را خود باید کارگر طبقۀ
 آورد. روی سوسیالیستی آگاهی به و کرده رها است

 از صرفاً یا و خودی به خود طور به کمونیستی، برنامۀ مجموعۀ یا و سوسیالیستی، آگاهی این اما
 نمی نتقلم پرولتاریا به کارگری علنی های تشکل یا و کارگری های اتحادیه های فعالیت طریق
 به قادر ،تاس طبقاتی تجربۀ آگاهی درجۀ ترین عالی مظهر که کارگری پیشرُوی یک باید شود.
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 به کارگر بقۀط کل کردن مجهز برای باشد. کارگر طبقۀ کل به آن انتقال و برنامه این به دستیابی
 ارگریک پیشرُوی سازماندهی برای و است؛ ضروری کارگری پیشرُوان سازماندهی برنامه، این
 آگاهی و ئوریکت ابزار داشتن دست در با که حزبی است. کارگری پیشتاز حزب تشکیالت، به نیاز

 و داری رمایهس نظام کل سرنگونی راستای در را کارگر طبقۀ کل عصیان و خشم سوسیالیستی،
 .دهد سازمان سوسیالیستی نظام با آن جایگزینی

 در اما ندارم. قاداعت ای توده یابی سازمان از کمونیستی تحزب تصنعی تفکیک به من بنابراین
 آن و است روریض سوسیالیستی نظام برقراری یبرا سوسیالیستی آگاهی که معتقدم حال عین

 ستد به داری سرمایه نظام حیات دوران در یکپارچه شکل به و ای ه تود جنبش درون در آگاهی
 دورۀ در کارگران .آوردمی وجود به را نظام به هم توهم حاکم هیئت ایدئولوژی زیرا آید. نمی

 سیاسی؛ و تشکیالتی لحاظ از تنها نه که یحزب دارند. خود کارگری حزب به نیاز محققاً کنونی
 کند. آماده نوین جامه به انتقال برای را ها آن عقیدتی و نظری لحاظ از ویژه به بلکه

 
 ۱۳۹۳ خرداد چهارده

 
۷۷از میلیتانت شماره   
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 مفهوم مارکسیستی سانترالیزم دمکراتیک
 

 نشأت گریکار جنبش درون در عینی ضرورت یک از دمکراتیک سانترالیزم مارکسیستی مفهوم
 سیستیمارک غیر و نادرست کامالً برداشتی کمونیستی، احزاب و ها سازمان از بسیاری. گیرد می

 یستیاستالین های سازمان به مختص تنها علمی، غیر و نادرست برداشت این. دارند مقوله این از
 و ها سازمان این. شود می مشاهده نیز تروتسکیستی های سازمان در متأسّفانه بلکه نیست،
 تشکیالتِ واقع در. دارند دمکراتیک سانترالیزم مفهوم از” اداری “برداشت یک واقع در احزاب
 ها آن تمامی امر، ظاهر در. انقالبی حزب یک از کاریکاتوریست صرفاً ها، سازمان این تمامی
 این بریره. باشند می( صوری” )دمکراسی “و انتخابات رهبری، اعضای کنگره، دارای

 کنگرۀ تا معیّن ای دوره برای و اعضا اکثریّت آرای اساس بر ظاهراً ها سازمان
 .گردد می” انتخاب “بعدی

 تصاویر و مقاالت با نیز را خود نشریات صفحات و هستند حزبی ارگان دارای همه تشکیالت، این
 ها سازمان این تمامی. کنند می تزیین( رهبران دیگر یا )تروتسکی یا و لنین مارکس، از بسیاری

 اختالف عالئم اوّلین بروز با امّا،. هستند ی“دمکراتیک“تشکیالتی ساختار دارای که اند مدّعی
 شود؛ می آغاز بالفاصله مخالفان تحقیر و ها زنی اتهام از موجی اعضا، اکثریّت یا رهبران با نظر

 اتهام و راییگ حذف یالتی،تشک تحریکات باشد، نداشته کارآیی روانی فشارهای این اگر حتی و
 دست این از تشکیالتی چه چنان. رود می پیش سرعت به عضویّت تعلیق و اخراج حدّ سر تا زنی

 حتی و تمحاکما دستگیری، به منجر مسلماً اختالفات این باشد، گرفته قرار دولتی مقامی در
 تشکیالت یک درون رد اکثریّت آرای داشتن ،“رهبران “این زعم به. شد خواهد مخالفان اعدام

 روش واقع در. است نطفه در مخالف صدای گونه هر کردن خفه برای کافی دلیلی منزلۀ به
 های رژیم برخورد روش با توان می را” کمونیستی “اصطالح به های سازمان این برخورد

 .کرد مقایسه خود، مخالفان با افتاده عقب کشورهای در نظامی دیکتاتوری
 و است، نهفته اساسی موضوع یک در” کمونیستی “اصطالح به احزاب ینا تمامی اشترک وجه

 همین واقع در. باشد می اقلیّت نظریات برای” گرایش حق “شمردن رسمیّت به عدم هم آن
 می جدا بیانقال مارکسیستی سازمان یک از را ها سازمان این تمامی ساده، و بدیهی بسیار مسألۀ

 ثریّتاک یا رهبری خطّ با متفاوت نظریاتی به که اعضایی حقوق شمردن رسمیّت به عدم. کند
 انقالبی سازمان یک و منحرف سازمان یک میان تمایز وجه اساس رسند، می سازمان

 .است مارکسیستی
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 در مخالف و مختلف نظریات برای حقوقی و جایگاه گرفتن نظر در و اقلیّت شناختن رسمیّت به
 بر ی،انقالب سازمان یک درون در اعضا، که است دلیل این به انقالبی تشکیالت یک درون

 گاه و متفاوت هایی آگاهی به جامعه، در مبارزاتی مختلف های حوزه در انقالبی پراتیک اساس
 با که رسند می ای آگاهی به شان عملی مبارزات نتیجۀ در اعضا. رسند می دیگر یک با متضاد

 رو این از.متفاوتست مبارزاتی دیگر حوزۀ در نسازما همان اعضای از دیگر برخی آگاهی و درک
 اخذ به حزبی، کنگرۀ دو مابین خود، روزمرّۀ های دخالت در واحد حزب یک کادرهای و اعضا

 ناکامل مواقع بسیاری در حتی و نسبی ها، آن تجارب. رسند می مختلف و متفاوت های تاکتیک
 مثالً مورد در انقالبی نسازما یک کارگر اعضای میان است ممکن نمونه برای. است
 وجود به نظر اختالف آن، تحقق برای دخالتگری نحوۀ و« کارگری مستقل تشکل »شعار

 این هب سیاسی احزاب از کارگری تشکالت استقالل مورد در حزب اعضای از برخی شاید،. آید
 دیگر رخیب بالعکس و گردد، نیز ها آن حزب شامل باید می کارگری استقالل این که برسند نتیجه
 نمی آنان خود کمونیستی حزب شامل نظریه این! خیر که باشند رسیده نتیجه به است ممکن

 که است بدیهی. شود مشاهده نیز دیگر موارد در است ممکن نظریات اختالف نوع این. گردد
 حصحی و رسد می مطلوب نتایج به نظریات از یک کدام که بود مطمئن پیش از توان نمی
 از. رسند می اثبات به نهایت در( ها تئوری یا )نظریات که است عملی تجربۀ و اجرا با تنها. است

 .است( پراتیک )عمل چکیدۀ تنها تئوری مارکسیستی، دیدگاه
 ندیب جمع منظور به و ها تاتیک این اجرای برای نظر، اتفاق و همگونی برای که است بدیهی

 امکان هک باشد داشته وجود انقالبی حزب در شرایطی باید آن متحدانۀ اجرای و مختلف نظریات
 .شود تسهیل اکثریّت نظر با مخالف گرایشات ایجاد و نظر تبادل
 اتیحی اهمیّتی از انقالبی حزب یک درون در درونی دمکراسی که است شرایطی چنین تحت

 هب را مخالف و مختلف نظریات برای گرایش حق خود پیدایش بدو از که حزبی.شود می برخوردار
 انقالب برای است قرار که حزبی– انقالبی مارکسیستی حزب یک تواند نمی نشناسد، رسمیّت
 ضا،اع میان نظریات تبادل طریق از تنها باشد نکرده درک که حزبی. باشد– ببیند تدارک کارگری

 دهایتندبا در تردید، بدون داد، سازمان را مؤثر دخالتگری امر و صیقل را حزب برنامۀ توان می
 .کرد نخواهد ایفا انقالبی نقش و رفت خواهد انحراف به طبقاتی، بارزاتم

 را خود نظریات حزبی کنگرۀ در رسند، می متفاوت نظریات به مبارزاتی عملِ در که حزب اعضای
 وجود به زمانی مسأله امّا،.( بپذیرند را حق این نیز منحرف احزاب شاید جا این تا )دهند می ارائه
 در. باشد داشته اختالف رهبری خطّ یا و اکثریّت نظریات با( نفر یک حتی )ای عدّه که آید می

 تا بشود ایلق اقلیّت این برای جایگاهی باید می انقالبی حزب که است بدیهی وضعیتی چنین
 منطقی به بنا )دهد اشاعه جلسات ترتیب و درونی بولتن طریق از اعضا کلیه میان را خود نظریت

 داشته را” (Tendency) گرایش “یک تشکیل حق باید اقلیّت این ؛(شد داده توضیح تر پیش که
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 آمده وجود به رهبری سوی از درونی تبلیغاتی ابزارهای ایجاد و اکثریّت توافق با که گرایشی. باشد
 می بعدی دورۀ تا خود نظریات اشاعۀ و بحث به رفیقانه محیطی در و معقوالنه و است،
 حتی )ای عدّه وسیلۀ به که تاکتیکی هر داند می خوبی به انقالبی حزب یک زیرا. پردازد

 مبارزاتی عمل تنها.باشد نمی صحیحی نظریات عمل در” الزاماً “شود، می داده ارائه( اکثریّت
 از پس فرض به اگر. است بوده تر منطبق واقعیّت با ازنظریات یک کدام که دهد نشان تواند می
 اختالف نای که است بدیهی است، بوده اشتباه اقلیّت نظر که شد داده نشان تجربه، سال یک
 بوده درست اقلیّت نظر اگر امّا. کند می اعالم منحل را خود گرایش و گردد می منتفی دیگر نظر

 هب است، شده شناخته اعضا همۀ سوی از که اقلیّت آن نظر ،(نادرست اکثریّت نظر نتیجتاً و )باشد
 تیفرص سازمان اکثریّت برای هم و اقلیّت برای هم ترتیب، بدین. شود می مبدّل اکثریّت نظر

 .داشت خواهد وجود خود نظریات اثبات برای
 دوره برای ریّت،اکث به خود نقد و اعتقادات حفظ با اقلیّت باشد، اشتباه اکثریّت نظرات اگر حتی امّا
 با حزب این. گذارد اجرا به را اکثریّت نظریات باید می حزب از بیرون در ،(بعدی کنگرۀ تا )ای

 را یّتاکثر بخش نظریات و کند عمل پارچه یک باید می جامعه سطح در درونی، اختالفات وجود
 به حزب آتی کنگرۀ.( منفی چه و مثبت چه )رسد اثبات به آن عملی نتیجۀ تا کند تجربه عمل در

 .رسید خواهد پیش، دورۀ عملکرد بر متکی نوینی بندی جمع و ارزیابی
 مرحله این در چه؟ نگشت حل( کنگره دو بین )دوره یک شدن سپری از پس اقلیّت اختالفات اگر
 تاکتیکی مسایل سطح در هنوز اختالفات این که این اوّل. باشد داشته وجود تواند می علت دو

 همانند مخالف گرایش صورت این در. است نیاز نظریات اثبات برای تری بیش زمان و مانده باقی
 برخی در امّا. ماند می باقی درحزب گیرند، می قرر مرور مورد مسایل که بعدی دورۀ تا و پیش دورۀ

 نیز سیاسی عمیق اختالفات. باشد تاکتیکی اختالفات صرفاً فرای اختالفات دارد امکان موارد
 محاک هیئت ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی داری سرمایه جامعۀ در. آید وجود به حزب در تواند می

 قایدع تأثیر تحت انقالبی حزب یک رهبری یا اعضا حتی که دارد وجود همواره امکان این.است
 یتاکتیک های تفاوت از تواند می اختالفات از برخی نتیجه در. باشند گرفته قرار طبقاتی دشمن

 دچار حزب رهبری خطّ که برسند ارزیابی این به ای عدّه دارد امکان نمونه، برای. رود فراتر
 فیانحرا خطّ از جلوگیری برای تری عمیق مبارزۀ که است ضروری و شده طبقاتی حرافاتان

 حق باید حزب رهبری معترضان، از بخش آن تشخیص بر بنا صورت آن در. گیرد صورت
 حزب یک درون در بتوانند باید عدّه این. گردد قایل عدّه آن برای را” (Faction) جناح “ایجاد

 داشته کتشر نیز حزب رهبری سطح در شان طرفداران تعداد بر بنا حتی و بمانند باقی انقالبی
 حسط در و حزب درون در را خود نظریات که شود داده ها آن به کافی فرصت تریب بدین. باشند

 انحرافی خط با مبارزه برای تری جدّی گام” جناح “یک تشکیل واقع در. کنند تبلیغ رهبری
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 و است تاکتیکی مسایل مورد در” گرایش “تشکیل. است انقالبی حزب یک درون در اکثریّت
 .باشد زودگذر شاید

 از ورعب حال در حزب اکثریّت و رهبری که رسید نتیجه این به موجود جناح ای دوره از پس اگر امّا
 مقطع، این در جناح، این ندارد، وجود نیز اعضا اکثریّت کردن متقاعد امکان و است طبقاتی خطّ
 .باشد برخوردار” Faction) (Open علنی جناح “تشکیل حق زا باید
 نظریات تواند می علنی جناح. است انشعاب برای تدارک مفهوم به علنی جناح تشکیل واقع در

 به )ّتاکثری موجود انحراف از را کارگر طبقۀ و کند اعالم علناً و کارگری جنبش به رو حتی را خود
 که بدهد یّتاقل این به باید نیز را تشکیالتی فرصت این بیانقال حزب یک. کند مطلع( خود زعم

 درج هم حزبی رسمی ارگان در نظریات آن بلکه برسد، اعضا همۀ دست به نظریاتش تنها نه
 تغییر را ّتاکثری مواضع کارگری جنبش چه چنان و نشد حاصل توافقی اگر که است بدیهی. گردد
 و معقوالنه تواند می نیز انشعاب این امّا. بود خواهد حزب در انشعاب یک بعدی گام نداد،

 را طرفین نظریات سقم یا صحّت تاریخ،. گیرد صورت فحاشی و پراکنی اتهام بدون رفیقانه،
 شود داده نشان عمل در” اکثریّت “نظریات اشتباه ای، دوره از پس بسا چه. داد خواهد نشان

 جنگ، به کار اگر که است بدیهی. گردد واحد حزب به مجدّد الحاق به متقاعد انشعابی” اقلیت “و
 آینده در واحدی نظریات به اگر حتی– گرایش دو این بکشد، دیگر یک از نفرت و زنی اتهام دعوا،
 .قرارگیرند هم کنار در حزب یک درون در توانند نمی هرگز– برسند

 ها این آیا کند؟ نمی تضعیف را رهبری و حزب ها، شرط پیش این تمام آیا
 یک اجرای برای” آهنین “حزب نباید آیا نیست؟“دمکراتیک بورژوا “و” لیبرالی “خوردهایبر

 نیست؟ طلبی انحالل ،“اقلیّت “یک به دادن آوانس آیا باشد؟ داشته وجود تصمیمات پارچۀ
 فتضعی را حزب تنها نه اقلیّت حق شناختن رسمیّت به. است منفی سؤاالت این تمامی به پاسخ
 و« جناح »و« گرایش »ایجاد برای تسهیالت. گردد می آن تقویت به منجر که کند، نمی
 کافی تنها. کند می پیش از تر قوی و معتبر کارگر های توده انظار در را حزب«علنی جناح »حتی
 بحران عمق و وخامت به تا بیفکنیم المللی بین احزاب و ها سازمان وضعیّت به نگاهی است

 .ببریم پی– است بوده تشکالتی های کجروی نتیجۀ عمدتاً هک– ها سازمان این تشکیالتی
 تنها ها جاخرا و تعلیقات انشعابات، که است این کنند نمی درک انحرافی های سازمان این چه آن

 زمانی تنها انشعابات و ها اخراج. باشد باید مشترک عمل و بحث طوالنی روند از مرحله آخرین
 نشان کارگری جنبش در هم چنین و کند عبور خود طبقاتی خطوط از جریان یک که هستند موجّه
 نه حزبی” گرایش “یک انقالبی ضدّ و مخرّب های سیاست نتایج دیگر سخن به. باشد شده داده
 شنیرو به هم جامعه سطح در بلکه باشد، شفاف و روشن حزب آن اعضای تمام برای باید تنها
 قایل اعضا برای جناح و گرایش حق جمله از حقوقی چنین بلشویک حزب در. باشد شده بیان
 کارگری نبشج به مرتبط و انقالبی برنامۀ تدوین در بلشویک حزب توفیق علل از یکی. بود شده
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 در سیالیستیسو انقالب نخستین پیروزی به که کارگری شوراهای میان اعتبار کسب نتیجه در و
 جنگ آغاز در تنها. بود درونی دمکراسی رعایت اساس بر دقیقاً شد، منجر جهان
 و رهبران آن از پیش. شد ممنوع بلشویک حزب درون در جناح تشکیل که بود ۱۹۲۰ داخلی

 بیان علناً حزب رهبری علیه را خود های مخالفت و مواضع موارد از بسیاری در حزب اعضای
 بندی حجنا درمحدودیّت” ضرورت “همان امّا،. گردند تنبیه یا اخراج که این بدون بودند، کرده

 شد مبدّل فضیلت به بعد به ۱۹۲۴ استالین دوران در ،۱۹۲۱- ۱۹۲۰ داخلی جنگ زمان در درونی
 از خود زندگی های سال آخرین در تروتسکی. آورد همراه به ها سال برای را استالینی اختناق و

 :نویسد می تروتسکی. است آورده عمل به روشنی” خود از انتقاد “دوره این
 مخالف نظریات منع به جناح، منع. انجامید جناحی فعّالیّت منع به مخالف احزاب ممنوعیّت“

 و دش اداری دستگاه مصنویّت باعث حزب منازع بی و پلیسی سلطۀ. شد منجر خطاپذیر رهبری
 .“بُرد پیش کران بی فساد و استبداد تا را آن

 نمی و است وختهآم بسیار ۱۹۱۷اکتبر انقالب های درس این از نیز تروتسکیستی جنبش
 حزب درونی مسایل از ای ارزیابی چنین تروتسکی لئون. کند تکرار را اشتباهات همان تواند

 :ماند وفادار آن به عمر آخر تا و داشت
 فرمول باید ها آن. بپردازند حزبی های فرمول تکرار به تنها ما جوانان که است ناکافی کامالً این“

 آن. کنند حفظ را خود مستقل شخصیّت و نظرات باید ها آن. کنند جذب و راتسخیر انقالبی های
 و راسخ اعتقاد عمق از ناشی که نظریاتی. باشند خود عقاید برای مبارزه به قادر شجاعت با باید ها

 ها، شخصیّت سرکوب مقامات، وسیلۀ به مکانیکی تسطیح. هاست آن شخصیت استقالل
 ،نیست منضبط فرد یک تنها بلشویک یک! گردد طرد حزب از باید پرستی مقام و جاه خشونت،

 رب استقالل و جسارت با و کند می دفاع خود نظریات از موقعیّت و مورد هر در که است فردی او
 در او شاید، امروز،. ایستد می نیز حزبش درون در بلکه دشمن، مقابل در تنها نه عقاید آن سر

 بدان بودن اقلیّت در امّا. دهد می ارائه حزبش درون در را خود نظریات او. حزبشباشد در اقلیّت
 درستی مشاهدات و درک به دیگران، از پیش او، شاید. دارد اشتباهی نظریات او که نیست معنی

 لزوم صورت در او. باشد رسیده سیاسی های چرخش و حزب وظایف مورد در
 به او ترتیب ینبد. کند طرح دهم و سوّم دوّم، بار برای را خود سؤاالت مصرّانه باید

 تندبادها لمقاب در سهولت با که گردد مسلح نوین های سیاست و روش به که کند می حزبشخدمت
 .۳۱۹۲ نوین، روش تروتسکی، لئون ” )آورد دوام ای لحظه واکنش بدون
 و گرایشات شناختن رسمیّت به دمکراتیک، حقوق رعایت انقالبی المللی بین سازماندهی برای
 .ندبمان وفادار روش این به باید انقالبی های مارکسیست. است حیاتی حزبی، درون های جناح

 ۲۰۱۳ ماس ۲۱
 این مقاله نخستین بار به زبان انگلیسی انتشار یافت.
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 ادای سهمی بر مفهوم حزب لنینی
 

 ای العاده فوق اهمیت از جهانی، سازمان یک آتی گیری شکل برای پیشتاز، حزب پیرامون بحث
 که استه مارکسیست روی پیش اساسی مسائل از یکی پیشتاز حزب عالوه به است؛ برخوردار

 از پیش. بگیرد قرار بحث مورد آن، از مشترک درک و برداشت یک به یافتن دست منظور به باید
 و بنویسم وردم این در مطالبی باید ضرورتاً کنیم، حرکت الملل بین یک ساختن سمت به ما که آن

 .برسیم قطعنامه یک به آخر دست
 دارد وجود آتی سازمان این محتوای دربارۀ زیادی نکات جدید، سازمان یک نهادن بنا منظور به
 یکی اخص طور به پیشتاز سازمان مسألۀ اول؛. شود رفع آن ابهامات و روشن پیش از واقعاً باید که
 با شخصاً ها سیستمارک اکثر هرچند. بگیرد قرار بررسی مورد باید که است حیاتی های بحث از

 آغاز رایب وجود این با اند، کرده صحبت موردش در کرّات به هم گذشته در و هستند آشنا ایده این
 مهم مسائل البته هرچند– چیز هر از پیش که دارد اهمیت بسیار جدید، الملل بین یک ساخت به

 رب شدن متمرکز و ها فعالیت سازمانی گیری شکل به آغاز از قبل ما– دارند وجود هم دیگری
 .باشیم داشته مفهوم این به نسبت مشخصی و روشن درک خود، های ایده تکامل
 حزب بر ای مقدمه عنوان به که است هایی ایده کنم، اشاره جا این در دارم قصد که چه آن دوم؛

 شخصه به. باشد کامل و جامع که نیست قرار ها ایده این بنابراین. شود می مطرح لنینیستی
 سر بر قیعمی بندی جمع به هنوز ایران انقالبی های مارکسیست گرایش یا من که ندارم اداعتق
 برداشت و تجارب که رفقایی سایر با مورد این در که مایلیم واقع در بنابراین. ایم رسیده مسأله این

 به. رسیمب لنینیستی حزب مفهوم درک به جمعاً تا باشیم داشته دیالوگ دارند، مختلفی های
 بحثی صرفاً بلکه. نیست هایمان ایده از نهایی نسخۀ یک واقع در گوییم می چه آن دلیل، مینه

 که است حثب از مرحله این در حقیقت در بنابراین رفقا، سایر به خود تجربیات انتقال برای است
 .ببخشیم تکامل را چیزی جمعی طور به توانیم می

 حزب مفهوم
 حزب از ای پایه مفهوم دو گذشته، سال ۱۵۰ تقریباً طی در کارگر طبقۀ سنت در تاریخاً کلی، طور به

 للالم بین اوج نقطۀ زمان از واقع در که است بوده ای توده حزبی مفهوم، یک. است داشته وجود
 سوسیال حزب یک عنوان به ای توده حزب ایدۀ نهایتاً. شد معرفی انگلس سوی از و آغاز دوم

 به و گیرد می دربر را جهان مختلف کشورهای کارگران از نفر هزاران که شد شناخته دموکرات
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 علیه و زند می دخالتگری به دست کارگر طبقۀ درون در حزب، این. کند می جذب خود سوی
 .است فعال داری سرمایه نظام

 ألۀمس که بود موقعیتی در آن، آغاز ابتکار و زمانی مقطع آن در ای توده حزب ایدۀ حال، این با
 دیکتاتوری» از خود مارکس هرچند. بود نشده مطرح جهانی مقیاس در عمالً هنوز انقالب
 ردهک صحبت نوین نظم یک فرارسیدن و خود تخریب به داری سرمایه نیاز ،«پرولتاریا انقالبی

 .نداشت قرار روز دستور در دوره آن طی انقالب فعلیت هنوز اما بود،
 برنامه که بود حداقلی برنامۀ یکی: زدند دست مجزا مۀبرنا دو تکمیل به ای توده احزاب بنابراین

 و. ودب کارگران برای امتیازات کسب منظور به نظام بر فشار اعمال رفرم، و اصالحات برای ای
 نزدیک ۀآیند در یا بالفاصله نداشتند قصد هرگز ها آن که ای برنامه حداکثری، برنامۀ دیگری

 ای دوره به که بود اهدافی شامل صرفاً حداکثری نامۀبر بنابراین. بدهند قرار استفاده مورد
 شده جاندهگن برنامه در و موکول انقالبی، تاب و تب فرارسیدن زمان به یعنی آینده، در طوالنی

 هرچند. نبودند انقالبی تاب و تب گونه هیچ شاهد خاص مقطع این طی ها آن حال این با. بود
 در تیسوسیالیس آگاهی که بود این دوره، آن در البیانق فعالین از بسیاری و مارکس خود ایدۀ

 مقیاس از را آگاهی این تدریج به کارگران یعنی. یافت خواهد تکامل خطی شکل به کارگر طبقۀ
 شود می رت عمیق و تر عمیق آگاهی این نهایتاً و دهند می تکامل تر بزرگ مقیاس به به تر کوچک

 .برسد انقالب دورۀ به تا
 فعلیت که ودب شکل این به دوره، آن عینی موقعیت دلیل به کلی طور به ها آن اشتبرد بنابراین،

 ها آن بنابراین. کند می پیدا توسعه تدریج به کارگران آگاهی و نیست روز دستور در انقالب یافتن
 کارگران رایب امتیازاتی بیاورند، فشار داری سرمایه دولت به کنند، مبارزه داری سرمایه علیه باید

 ای مبارزه هب کنند، فعالیت تدریج به اما بیاورند، وجود به جامعه درون در هایی رفرم کنند، کسب
 نقالبیا دورۀ فراسیدن زمان تا را نظام این علیه مبارزه و بزنند، دست داری سرمایه علیه ممتد
 این. ردندک می مبارزه جامعه در رفرم برای حداقلی، مطالبات برای ها آن بنابراین. دهند ادامه
 خود ریرهب به دوم الملل بین های فعالیت اوج نقطۀ در که بود کارگر حزب به نسبت ایده یک

 .کرد پیدا تکامل نسایری و کائوتسکی مانند انقالبیونی وسیلۀ به نیز بعدها و داشت وجود انگلس
 پیشتاز حزب» به که داد توسعه را کارگری حزب از دیگری مفهوم ۱۹۰۲ سال در لنین

 آن از. شده مطرح« کرد؟ باید چه» در که است مفهومی همان این. است یافته شهرت« انقالبی
 زمان از یا توده کارگری حزب مفهوم با تقابل در که بود جدید حزب یک ایدۀ مبتکر لنین که جا

 در اما. شد نامیده« لنینیستی حزب» ،«پیشتاز حزب» این تدریج به داشت، قرار دوم الملل بین
 از یکی البته لنین. است« انقالبی پیشتاز حزب» همان حزبی، چنین دقیق توصیف واقع

 مبارزه هب آن برای و پروراند منسجم طور به را پیشتاز حزب این ایدۀ که بود کسانی نخستین
 ییعن را، تئوری این که بودند هم او از پس حتی و زمان آن در دیگری انقالبیون اما. پرداخت
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 ایدۀ این در بزرگی سهم که بود گرامشی آنتونیو ها، آن از یکی. دادند تکامل یشتاز،پ حزب تئوری
 های تهنوش در ایده این از انتقاد ضمن که لوکزامبورگ رزا حتی آن از پس و داشت پیشتاز حزب
 و کورش کارل و لوکاچ او از پس و تروتسکی طور همین. کرد ایفا سهمی آن تکامل در خود،

 زمان آن از را ایده این عمالً دهند، می شکل را مختلفی زوایای که انقالبیون از دیگری بسیاری
 توده زاباح ایدۀ از متفاوت تماماً واقع در پیشتازانقالبی حزب ایدۀ بنابراین. دادند توسعه بعد به

 .بود ای
 سوسیالیستی آگاهی

 توان می چگونه: داشت ارتباط سوسیالیستی آگاهی به انقالبی، پیشتاز حزب مفهوم اصلی ایدۀ
 آگاهی این توان می گونه داشت؟ نگاه مصون و کرد حفظ را سوسیالیستی آگاهی این

  بخشید؟ کاملت کند، می پیدا توسعه ها آن پیشتاز حزب یا کارگران تودۀ درون که را سوسیالیستی
 تواند یم الیستیسوسی آگاهی که بود ایده این پایۀ بر« کرد باید چه» در ای توده حزب به لنین نقد
 ای دهتو احزاب درون در سوسیالیستی عقاید و آگاهی اما کند، پیدا توسعه کارگران درون در

 اییبورژو ایدئولوژی از تواند می سوسیالیستی آگاهی. است رو به رو خیزهایی و افت با کارگری
 .شود متأثر است، مسلط و غالب ایدئولوژی داری سرمایه جامعۀ در که

 خود حال به ند،ک می پیدا توسعه ای توده احزاب این در که سوسیالیستی آگاهی این اگر بنابراین
 لحا عین در اما رسید، خواهند عقاید و آگاهی این به کارگران از برخی که آن وجود با شود، رها
 در سوسیالیستی آگاهی داری، سرمایه جامعۀ در که چرا. داد خواهند دست از را آن مدتی از پس

 عمیق تبلیغات دلیل به زمانهم ولی کند، می پیدا توسعه داری سرمایه علیه کارگران مبارزۀ درون
 در نیز یتوهمات کارگر، طبقۀ داخل در مختلف ابزارهای طریق از بورژوایی ایدئولوژی سنگین و

 تیسوسیالیس آگاهی به خاص زمانی در که کارگرانی بنابراین. نماید می رشد کارگر طبقۀ درون
 طور به توانند نمی که زمانی در یعنی) بدهند دست از را آن است ممکن دیگر زمانی در رسند، می

 نیز ای توده حزب درون در.( کنند محافظت عقاید این از تر، طوالنی ای دوره برای و ممتد
 هب که هایی ایدئولوژی سایر و بورژوایی خرده ایدئولوژی: دارد وجود دیگری های ایدئولوژی

 درون در قالبیان سوسیالیستی آگاهی یک توسعۀ نتیجه در و شوند می حقنه ای توده ایه جنبش
 تابه مبارزۀ از را کارگران تاحدودی واقع در امر این. سازند می متوقف را کارگر طبقۀ اقشار این
 بازخواهد– سوسیالیستی جامعۀ سپس و کارگری دولت ایجاد و داری سرمایه سقوط یعنی– آخر

 .داشت
 گرایش اشکال سایر و سندیکالیزم–آنارکو سندیکالیزم، آنارشیزم، نظیر بورژوایی، خرده یدعقا

 انقالبی برای تدارک جهت همین به. دارد وجود کارگر طبقۀ درون در بورژوایی خرده های
 نهایی، تحلیل در که چرا. بگیرد صورت تواند نمی واقعاً ای توده احزاب درون در سوسیالیستی،

 همین و دارند قرار بورژوایی خرده و بورژوایی ایدئولوژی سلطۀ تحت ای توده احزاب این
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 به حرکت برای کارگران درون در آن از محافظت و سوسیالیستی آگاهی توسعۀ مانع موضوع
 .است کارگری دولت ایجاد و انقالب سوی

 خودمان واقع در باید ما که بود این ،۱۹۰۲ سال یعنی مقطع، آن در لنین محوری موضوع بنابراین
 برای خواهیم می باشیم، ها توده درون در خواهیم می هرچند. کنیم جدا ها توده از ای درجه تا را

هم اما نیم،ک گری دخالت سوسیالیستی جامعۀ یک ایجاد و کارگر طبقۀ دست به قدرت تسخیر
 بر اییبورژو خره و بورژوایی های برنامه و ایدئولوژی سلطۀ خاطر به وضعیت، این خاطر به زمان

 کارگر طبقۀ ستسوسیالی پیشروان یعنی کارگران، پیشتاز بخش تفکیک به نیاز ای، توده احزاب
 در ت،اس اقلیت سازمان یک که سازمان یک پیشنهادی طرح بنابراین. داریم مردم های توده از

 .شد کشیده پیش لنین وسیلۀ به و ۱۹۰۲ سال
 نکات فتگ باید واقع در و گذارد بازمی را تحلیل و بحث یجا که فراوانی نکات وجود با کتاب این

 و کلی طور به ،(گشت خواهیم باز موضوع این به) نبودند صحیح مقطع آن طی بعضاً که فراوانی
 این. است بوده کارگری، حزب حزب، ساخت جهت در مارکسیزم در پیشرفت یک من، گمان به

 کارگر ۀطبق جنبش درون در جدیدی پیشرفت و نداشت وجود گذشته در بود، جدید تماماً مفهوم
 سپس و تزار لیهع مبارزه در مفهوم همین پایۀ بر روسیه انقالب که ببینیم توانیم می نتیجه در بود؛

 .شد موفق کارگری، دولت ایجاد و بورژوایی دولت
 آگاهی ایدۀ آن و دارد وجود مهم موضوع یک لنینیستی، حزب ایجاد ضرورت مسألۀ مورد در
 در هک عباراتی برخی برخالف سوسیالیستی، آگاهی. کردم اشاره جا این در که است وسیالیستیس

 داخل هب بیرون از گشت، اصالح نیز او خود طرف از بعدها و شد نوشته لنین سوی از ۱۹۰۲ سال
 لتکام کارگر طبقۀ درون در سوسیالیستی آگاهی. شود نمی وارد کارگر طبقۀ های فعالیت حوزۀ

 زندگی تجارب و عملی های فعالیت خالل از روزمرّه، مبارزات درون در کارگران. کند می پیدا
 تادبیا مطالعۀ بدون را موضوعات ها آن یعنی رسند، می سوسیالیستی آگاهی به روزمرّه

 نتیجه این به خودشان کارگران. فهمند می مارکسیستی، عقاید از داشتن اطالع یا مارکسیستی
 و شود تهگذاش کنار باید نظام این و دارد قرار ها آن منافع مقابل در داری سرمایه نظام که رسند می

 ودخ درون در مقدماتی و نابالغ سوسیالیستی آگاهی از نوع این. بگیرد را آن جای نوینی نظم
 .یابد می تکامل کارگران
 باید چه» در ۱۹۰۲ سال در که پیشتاز حزب از جنبه این لنینیزم، خود از جنبه این بنابراین

 آن در لنین که داشت درنظر باید البته. نیست صحیح اخص معنای این به شد، مطرح« کرد؟
 عنوان به کیکائوتس این عوض در تشکیالتی؛ های فعالیت اندکِ تجربیات با بود جوانی مقطع،

 به وشنفکران،ر یعنی بیرون، از سوسیالیستی آگاهی ورود ایدۀ که بود برجسته مارکسیست یک
 نهگو هیچ تکامل به قادر کارگر های توده شد می گمان که چرا. داد توسعه را کارگر های توده درون
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 طبقۀ درون به بیرون زا سوسیالیستی تئوری انتقال ایدۀ بنابراین و نیستند، سوسیالیستی آگاهی
 .شد داده بسط کائوتسکی سوی از اصل در کارگر
 گفت لنین ،۱۹۰۷ در بعدی سال چند طی. کرد استفاده ایده همین از وضوح به لنین این، از پس
 چرا بود، ها اکونومیست مقابل نقطۀ به« ترکه حدّ از بیش کردن خم درحال» او مقطع آن در که
 باشیم، آن روی دنباله باید ما و است چیز همه کارگر طبقۀ که کردند می اعالم ها اکونومیست که
 بنابراین. غیره و کنند می چه که دانند می ها توده و است صحیح گوید می کارگر طبقۀ چه آن هر
 دنباله حد از بیش و« کارگری کارگر» شدیداً که هایی اکونومیست به بود واکنشی لنین، گفتۀ این

 این موضوع خیر،» که گفت می لنین بنابراین. بودند گفتند، می کارگران چه آن هر روی
 و کند یداپ تکامل کارگر طبقۀ خود درون در کلمه قدقی معنای به تواند نمی تئوری این ،«نیست

 قلمنت و وارد کارگران عرصۀ داخل به کارگر طبقۀ از خارج از و روشنفکران برخی طرف از باید
 مورد در مالًع او که کرد اشاره خود لنین بعد سال چند لنین، سوی از بود واکنشی صرفاً این. شود
 از را اه تئوری تواند می کارگران پیشتاز که بود معتقد اکنون او. است بوده کرده مبالغه ایده این

 هجامع یا احزاب درون در پیشتاز این اگر هرچند دهد، تکامل خودش عملی های فعالیت خالل
 .داد خواهد دست از را خود آگاهی شود، گذاشته تنها و رها خود حال به اساساً

 بندی جمع رطو همین و آگاهی توسعۀ این ساختن ایمن برای ضرورتی به پیشتاز حزب بنابراین
 دارکت و کارگر طبقۀ در تر عمیق و بهتر مداخلۀ منظور به حزب برای ای برنامه ایجاد و تجارب

 که گفت می بیش و کم لنین ،۱۹۰۷ یعنی خاص، مقطع آن در بنابراین. شد تبدیل انقالب، برای
 را خودمان باید ام و کند، می پیدا توسعه کارگران پیشتاز و کارگران درون در سوسیالیستی آگاهی

 دارند، ودخ برای هایی تئوری کارگر طبقۀ از خارج که روشنفکری چند نه و کارگران، پیشتاز به
 هک پروراند می را ایده این واقع در لنین زمان، این حوش و حول در لنین اکنون. بسازیم مرتبط
 هایی تئوریسن دست به و بسته درهای پشت در تئوری بنابراین. است« متمرکز تجربۀ» تئوری

 در تئوری. ردگی نمی شکل دهند، می نشان کارگران به را نبایدها و بایدها کتاب چند خواندن با که
 به دولت، علیه خود مبارزۀ در ها آن. است کارگران پراتیکی های فعالیت چکیدۀ شکل واقع

 می وارد حزب به ها این همۀ اوج قطۀن که رسند می رویکردهایی خاص، های ایده ها، تاکتیک
 لحاظ از تواند می برنامه این. شود می گرفته کار به حزبی برنامۀ تکمیل و بهبود برای و شود

 .برساند یاری انقالب تدارک برای کارگران به و کند پیدا تکامل تئوریک
 تجربۀ ربه،تج طریق از اخص طور به جنبه یک: است داشته خود همراه جنبه دو همیشه تئوری
 از که است المللی بین و تاریخی عام تئوری یک دوم، جنبۀ و گیرد می شکل کارگر، طبقۀ عملی

 کارگر طبقۀ ریخیتا و المللی بین توسعۀ روند به که هایی ایده تکامل وسیلۀ به و تاریخ، مطالعۀ دل
 حزب یعنی کلمه، اخص معنای به حزب بنابراین. آید می بیرون دارد، تعلق گذشته در

 های تئوری جنبه، یک. سازد می متکی تئوری های جنبه این بر را خود واقع در پیشتازانقالبی،
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 می اختهس حزب درون در انقالبی روشنفکران دست به اساساً که است المللی بین و تاریخی
 های ریتئو توسعۀ و فهم مطالعه، برای بیشتری زمان افراد این نیست تردیدی که چرا شود؛

 که ای نظریه دقیقاً تئوری دیگری جنبۀ حال، عین در اما. دارند اختیار در المللی بین و اریخیت
 خود به را جامعه در سیاسی فعالین یا کارگران خود پراتیکی های فعالیت متمرکز یا چکیده شکل

 .گیرد می
 انقالب تدارک برای ابزاری

 آگاهی این تا دهد می ما دست به اریابز شد، طرح لنین سوی از اخص طور به که مفهوم، این
 در چه: ازیمس ایمن و کنیم حفظ کند، می تکامل به آغاز کارگر طبقۀ درون در که را سوسیالیستی

 وجود جامعه در که دیگری انحراف هر چه و آنارشیستی عقاید چه یونیونیستی، ترید عقاید برابر
 .دارد

 طبقۀ یشتازپ بخش و عناصر ترین پیشرفته کردن جذب برای است جایی واقع در حزب بنابراین
 آن توسعۀ ورط همین و تجارب بندی جمع منظور به سوسیالیستی آگاهی کسب مشغول که کارگر

 خوداربر غنی تجربیاتی از که کارگر طبقۀ با همراه ویژه به ها این. هستند هایشان فعالیت طرق از
 به سیکل، یک مانند درست را برنامه سپس ها آن. کنند می تکمیل را ای برنامه و مبارزه است،
 .بزنند دست جامعه درون در هایی فعالیت به تا کنند می تالش و برند می جامعه درون

 نهادی هر کلش ترین دموکراتیک باید شود، ساخته ابزار یک عنوان به باید که حزب این بنابراین
 بتواند کسی هر که مفهوم این به شد،با دمکراتیک کامالً باید یعنی. داشته وجود تاکنون که باشد

 یم صحبت دموکراتیک سانترالیزم از ما که است دلیل همین به. کند مطرح را خود های دیدگاه
 شبه و اه استالینیست سوی از شماری بی های استفاده سوء مورد ترمینولوژی این هرچند. کنیم

 دیدگاه ابراز قّح دموکراتیک، تمسیس یک معنای به دقیقاً اما است، گرفته قرار ها تروتسکیست
 .است غیره و جناح یا گرایش یک گیری شکل حقّ عقاید، و ها

 یکی: دارد جنبه دو مرکزیت این. است وجهی دو پروسۀ یک مرکزیت، یا سانترالیزم از من مقصود
 لیتفعا به محدود و پراکنده تجربیات شوند، می بندی جمع و وارد حزب به تجارب که است آن

 آن بندی جمع بعد گردند؛ می مبدل( حزب برنامۀ یعنی) تئوری به سپس و متمرکز عملی های
 درون در ،بعدی کنگرۀ از پس بعد سال یعنی بعد، دور تا گردد، بازمی جامعه به و شود می متمرکز
 .شود می آزمون جامعه

 ایزوله یفضای و محل به ما انقالبی، پیشا دورۀ یعنی دوره، این در که است آن ابزار این عملکرد
 هدف، ند؛ببخش تکامل را ها ایده این و شوند جمع دیگر یک دور افراد از اندکی بخش تا داریم نیاز

 را خود ها آن البته. ها آن حزب دست به صرفاً نه است، کارگر طبقۀ دست به انقالب برای تدارک
 .سازند می آماده قالبان برای را کارگر طبقۀ سپس اما کنند، می آماده حزب یک عنوان به
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 کنیم تجربه را متحدانه عمل واقع در توانیم می ما که کند می استدالل شکل این به لنین بنابراین
  این کنند؛ می پیدا تکامل حزب این درون در همگی المللی بین و تاریخی سطح در نیز ها تئوری و

 .بود خواهد فعال کارگر طبقۀ خودِ درون در حزب
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؟تدارک انقالب به چه حزبی نیاز دارد  
 

 بخش یک
 

 در اتاق احیای مارکسیزم پالتاک سخنرانی قسمت اول از
 ۵۴از میلیتانت شماره 

بحث در مورد این که انقالب آتی به چه حزبی نیاز دارد، ریشه اش در تغییر و تحوالتی است که در 
المللی از طرف توده های عظیمی از مردم ستمکش و در کانون آن طبقۀ کارگر علیه  سطح بین

 .نظام سرمایه داری در طی چندسال گذشته آغاز شده است

در اسپانیا اعتصابی در شرف وقوع است؛ همین چند روز پیش تصویری را از یکی از میادین بزرگ 
ن در اعتراض به وضعیت موجود و تهاجماتی اسپانیا مشاهده کردم که توده های وسیعی از کارگرا

که نظام سرمایه داری علیه آن ها اعمال می کند، جمع شده اند و یکی از شعارهایی مرکزی آن ها 
 !این بوده است که اگر کودکان ما را گرسنه نگه دارید، خون ریزی به پا خواهد شد

ت. دقیقاً اقدامات تروریستی نیس واضح است که منظور کارگران اسپانیا از خونریزی، آدم کشی یا
است، منظورشان رودررویی مستقیم با نظام سرمایه داری است. ” انقالب“منظورشان 

منظورشان رودررویی با نظامی است که اجحافات عجیبی در همین چندسال گذشته در سطح 
لمللی رخ ابین المللی در حق آنان روا داشته است. اتفاقاتی که در چندسال گذشته در سطح بین 

داده، نشان دهندۀ این است که نه تنها توده های وسیع در سراسر جهان به پا خاسته اند، بلکه در 
ضمن ماهیت واقعی سرمایه داری از طریق نماینده های اصلیل آن، یعنی منابع و مراکز مالی و 

کی ندم، یهمچنین بانک ها، نشان داده شده است. برای نمونه همین چند روز پیش برای بار چ
» ی بانکبارکل«از بانک های معتبر انگلیسی که دارای بخش های بین المللی هم است، به نام 

کاله برداری کرده و این کاله برداری بسیار عریانی هم بوده است. پول های مردم را با فریب و 
 .تغییر نرخ سود، از آن ها دزدیده و این با اعتراض شدیدی روبرو شده است

ه عنوان مارکسیست های انقالبی، چند سال پیش در مورد کالهبرداری این بانک ها اگر ما، ب
بردارند صحبت می کردیم، مورد تمسخر بسیار قرار می گرفتیم! اعالم می کردند که خیر! این 

 ۲۰طورها هم نیست و سرمایه داری به هرحال مسائل جامعه را حل کرده، ببینید مثالً در آلمان در 
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عتصاباتی درکار نبوده است، و این بانک ها و مراکز مالی دارند به مردم کمک می سال گذشته ا
 .کنند تا صاحب خانه شوند، و امکانات و شرایط بهتری پیدا کنند

به این طرف همین بانک ها نشان دادند که چگونه خانه ها و وام هایی را که به  ۲۰۰۸ولی از سال 
م پس می گیرند و عدۀ زیادی را بی خانمان می کنند. این مردم اعطا کرده بودند، به زور از مرد

کاله برداری ها در سطح بین المللی در این چند سال گذشته کامالً عیان شده است. اگر در دورۀ 
گذشته این مسائل را مخفی نگه می داشتند، امروز حتی این مالحظات را هم نمی کنند و به 

کنند. از این نقطه نظر است که توده های خیلی وسیع تعارف کاله برداری می شکل عریان و بی
 .در سطح بین المللی معترض هستند

مضاف بر این، یک پدیدۀ دیگری هم در دوران اخیر مشاهده گشته است، و آن هم مسألۀ ماهیت 
دولت های سرمایه داری در سطح بین المللی است. این دولت ها در سالیان گذشته، طی قرن 

ود می کردند که بی طرف هستند. دولت هایی هستند که وساطت می کنند بین گذشته چنین وانم
کسانی که دعوایی یا اختالفی و مشکلی در جامعه پیدا می کنند. دولت هایی هستند که دادگاه 
های عادالنه ای را برگزار می کنند. اما در همین چند سال گذشته نشان داده شد که این دولت ها 

 .ر کنار سرمایه داران بزرگ قرار داشته و دارندخود رأساً حامی و د

جالب است یک سال پیش در اعتراضات توده ای جوانان در انگلستان، زمانی که عده ای از 
جوانان سیاه پوست فقیر پنجرۀ مغازه هایی را شکستند و چند موبایل و وسایل الکترونیکی را به 

تا  ۵دی و یا سرقت چند موبایل، هرکدام را بین سرقت بردند، آن ها را دستگیر کردند و به جرم دز
سال به زندان محکوم نمودند! با این حال شاهدیم که چگونه سارقان و کالهبردان واقعی بی  ۱۵

لتی ، کمک مالی دو”ورشکستگی“مهابا و آزادانه در بیرون می گردند و حتی برای جلوگیری از 
 .ردۀ جامعه می اندازنددریافت می کنند یا ضرر و زیان های خود را بر گ

در بهترین و خوشبینانه ترین حالت، این آقایان بانک دار که ثروت های نجومی به جیب می زنند 
و دزدی های عیان و کالنی را انجام می دهند، صرفاً یک گوشزد و یک تنبیه کوچک نصیبشان 

جوان  اگر قرار است یککنند، همین و بس! در صورتی که می شود! این ها را از کارشان برکنار می
سال زندان محکوم بکنند، این ها را باید هرکدام حداقل  ۱۵فقیر را به دلیل سرقت یک موبایل، به 

سال حبس محکوم کنند؛ اما چنین نیست و درواقع دولت های سرمایه داری مشخصاً  ۱۰۰به 
یری ع مرکز تصمیم گنشان دادند که بانک ها همه کاره هستند و مراکز مالی و وال استریت درواق

دنیای سرمایه داری و حیات روزمرۀ کارگران و زحمتکشان هستند. اتفاقی نیست که وقتی توده 



 36 

های وسیع به این اجحافات روشن معترض می شوند، به اشغال وال استریت و به اشغال مراکز 
 .مالی روی می آورند تا این که به جاهای دیگری بروند

بین المللی ما شاهد یک وضعیت بحرانی هستیم. وضعیتی است که از این نقطه نظر، در سطح 
به طور رسمی نماینده های سرمایه داری و بانک ها، کاله برداری می کنند و در عین حال دولت 
های سرمایه داری مشخصاً در کنار این بانکدارهای بزرگ صف کشیدند و از آن ها حمایت می 

ه ها کردند، زیان آن ها را جبران می کنند و در مقابل، بالفاصلکنند. در قبال اشتباهاتی که بانکدار
به سیاست های ریاضت اقتصادی و کم کردن بودجه های عمومی می پردازنند. واضح است که 
در چنین شرایطی دوران طغیان ها و اشغال ها و قیام ها صورت می گیرد. این یک شرایط بحرانی 

 .است که در سراسر جهان ما شاهد هستیم

اما، نکته ای که مربوط به بحث امشب می شود این است که اگر شرایط بحرانی است، اگر ماهیت 
سرمایه داری در پیش چشم توده های وسیع در سراسر جهان بیش از پیش افشا شده است، اگر 
ماهیت دولت سرمایه داری روشن است، پس چرا وقتی این اتفاق در سراسر جهان رخ می دهد، 

ظاهرات و اعتراضات وسیع توده ای صورت می گیرد (مانند یونان، اسپانیا، یا دو بار وقتی این ت
تظاهرات سراسری و اعتصاب عمومی در انگلستان و غیره)، انقالب های سوسیالیستی تحقق 
پیدا نمی کند؟ چرا تسخیر قدرت صورت نمی گیرد؟ چرا طبقۀ کارگر درواقع از این شرایط بحرانی 

 تا مشخصاً قدرت را به دست بگیرد و مسائل اجتماعی را حل بکند؟ استفاده نمی کند

این یکی از سؤال هایی است که ما باید به آن پاسخ دهیم؛ یکی از سؤال هایی که در ذهن بسیاری 
از گرایش های مارکسیست انقالبی در سراسر جهان نقش بسته و به مسألۀ مرکزی مبدل شده 

به این سؤال بتوانیم پاسخ دهیم، یک موضوع مهم و یک تمایز است. به اعتقاد من برای این که 
مهم را باید اشاره کنیم و آن هم تمایزی است که بین انقالب سوسیالیستی و سایر انقالبات در 

در  ۱۹و  ۱۸دوران گذشته وجود داشته است. در دوران انقالبات بورژوا دموکراتیک در قرن های 
مه بود، انقالبی بود که در آن نیازی به آگاهی خیلی عمیق سیاسی اروپا، اصوالً انقالب بدون برنا

وجود نداشت، یک موانعی در سد راه پیشرفت فئودالیزم در این جوامع به وجود آمد و بخشی از 
این طبقات تازه به دوران رسیدۀ بورژوا پرش و جهش کردند، درواقع انقالب های 

 .مقابل جامعه به وجود آمده بودبورژوادموکراتیک جهشی بود از مانعی که در 

اما، انقالب سوسیالیستی از نظر بنیادی با سایر انقالبات در جوامع پیشین متفاوت است. این 
انقالبی است که اصوالً قصد دارد تا سرمایه داری و کل استثمار را از میان بردارد. این انقالبی 
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و از بین ببرد. انقالبی خواهد بود که می  خواهد بود که اصوالً می خواهد دولت ها را نابود نماید
خواهد اصوالً طبقات را، از جمله طبقۀ کارگر، را از بین ببرد. انقالبی است که خواهان رشد وسیع 
نیروهای مولده به درجه ای است که کار اجباری در سطح بین المللی از بین برود و انسان ها به 

ان در جامعه کار شکه بر اساس توانشان و عالیقانسان سوسیالیست تبدیل شوند؛ انسان هایی 
 .کنند و بر اساس نیازشان سهمی از تولید ثروت های اجتماعی دریافت نمایند

یک چنین جامعه ای درواقع مد نظر است. درنتیجه انقالبی که ما از آن نام می بریم، یعنی انقالب 
بش اشغال یا با اعتراضاتی نظیر جنسوسیالیستی، با قیام های توده ای، یا با جنگ های چریکی، 

و حتی با اعتصاب های صرف، از لحاظ بنیادی متفاوت است. قیام ها و اعتراضات و غیره، ابزار 
هستند و جزئی از انقالب سوسیالیستی. اما انقالب سوسیالیستی انقالبی است که می خواهد 

 قبل از آن را به کناری بزند وکلیۀ این مشکالت و کثافات جامعه سرمایه داری و تمام جوامع ما
 .جامعۀ نوینی بنا کند

از این رو واضح است که این انقالب سوسیالیستی، یک انقالب برنامه ریزی شده باید باشد و نیاز 
دارد. یعنی توده های وسیع جامعه در یک شرایط بحرانی، (مثل ” آگاهی سوسیالیستی“به 

برو هستیم)، به یک آگاهی سوسیالیستی نیاز دارند بحران عمیق سرمایه داری که امروز با آن رو
برای این که این رژیم و این دولت های فاسد سرمایه داری را سرنگون کنند. بدیهی است که این 
آگاهی سوسیالیستی در درون جنبش های کارگری ایجاد می شود، یعنی در مبارزات روزمرۀ 

ا. همین امروز در سراسر جهان، بخشی از توده کارگران در خیابان ها، میادین شهرها و کارخانه ه
ها به این آگاهی رسیده اند که رژیم های آن ها، یعنی این دولت های سرمایه داری، مسبب تمام 

 .مشکالت در جامعه هستند، و باید کنار بروند

کس اما، این آگاهی در هر جامعه ای که به وجود آید، افت و خیزهایی دارد. زیرا همان طور که مار
اشاره می کند ایدئولوژی غالب در هر جامعه ای، ایدئولوژی هیئت حاکم است. یعنی بورژوازی 
از طریق ابزار مختلف خود یعنی از طریق رسانه ها، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، مدارس و کلیسا 

ا وده ها رها (و در ایران از طریق مساجد)، و انواع اقسام ابزارهای دیگر تالش خود را می کند که ت
تحمیق کند و بتواند به حیات خود ادامه دهد. و این موضوع، تأثیرات ایدئولوژیک بر جامعه می 
گذارد و خود را بازتولید می کند. تبلیغات ایدئولوژیک در ذهن توده های وسیع از جمله طبقۀ کارگر 

 .تأثیر می گذارد
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برای گورکن های خودش به وجود می از این نقطه نظر، با وجود این که بورژوازی شرایطی را 
آورد، اما در عین حال توهم هم ایجاد می کند. یعنی یک کارگری که امروز درحال مبارزه است، و 
پیشروهای کارگری که امروز به نتیجۀ سرنگونی رژیم رسیده اند، ممکن است پس از چندین ماه 

طح جامعه اعمال می شود، به به دلیل فشارهای بسیاری که از طرف دولت های بورژوایی در س
 .یک نظر دیگری برسند

به عبارت دیگر در سطح جامعه، این آگاهی سوسیالیستی باید متمرکز شود و گسترش و تداوم پیدا 
کند تا بتواند زمینه را برای سرنگونی این رژیم ها و ایجاد جامعه ای نوین مهیا سازد. و این کار 

گری، یک حزب مشخص کارگری، یک حزب ویژۀ شدنی نیست، مگر از طریق یک حزب کار
کارگری که درواقع هدفش این است که آگاهی سوسیالیستی را از تهاجمات ایدئولوژیک 

چنین خرده بورژوازی، مصون نگه دارد. خرده بورژوازی نقش بسیار مهمی در بورژوازی، و هم
د که سطح جامعه هستنحمایت از بورژوازی ایفا می کند و می بینیم که گرایشات مختلفی در 

درواقع کار بورژوازی را برای این طبقه انجام می دهند. از جمله گرایشات رفرمیستی، گرایشات 
مماشات جو در درون طبقۀ کارگر؛ حتی در پیشروهای کارگری نیز مشاهده شده است که بعضاً 

سدود را کند و یا متوهم به نظام سرمایه داری را تشدید می کنند و از این طریق، پروسۀ انقالب 
 .می سازند

بنابراین برای حفظ این مصونیت، برای حفظ آگاهی سوسیالیستی و تداوم آن نیاز به یک نهاد 
مشخص است، نهادی که این آگاهی سوسیالیستی را بازتولید می کند و مانند سپری برای قشر 

ی در . یعنی سپرخواهد بود-و حداقل کسانی که به این آگاهی رسیده اند -پیشروی کارگری
تقابل با بمباران های ایدئولوژیک بورژوازی و همچنین کسانی که این عقاید را گسترش می 
دهند. سپری که چکیدۀ مبارزات عملی طبقۀ کارگر را که تبدیل به یک تئوری و برنامه ای می کند 

 .اریه دبرای مجهز ساختن طبقۀ کارگر در جهت مقابله با بورژوازی و سرنگونی نظام سرمای

بنابراین این نهاد بسیار مهمی محسوب می شود. تجارب تاریخی که ما تاکنون داشته ایم، مانند 
، و همچنین در سطح بین المللی هم ایجاد یک بین الملل انقالبی به نام بین ۱۹۱۷انقالب اکتبر 

نده می یالملل سوم، کمینترن درواقع حامل یک چنین تجربه ای است و الگویی است که ما در آ
 .توانیم از آن استفاده کنیم برای تدارک نظام های سوسیالیستی در سطح جهان

ال پیش که تا همین یک س -بنابراین سؤالی که ما با آن مواجه هستیم اینست که چرا مثالً در مصر
خصوص طبقۀ کارگر بود، و همین طبقۀ کارگر از شاهد اعتصابات عمومی توده های وسیع و به
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ار باالیی هم برخوردار بود و در واقع یکی از مسببین اصلی سرنگونی حسنی مبارک به آگاهی بسی
قدرت دولتی را دو دستی تقدیم کسی مانند مورسی از اخوان المسلمین کردند،  -شمار می رفت

و به همین گونه سه دهه پیش چه طور شد که کارگران ایران با وجود استقرار شوراهای کارگری 
ترین نهادهای کارگری در سطح جهانی و از مسببین اصلی سرنگونی نظام از مهمبه عنوان یکی 

سرمایه داری رژیم شاهنشاهی در ایران، قدرت خود را پس از تسخیر قدرت، دودستی تقدیم 
 کسی مانند خمینی کردند؟

 در این جا به مسألۀ محوری برمی گردیم؛ به مسألۀ سازماندهی که برای آماده سازی شرایط جهت
تسخیر قدرت ضروری است. این حزب مشخص، نه در مصر وجود داشت و نه در ایران و نه 
امروز در هیچ جای دنیا. بنابراین مسأله و چالش محوری بین المللی جنبش کارگری در شرایط 
کنونی، ایجاد تشکیالتی است که بتواند انقالب آتی را از طریق ساختن و حمایت و تقویت و 

سوسیالیستی تدارک ببیند. حزبی که آگاهی کسب شده در این انقالب ها را بازتولید آگاهی 
 .مشخصاً هدفمند و با برنامه و حساب شده به پیش برد

برای این که توضیحات بیشتری در مورد این حزب ویژه داده شود، الزم است که یک نگرش 
ح بین المللی در سال گذشته در سط ۲۰۰عمومی داشته باشیم به احزاب کارگری که در طول 

احزابی که به هرحال به  -جنبش کارگری به وجود آمده اند. در مجموع سه نوع حزب کارگری
در تاریخ به وجود آمده اند. هر یک از این احزاب،  -عنوان احزاب کارگری شناخته شده اند

 قالبمنطبق با دوران مشخصی بوده اند. اولی، در دوران اعتالی بورژوازی و پس از دوران ان
های بورژوا دمکراتیک به وجود آمد و آن هم احزاب توده ای رفرمیستی به خصوص در سطح 
اروپا، از جمله جنبش سوسیال دموکراسی در سطح اروپایی، بود. و این دوران، دورانی بود که 
طبقۀ نوپای بورژوازی به قدرت رسیده بود. پس از مبارزات در راستای براندازی نظام های 

طی دوره ای خود بورژوازی مشغول ایجاد رفرم هایی، و درصدد حل مسألۀ ارضی،  فئودالی،
 .مسألۀ ملی، مسألۀ آزادی ها، مسألۀ ایجاد پارلمان بورژوائی و انتخابات و رأی برابر و غیره بود

از این نقطه نظر جنبش کارگری به یک ابزاری دست یافت، ابزار احزاب توده ای که این رفرم ها 
تر و گسترده تر بکند. این دورانی بود که بورژوازی قادر به اعطای رفرم ها بود و طبقۀ را عمیق 

کارگر توانایی گرفتن این رفرم ها را داشت. این مبارزات، در آن دوران بسیار مؤثر بود. از جمله 
 خود کارل مارکس و انگلس در این مبارزات شرکت داشتند؛ مارکس از بنیانگزاران بین الملل اول

و همچنین انگلس از بنیانگزاران بین الملل دوم بود. از لحاظ تاریخی، این سازمان های بین 
 .المللی نقش بسیار ارزنده ای در دوران خود داشتند
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بنابراین، این شکل از حزب، یعنی احزاب توده ای، درواقع در یک مقطع خاص به وجود آمد و از 
مارکس و انگلس این احزاب زمانی پدید آمدند که  نقطه نظر مارکسیست ها و از نقطه نظر خود

اصوالً فعلیت انقالب سوسیالیستی در در دستور کار آن روز نبود. مارکس و انگلس تصورشان این 
بود که نهایتاً از دل این احزاب توده ای، آگاهی سوسیالیستی رشد می کند و به درجه ای می رسد 

کند تا این که نهایتاً کل این نظام سرمایه داری را و به شکل خطی این آگاهی ادامه پیدا می 
کارگران آگاه به اعتقادات سوسیالیستی، سرنگون می کنند و دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا را 
جایگزین نظام های سرمایه داری می نمایند. این استنباط خود مارکس بود. از آن جا که فعلیت 

قرار نداشت، احزاب سوسیال دموکرات درواقع دو  انقالب سوسیالیستی در دستور کار آن روز
برنامه برای جامعه تنظیم کردند: یکی برنامۀ حداقل (رفرم) بود که به هرحال کارهای عمیقی هم 
در آن رشته انجام داد. و دیگری هم برنامۀ حداکثر، که در آن انقالب سوسیالیستی را به تاریخی 

هم بین برنامۀ حداقل و برنامۀ حداکثر درنظر نگرفته  نامعلوم در آینده موکول کرده و هیچ پلی
یالیستی ها انقالبهای سوسو این صرفاً یک بخشی از برنامه شان بود. بنابراین از نظر آن -بودند

 .در آن دوران فعلیت نداشت

حزب دومی که در سطح جهانی به عنوان حزب کارگری ایجاد شد، در دوران فعلیت انقالب های 
بود. یعنی دوران انقالب اکتبر و دوران تشکیل بین الملل سوم و دوران قیام ها و سوسیالیستی 

انقالب های جهانی. مشخصاً یکی از بنیانگزاران این نظریه، لنین بود، منتها بسیاری افراد دیگر 
نیز سهم بسیار ارزنده ای در مفهوم این حزب مشخص ایفا کردند، مانند گرامشی و حتی روزا 

و تروتسکی و کٌرش و بسیاری دیگر؛ این ها به هرحال یک حزب ویژۀ دیگر، و یک  لوکزامبورگ
حزب متفاوت با حزب توده ای را در نظر داشتند برای دورانی که فعلیت انقالب در دستور کار بود 
(یعنی این که طبقۀ کارگر آمادۀ قیام ها علیه نظام سرمایه داری شده بود). آن حزب، درواقع 

 .نام گرفت” کارگری حزب پیشتاز“

گروه سوم این احزاب کارگری، متعلق به دوران انزوای انقالب های سوسیالیستی، یا شکست 
این انقالبات، یا ظهور بوروکراسی کارگری است. پس از یک سلسله انقالبات در شوروی و 

ن د از آچین، انحرافاتی به وجود آمد که راه انقالب را مسدود کرد. از جمله استالینیزم و بع
مائوئیزم، و بعد از آن هم گرایشات مختلف و دسته های مختلف سانتریستی. این جریانات هم 
یک حزب ویژۀ خودشان را بنا نهادند که در ظاهر امر، تمام مشخصات همان حزب لنینیستی، 
حزب ائتالی انقالبی را داشت: کمیتۀ مرکزی، بحث های مارکس و انگلس و لنین، و غیره. 

ین احزاب عمالً احزابِ شکست انقالب بودند؛ احزابی بورکراتیک که خودشان را منتها ا
جایگزین طبقۀ کارگر کرده بودند. به این ترتیب که، وقتی استالین در قدرت بود، حزب کمونیست 
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روسیه مبدل شده بود به ابزار یک گروه خاصی در درون باند استالین و در رأس آن خود استالین 
دستور صادر می کرد. سایر نهادهای کارگری و تمام شوراهای کارگری، درواقع در قرار داشت که 

خدمت حزب قرار گرفتند و حزب خودش را جایگزین طبقه کرده بود. این، سابقه و ریشۀ اکثر 
احزابی است که ما امروز مشاهده می کنیم. بنابراین در ایران و احزابی که در سطح بین المللی 

احزابی هستند که ریشه در دوران شکست انقالب اکتبر و انقالب مشاهده می کنیم، 
سوسیالیستی دارند و این ها احزابی هستند که اصوالً اعتقادی به امر رهایی طبقۀ کارگر به دست 
خودش ندارند و این ها ابزاری تهیه می کنند که خودشان را جایگزین طبقۀ کارگر بکنند و به اتکا 

 .اسی را در دست حزب خودشان قرار دهندبه طبقۀ کارگر، قدرت سی

از این زاویه می بینیم که اکثر احزابی که به وجود آمدند، احزابی غیر دموکراتیک و بورکرات و در 
سطح تئوری و نظری هم غیرمارکسیستی هستند. اگر ظواهر امر و انواع صفاتی را که به خودشان 

» کارگری کمونیست«و » کمونیست« و» انقالبی«و » لنینیست«و » مارکسیست(«می دهند 
و غیره) نادیده بگیریم، می بینیم این قبیل از احزاب، درواقع » حزب کمونیست ایران«و 

بورکرات و قیم مآب و جاه طلب و جایگزین گرا هستند. این ها نقطۀ مقابل آن احزابی قرار گرفتند 
در انقالب  »بلشویزم«مثالً که تئوریسین ها و نظریه پردازان جنبش کارگری مدافعش بودند، 

 .۱۹۱۷اکتبر 

داشته ایم. احزاب رفرمیستی که برای رفرم به ” حزب کارگری“بنابراین ما در تاریخ سه دسته 
وجود آمدند و هنوز هم کارشان ادامه دارد و در سطح بین المللی دیده می شوند، منتها کامالً در 

امروز در  ”سوسیال دموکراسی“ستند مانند خدمت بورژوازی قرار گرفتند و از جنس گرایشاتی ه
اروپا، که درواقع سرمایه داری را در قدرت نگه داشته اند. یعنی اگر این ها نبودند شاید سال ها 
پیش سرمایه داری به دست طبقۀ کارگر سرنگون می شد. بنابراین این ها از ابزارهای کار 

ه بنیادی در جامعه هستند. برخی از بورژوازی هستند، کسانی که خواهان اصالحات جزئی و ن
اند. اما این ادعا درست نیست. دوران اولیه ای که ” مارکسیست“کنند که این گرایشات ادعا می

این احزاب سوسیال دمکرات در آن به وجود آمدند، یعنی دورانی که خود کارل مارکس از 
ز. در آن متفاوت از شرایط امرو بنیانگزاران بین الملل اول نیز درگیر بود، شرایطی داشت کامالً

دوره، شرایط اعتالی انقالبی وجود نداشت؛ در صورتی از قرن بیستم به بعد، فعلیت یافتن 
انقالب سوسیالیستی مطرح است. سوسیال دمکرات های امروزی هیچ ارتباطی با مارکسیزم 

 .ندارند
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 ا ساختند. اینلشویکی راز سوی دیگر، احزاب استالینیستی و سانتریستی کاریکاتور احزاب ب
المللی نیز وجود دارند، احزاب کامالً قیم مآب و جایگزین گرا احزاب که در ایران و سطح بین

هستند. آن ها خواهان گرفتن قدرت سیاسی به دست خودشان هستند و گرچه واژه های 
ست که ا را به دنبال خود یدک می کشند، ولی منظورشان مشخصاً این” کمونیستی“و ” کارگری“

کارگران به این احزاب بپیوندند، و به پایه ها و سربازان این احزاب شوند؛ این احزاب هم درواقع 
یک ستاد رهبری و کمیتۀ مرکزی دارند. کمیتۀ مرکزی آن ها هم نقداً از پیش اعالم شده است. 

ر ت رهبدر مرکز این کمیتۀ مرکزی هم یک شخص، یک پیشوا قرار دارد که در آینده هم قرارس
کارگران بشود! منظورشان این است که اگر طبقۀ کارگر بیاید به این احزاب بپیوندد و قدرت را از 
بورژوازی و از دولت سرمایه داری بگیرد و تحویل این حزب دهد، این احزاب هم همۀ مسائل 

 .جامعه را حل می کنند

اولیه، رفرمیستی، احزاب  بنابراین واضح است که با یک نگاه کوتاه و اجمالی نه آن احزاب
انقالب آتی خواهند بود، و نه این احزابی که کاریکاتورهای احزاب انقالبی هستند؛ کاریکاتور به 
این مفهوم که ظاهر ساختار حزبیشان شبیه همان احزاب انقالبی است؛ منتها در عمل کامالً به 

ه دهند. چرا کن موضوع نمیاحزاب بوروکراتیک و منحط مبدل شده اند و هیچ اهمیتی هم به ای
 .اعتقادی به طبقۀ کارگر و درگیر کردن این طبقه در سرنوشت خودش ندارند

م، حزبی می دانی” حزب انقالب سوسیالیستی“منتها حزبی که مد نظر ما است و حزبی که ما آنرا 
است که خواهان قدرت گیری به جای کارگران و زحمتکشان نیست. این یکی از نکات اصلی و 
اولیۀ این حزب است. این حزب فقط دوران تدارکاتی را سازمان می دهد. وقتی که طبقۀ کارگر، 
یعنی شوراهای کارگری متشکل از همه آحاد جامعه، پس از سرنگونی رژیم سرمایه داری به 
قدرت برسد، این حزب دیگر نقش اساسی نخواهد داشت. این حزب اگر مورد انتخاب توده های 

رد، افراد و اعضای آن می توانند باقی بمانند وگرنه ساختار تشکیالتی این حزب وسیع قرار بگی
باید به تدریج خود را منحل کند. این مسأله یکی از نکات اساسی این حزب است. احزاب انقالبی 
دقیقاً به این مفهوم به وجود می آیند که تدارک ببینند و یک نقش مشخصی ایفا کنند در جهت به 

ن طبقۀ کارگر، در جهت به قدرت رساندن شوراهای کارگری و بعد نقش خودشان را قدرت رساند
 .کامالً بی ارتباط و منتفی خواهد شد

نکتۀ دوم این که یکی از مسائل محوری که این حزب در برنامۀ خودش گنجانده، این است که 
قادات طریق حفظ اعت برای دوران اختناق، برای دوران پیشاانقالبی طبقۀ کارگر را آماده کند. از

و آگاهی سوسیالیستی در درون این تشکیالت. همان طور که اشاره کردم، آگاهی سوسیالیستی 
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و آگاهی ضدسرمایه داری از درون طبقۀ کارگر بیرون می آید و این کار روشنفکران نیست. 
اعۀ شروشنفکران صرفاً تنها کمکی که می توانند به جنبش کارگری بکنند، این است که در ا

نظرات تاریخی و بین المللی طبقۀ کارگر سهمی ایفا نمایند. در غیر این صورت اصوالً تئوری های 
انقالبی که منجر به برنامه می گردد، از دل طبقۀ کارگر بیرون می آید و نقش این حزب آنست که 
 این تجارب را (تجاربی که تک تک اعضای این حزب، به خصوص اعضای کارگری این حزب در

درون مبارزات روزمره پیدا می کنند) فشرده و منسجم بکند، و این فعالیت های عملی و این 
تجارب پراکندۀ طبقۀ کارگر را به تئوری و به برنامۀ انقالب سوسیالیستی مبدل بکند. برای این 
منظور واضح است که این حزب، یعنی حزب پیشتاز انقالبی طبقۀ کارگر، باید یکی از دموکراتیک 

رین احزابی باشد که تاریخ به خود دیده، وگرنه قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود. در این ت
حزب باید نظرات و گرایشات مختلف تحمل شود. جایگاه هایی پیدا شود برای کسانی که اختالف 

ایجاد شود برای کسانی که در یک مقطع خاصی مخالف نظرات دیگران ” حق گرایش“نظر دارند. 
 .کثریت یا رهبری حزب) هستند(یا ا

رهبران این حزب باید رهبرانی باشند که مورد تأیید کارگران و شناخته شده در جنبش کارگری 
باشند. اصوالً این حزب یک حزب کارگری خواهد بود، یک حزب پیشرُوی کارگری خواهد بود. 

ستند). طبقۀ کارگر ه(کارگرانی که مغز متفکر ” کارگران روشنفکر“حزبی خواهد بود متشکل از 
یعنی کارگرانی که در صف مقدم مبارزات ضدسرمایه داری بوده اند (امروز بسیاری از این ها در 
ایران وجود دارند). این حزب باید متشکل از این عناصر باشد. احزاب و گرایش ها و نظرات 

 و نظراتافرادی که تجارب مشخص عملی در سطح جامعه دارند و بخشی که مسلط به عقاید 
 .سوسیالیستی هستند

ها را در ضمن بخش دیگری در این حزب جای دارند. گرایش های روشنفکران که ما آن
می نامیم. روشنفکرانی که در خدمت طبقۀ کارگر هستند؛ نظرات تاریخی ” روشنفکران کارگری“

از همه مهم تر مورد  وو بین المللی را توانسته اند به جنبش منتقل کنند و در کنار طبقۀ کارگر باشند 
کارگر “تأیید پیشرُوی طبقۀ کارگر قرار گیرند. یعنی شناخته شده باشند. پیوند این دو، یعنی 

است که نطفه های اولیۀ این حزب را می تواند به وجود بیاورد. ” روشنفکر کارگری“و ” روشنفکر
ف اشته، در حوزه های مختلحزبی که از دل طبقۀ کارگر ظاهر گشته، و در درون طبقۀ کارگر نفوذ د

و کمیته های عمل، کمیته های مخفی کارگری حضور داشته و خودش از مؤسّسین و بانیان این 
کمیته ها بوده است و از این طریق می تواند در پیوند ارگانیک و روزمره با طبقۀ کارگر باشند. این 

 .جامعۀ ایران سازمان دهد حزبی است که می تواند انقالب آتی را در هر جامعه ای و به ویژه
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پردازیم به وجوه مشخصۀ این حزب. مشخصاتی که این حزب داراست، چندگانه است اکنون می
 :و این مشخصات را من برمی شمارم و سپس توضیحات بیشتری در این باره خواهم داد

ین ااین حزب خواهان تسخیر قدرت برای به قدرت رسانیدن حزب نیست، این وجه تمایز اساسی 
حزب با سایر احزاب کاذبی است که با نام طبقۀ کارگر و احزاب کمونیستی و احزاب کارگری و غیره 
به وجود آمده اند. این حزب خواهان به قدرت رساندن کارگران است. این حزب تضمین می کند 
 که دموکراسی کارگری درون این حزب وجود داشته و کارگرانی که در نقاط مختلف و به تاکتیک

های مختلف دسترسی پیدا کرده و نظرات متفاوتی را حمل می کنند، بتوانند در درون این حزب 
اختالفات خود را آزادنه بیان کنند. باید این اختالفات جایگاه خودش را داشته باشد. کارگران و 
جوانان و زنان و ملیت های مختلفی در سطح جامعه درحال مبارزه هستند که در درون این حزب 
جای دارند. این ها باید بتوانند نظرات خودشان را آزادانه و بدون قید و شرط و بدون این که مورد 

 .سرکوب و یا اخراج قرار بگیرند، بیان بکنند

این اعضا می توانند اعضای رهبری خودشان را انتخاب کنند و آن ها را نیز نقد و عزل کنند. این 
واهد بود و در غیر این صورت نمی تواند به اهداف درواقع یکی از مشخصات بارز این حزب خ

 .خودش برسد و وظایف خود برای تدارک انقالب سوسیالیستی را به خوبی انجام دهد

بنابراین، در مورد این حزب باید به خاطر داشته باشیم که این حزب، حزبِ بخشی از طبقۀ کارگر، 
مشخصی تدارک انقالب را می  یعنی حزب پیشرُوی کارگری است. حزبی است که در شرایط

بیند. در شرایطی که در یک جامعۀ اختناق زده، جامعۀ بورژوایی در حال اعمال ستم، دستگیری، 
کشتار و شکنجۀ طبقۀ کارگر و حمالت ایدئولوژیک است. انواع و اقسام گرایش های ناموزون 

ر این حزب نتواند وظایف خرده بورژوا در درون جامعه می توانند راه انقالب را مسدود کنند، اگ
 .خودش را به درستی انجام دهد

یکی از نکات اساسی دیگری که می خواستم به آن اشاره کنم، مفهوم سانترالیزم دموکراتیک 
است که در مفهوم آن تحریف شده و از سوی احزاب قیم مآب به شکل دیگری ارائه شده است. 

باشیم، این ها یک برداشت کامالً غیراصولی به  عموماً اگر با این احزاب قیم مآب برخورد داشته
مسألۀ حزب و تشکیالت درونی دارند و به این ترتیب می گویند دموکراسی یعنی این که هرسال و 
یا هر دو سال یک بار عده ای در یک کنگره دور هم جمع می شوند و یک سری بحث هایی می 

 ودش را رهبر اعالم کرده و احیاناً چهار کتاب ونمایند. اما سانترالیزم یعنی این که آن رهبری که خ
مقالۀ تئوریک هم نوشته، به همراه فرادی که او تعیین می کند و در دور او هستند، خط سیاسی 
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بروند و این خط را  یافته بایدمداخله گری را تعیین می کنند و بقیه به شکل سانترالیزم یا مرکزیت
برند. این مفهومی است که سازمان های قیم مآب و در سطح جامعه پیاده کنند و به پیش ب

جایگزین گرا ارائه می دهند. در صورتی که این مفهوم از سانترالیزم دموکراتیک کامالً ناصحیح 
است و کامالً غیر اصولی و ناقض آن حزبی است که انقالب اکتبر بر آن اساس بنا شد و ما خوهان 

 .تشکیل آن هستیم

از سانترالیزم دموکراتیک داشت، متفاوت است با مفهومی که احزاب مفهومی که حزب بلشویک 
قیم مآب دارند؛ از نظر این گونه احزاب، مسألۀ سانترالیزم یعنی این که یک سلسله دستورها از 
باال به وسیلۀ رهبران و رهبری این حزب داده می شود و اعضای حزب مجبورند این دستورات را 

باید در داخل حزب رعایت شود و این را منتسب می کنند به ” سانترالیزم“اجرا کنند و به این گونه 
حزب لنینیستی. در صورتی که حزب لنینیستی چنین نبود و آن چیزی که ما هم مد نظر داریم 
چنین نیست و آن حزبی هم که قرار است تدارک انقالب سوسیالیستی در ایران را ببیند به چنین 

یدا کند و این ابزار، ابزاری کامالً بورژوایی است و این شکل و ابزاری نمی تواند دسترسی پ
شناخت از سانترالیزم دموکراتیک. در صورتی که از نقطه نظر ما و نقطه نظر حزب بلشویک دوران 
انقالب اکتبر، منظور این بود که اعضای حزب، فعالین کارگری، جوانان، زنان، ملیت ها و غیره، 

خود در جامعه، از آن جایی که مبارزات، مبارزات پراکنده در جامعه  در روند دخالتگری روزمرۀ
است، با نظرات متفاوتی، با تاکتیک های متفاوتی مواجه می شوند. و این تاکتیک ها باید در 
درون این حزب سانترالیزه شود و به درون حزب رود. یعنی از پایین به باال، سانترلیزه شود. یعنی 

و کانال هایی داشته باشد که بتواند در کل حزب مطرح شود؛ مثالً اگر رفیق این بحث ها جایگاهی 
کُردی داشته باشیم در یک شهر و به این نتیجه می رسد که حق خودمختاری اولویت دارد به حق 
تعیین سرنوشت، چون در آن منطقۀ خاص برای پیشبرد آن شعار با موانعی روبرو شده، این رفیق 

ا به درون حزب آورد و حول این نظرات گرایشی ایجاد کند که هم نظران حق دارد این نظرات ر
خودش را پیدا کند و این حزب موظف است که جایگاهی برای او ایجاد نماید. ابزاری ایجاد کند 
که افراد بتوانند با هم نظران خودشان بحث بکنند؛ در کنگره ها و پیش از کنگره ها نظرات خود 

 .بگذارند و سایرین را متقاعد بکنندرا در اختیار سایرین 

چه بسا ممکن است نظرات یک اقلیت و یا یک نفر در درون این حزب نظری باشد که بتواند 
اکثریت را متقاعد کند. در صورتی که احزاب قیم مآب به محض بروز کوچکترین اختالفی 

می  الف خود را اخراجبراساس این تئوری و برداشت اشتباهی که از نظرات لنین دارند، افراد مخ
کنند و بعضی مواقع هم ابداً معلوم نیست که این اخراج ها و این انشعابات و این انشقاقات در 

 .درون این احزاب به چه دلیل صورت گرفته است
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بنابراین از لحاظ ماهیت، این احزاب، احزابی بوروکراتیک هستند که اصول اساسی حزب 
ی تشکیالتی ما در آینده، مغایر است با چنین روش هایی. این یک لنینیستی را درک نکرده اند. کار

از نکات اساسی دیگری بود که می خواستم به بحث بگذارم و نظر رفقا را بشنوم و تبادل نظری 
اله ای به خصوص مق -انجام دهیم. البته تمام نکاتی که من امروز بیان کردم در مقاالت متعددی

ی سایت میلیتانت موجود است و مقاله ای هم با نام مفهوم سال پیش نوشته شده و رو ۷که 
 مدوّن است.  -سانترالیزم دموکراتیک

 بخش دو

 .در این جا سعی می کنم به چند پرسش مشخص پاسخ دهم

گوید که باید به نظریات خود مارکس در مورد سازماندهی و تشکیالت حزبی، رفیق محسن می
رجعت کرد. الزم است توضیح دهم که مسألۀ مارکس در زمینۀ ساختن حزب انقالبی، مسألۀ 

ما مواجه بودیم با دوران اعتالی بورژوازی و دوران  ۱۹اصلی او در آن دوره نبود. در قرن 
ین تشکیالتی که مارکس در آن دوره مد نظر داشت، تشکیالتی برای آماده کردن رفرمیزم. بنابرا

 ۳۰۰و تدارک انقالب سوسیالیستی نبود (البته می دانیم که مارکس خود در تشکیالتی با حدود 
ود های مارکس می شنفر عضو به نام اتحادیۀ کمونیست ها، فعالیت داشت). آن چه از نوشته

ه تشکیالت مورد نظر این بود که پس از این که مبارزات صنفی، برداشت کرد، این است ک
سندیکایی و سیاسی و غیره در درون طبقۀ کارگر در تقابل با بورژوازی انجام می شود، به تدریج و 

رسد که قدم به قدم و به شکل خطی آگاهی سوسیالیستی چنان رشد می کند و به مرحله ای می
رد آن شد ما اکنون نمی توانیم وادهد (استدالل میکار قرار میانقالب سوسیالستی را در دستور 

مرحلۀ سوسیالیستی شویم، چون چنین چیزی مطرح نیست و انقالب سوسیالیستی فعلیت 
ندارد. اکنون صرفاً باید اعمال فشار کرد و بورژوازی را تضعیف کرد و بعد آگاهی سوسیالیستی 

له ما به حساب بورژوازی هم می رسیم، مرحله ای بیشتر و بیشتری کسب شود و بعد در آن مرح
که به هرحال طبقۀ کارگر از آگاهی باالیی برخوردار است و رژیم و دولت های سرمایه داری را 

ین گام در راه به عنوان نخست» دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا«سرنگون می کند و به قول مارکس 
قطه نظر نابراین از نقطه نظر تشکیالتی و از نساختن جامعۀ سوسیالیستی برداشته می شود). ب
 .حزب سیاسی ما نمی توانیم به مارکس رجوع کنیم

آن چه که ما می توانیم به آن متکی باشیم و استناد کنیم، دوران اعتالی انقالبی است، دوران 
اعتالی انقالب های سوسیالیستی، یعنی اوائل قرن بیستم به بعد به عنوان یک فاز نوینی در 
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سطح جهانی. به خصوص در کشورهای عقب افتاده مانند روسیۀ آن زمان و مجارستان و 
لهستان و حتی کشورهای پیشرفته تر مانند آلمان، مسألۀ تسخیر قدرت توسط طبقۀ کارگر و 
سرنگونی دولت سرمایه داری مطرح شده بود. به عبارت دیگر، انقالب سوسیالیستی فعلیت پیدا 

توجه به تمام ایراداتی که همۀ رفقا می توانند بگیرند، با تمام اعتراضاتی که  کرد. در آن زمان، با
به لنین و حزب بلشویک می شود، لنین و بلشویک ها توانستند تدارک نخستین انقالب 
سوسیالیستی را ببینند و آن را عملی کنند. و این انقالب عملی شد، نه با اتکا به حزب بلشویک، 

 .اهای کارگریبلکه با اتکا به شور

جلسۀ متوالی طی چند هفتۀ گذشته داشتیم (که  ۳ما بحث مفصل تری را دربارۀ انقالب اکتبر در 
قدرت  ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷روی سایت میلتانت موجود است)، و نشان دادیم که دقیقاً بین سال های 

را  نواقعی در روسیه در دست طبقۀ کارگر بود و بلشویک ها در بسیاری موارد سیاست هایشا
نتوانستند اجرا کنند، زیرا که طبقۀ کارگر مخالف آن بود. مثالً در مورد صلح با آلمان، معاهدۀ 

، شعار خود لنین این بود که با دولت آلمان صلح باید ایجاد شود. ۱۹۱۸برست لیتوفسک در مارس 
ازنده چون آن زمان دولت کارگری شوروی در موقعیتی نبود که جنگ را ادامه دهد و در جنگ ب

خواهد شد. اما، شوراهای کارگری این پیشنهاد را قبول نکردند. لنین هم در سخنرانی خود گفت 
که استعفا خواهد داد. کماکان شوراهای کارگری شعار صلح را نپذیرفتند. و صلح هم نکردند و 

 نکه مورد تأئید شوراها قرار گرفت. ای» نه صلح و نه جنگ«فرمول دیگری پیدا شد با عنوان 
نمایانگر این است که تصمیمات طبقۀ کارگر در واقع توسط خود طبقۀ کارگر گرفته می شد. حزب 

شهر  ۴تا  ۳دست گرفتن قدرت در مسکو و سن پیترز بورگ و بلشویک زمانی که نزدیک به به
 .هزار نفر عضو کارگر داشت ۴۰۰الی  ۳۰۰بزرگ انقالبی بود، چیزی در حدود 

به بعد نقش شوراها کم رنگ  ۱۹۱۹انقالب را تدارک دید. حاال از سال  بنابراین چنین حزبی این
شد و یا به کناری گذاشته شد و به جنگ داخلی توسط ارتش سفید و امپریالیزم دامن زده شد. بعد 

به بعد یک سلسله مشکالت خود رهبران انقالب، یعنی لنین و  ۱۹۲۱از آن هم یعنی از سال 
م و این د به دوران قبلی بالفاصله بازگردند. مابه آن ها انتقاداتی داریتروتسکی داشتند و نتوانستن

سالۀ قبل از آن و در  ۲۰انتقادات را هم مطرح کرده ایم. منتهی در آن مقطع خاص و آن تدارکات 
سال  ۹۰مقطع انقالب، پیروزی انقالب چنان بود که هم اکنون هم پس از سپری شدن بیش از 

حزب لنینیستی و عقاید لنینیستی، لرزه بر اندام سرمایه داری و هنوز که هنوز است این 
امپریالیست ها می اندازد و دولت های سرمایه داری هنوز از ایجاد یک چنین حزبی واهمه دارند. 
حتی در مراکز کشورهای صنعتی. یعنی مسأله این است که این انقالب زلزله ای به وجود آورد که 

ریم و عنوان کنیم که اتفاقی نیافتاده و برگردیم به بحث های مارکس. ما نمی توانیم نادیده بگی
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اتفاقاً بر سر این مسأله باید به نظریات لنین برگردیم و تشخیص دهیم که انقالب اکتبر، دستاورد 
کل جنبش کارگری بود. بنابراین ما در ارتباط با ایران باید از این تجارب استفاده کنیم. ما نمی 

م چون لنین بعداً یک سری خطاهایی نموده و یا این که استالین از دل حکومت توانیم بگویی
شوروی بیرون آمده و اینکه استالین از رفقای خود لنین بوده و غیره، پس کل تاریخ انقالب 
روسیه را کنار بگذاریم! خیر، ما نمی توانیم کل تاریخ انقالب اکتبر را کنار بگذاریم. انقالب اکتبر 

است و در تداوم سیاست ها و برنامۀ کارل مارکس بوده که تحقق پذیرفت. شکل  نقطۀ عطفی
سازماندهی انقالب و تسخیر قدرت و اعتصابات عمومی قبل از آن و قیام مسلحانه، تمام این ها 
براساس کمون پاریس اجرا شد و شما که به تجربۀ کمون پاریس متکی هستید، باید به یاد داشته 

انقالب اکتبر الگوی بسیار نزدیکی بوده است به کمون پاریس و اضافه برآن بر  باشید که اتفاقاً
اساس این تجربۀ نوین، تجربۀ ساختن حزب در دوران اعتالی انقالبی ما می توانیم از آن درس 
بگیریم و مجدداً مورد استفاده قرار بدهیم و نکات منفی و اشکاالت آن را نقد نموده و به کنار 

 .بگذاریم

مورد سؤال رفیق کوراغلو، این که چه تضمینی وجود دارد که این حزبی که من مد نظر دارم و در 
 :گرایش ما از آن حمایت می کند، پیروز شود، باید بگویم

اوالً این حزبی که مد نظر ما است، حزبی نیست که در خارج از کشور ساخته شود. یعنی اگر ما می 
قبل مانند سایر جریانات، خودمان و خانواده هایمان را می خواستیم حزبی بسازیم، باید سال ها 

آوردیم و یک حزبی تشکیل می دادیم و رهبرمان را هم انتخاب می کردیم و عکسشان را هم در 
اینترنت پخش و علنی می کردیم و بعد تبلیغ می کردیم که این حزبی است که طبقۀ کارگر باید بیاید 

 .و به آن بپیوندد

زبی اند و اگر حبی که در خارج از کشور ساخته شده اند، کار غیراصولی انجام دادهبنابراین احزا
بخواهد تشکیل شود، باید در داخل ایران تشکیل شود و در دل این حزب هم باید پیشروان 
کارگری وجود داشته باشند. حال اگر پیشروی کارگری آمادۀ این کار نیست، ما به عنوان کسانی 

م، مان این است که این مسأله را تبلیغ بکنیور و یا داخل کشور هستیم، وظیفهکه در خارج از کش
بحث کنیم و مطرح نماییم. همان کاری که هم اکنون امشب در این جلسه انجام می دهیم، کاری 

سال قبل انجام دادیم، و آن قدر این مسأله را بحث کرده ایم تا یک بخشی از پیشروی  ۸که 
ن مسأله برسد که باید چنین تشکلی به وجود آورد و اگر تمایل داشتند که ما کارگری در عمل به ای

هم در این تشکل باشیم. واضح است که ما با آن ها و کسان دیگری که درگیر این مبارزات 
 .هستند، نطفه های اولیۀ حزب را می سازیم
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ن صف مقدّم ای در غیراین صورت تا زمانی که پیشروی کارگری در داخل ایران، کسانی که در
مبارزات هستند آمادۀ این کار نباشند، ما این حزب را نمی سازیم و هیچ دلیلی هم ندارد که این کار 
را بکنیم؛ چون ما نمی خواهیم خودمان را جایگزین طبقۀ کارگر و بخشی از طبقۀ کارگر بکنیم و 

هیا خواهیم داد تا شرایط م دنبال جاه و مقام و شهرت و غیره نیستیم. بنابراین این روش را ادامه
گردد. (همان طور که در بحثم اشاره کردم حزب بلشویک زمانی این کار را انجام داد که در بیش از 

هستۀ کارگری در درون کارخانه ها عضو فعال داشت. حال شما وضعیت این احزاب خود  ۱۵۰۰
کی وجود که هیچ وجه اشترابینید ساخته در خارج از کشور را مقایسه کنید با حزب بلشویک و می

 .(ندارد

 .دوم این که از این صحبت می کنید که در داخل ایران شرایط آماده نیست که حزبی تشکیل شود

به نظر من یکی از عللی اصلی تداوم در سرکوب مبارزان و دستگیری بی رویۀ فعاالن کارگری 
ابل اختناق، حزب سیاسی هم قتوسط رژیم، دقیقاً نبود یک حزب سیاسی است. اتفاقاً در دوران 

ساخته شدن است. امروز در داخل ایران شرایط بسیار مساعدتر از آن چیزی است که در روسیه 
بود. هم اکنون در داخل ایران ما پیشروان کارگری داریم. پیشروی کارگری که دانش سیاسی 

د که ها کسانی هستنیندارد و مطالعه می کند و مقاله می نویسد و مقاله ترجمه و نقد می کند. ا
 ۱۹۰۲های اولیۀ این حزب را بسازند. مضاف بر آن، در دورانی که لنین در توانند بنیانمی

تجمعات کارگری را می خواست بسیج کند و یا این که نطفه های اولیۀ حزب را بسازند، اصوالً آن 
دیدند و تجاربی کسب  ۱۹۰۵ زمان هیچ انقالبی در روسیه اتفاق نیافتاده بود و اولین انقالب را در

کردند. درحالی که ما در داخل ایران یک انقالب تجربه کردیم که منجر به سرنگونی یک نظام 
وابسته به امپریالیزم شد. طبقۀ کارگر ما از بانیان و مسببین سرنگونی یکی از قویترین نظام های 

شورایی  لحاظ ساختاری و تشکیالتوابسته به امپریالیزم در خاورمیانه بوده است. این انقالب از 
ند گیری شوراها بود. این تجارب، تجاربی هستدر داخل ایران بسیار شبیه انقالب روسیه و شکل

که در دل طبقۀ کارگر ایران وجود دارد و بی دلیل و اتفاقی نیست که با وجود این همه سرکوب ها 
رگری ادامه پیدا کرده و محافل سال هنوز که هنوز است اعتصابات کا ۳۳و ارعاب ها بعد از 

کارگری باقی مانده اند و کمیته های کارگری تداوم یافته اند. آن چیزی که کمبود آن احساس می 
شود، و آن چیزی که وجود ندارد که این ها را هماهنگ نماید و سراسری کند و درواقع آگاهی 

زب پیشتاز د، دقیقاً همین حسوسیالیستی را در این کمیته ها تقویت کند و بسط و گسترش بده
 .انقالبی است
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اگر چنین حزبی وجود داشت ما اآلن در این موقعیت ضعیف نبودیم و موقعیت طبقۀ کارگر بسیار 
فراتر از وضعیت کنونی می بود. مگر ما واقعاً باور به این داریم که این رژیم قوی است؟ این رژیم 

درصد جمعیت ایران است که این ها را هم به شکل  ۱۵تا  ۱۰قوی نیست این رژیم نمایندۀ حداکثر 
درصد  ۸۵شان و غیره). اما مزدوران خود خریداری کرده است (پاسداران و بسیجی ها و خانواده

جمعیت ایران، می تواند با طبقۀ کارگر باشد، به شرطی که طبقۀ کارگر متشکل عمل کند و تفرقه 
 ، کارهای متفرق ننمایند، اشتباهاتی را مرتکبنداشته باشد و از پشت به همدیگر خنجر نزنند

نشود و این طور نباشد که آگاهی سوسیالیستی آن امروز در یک جا به وجود بیاید و فردا در جای 
دیگر از بین برود. برای نمونه، پیشروی کارگری در جایی اعتصاب می کند و چون این اعتصاب 

است، روز بعد زمانی که جای دیگری اعتراض با سایر شهرها و محالت و مناطق پیوند نخورده 
شروع شود، او به کار خود پایان می دهد و کناره گیری می کند. بنابراین این پراکندگی و این تفرقه 
ای که در جنبش کارگری وجود دارد، سبب ضعف ما به عنوان جنبش کارگری شده و دقیقاً حزب 

اد می شود. حزب می تواند ایجاد شود، واضح به علت پایان دادن به این پراکندگی است که ایج
اعالم  »حزب«است که می تواند ایجاد شود و الزم نیست که از همین االن بالفاصله اسم آن را 

نماید. نطفه های اولیۀ آن می تواند ریخته شود، می تواند شبکه های زیرزمینی ایجاد شود، 
دل طبقۀ کارگر نگاه دارد و آگاهی را از این  شبکه های مخفی ایجاد شود که آگاهی را در درون و در

کارخانه به آن کارخانه گسترش دهد و تجارب را منتقل نماید، تمام این کارها نقش حزب است. 
نفر از فعاالن کمیتۀ  ۶۰اگر چنین حزبی امروز در ایران بود، مگر رژیم جرأت می کرد بیاید

ت می کرد اسالو را این همه سال در زندان هماهنگی را به این شکل دستگیر کند. مگر رژیم جرأ
 .نگاه دارد، تمام این مشکالت ریشه در نبود حزب پیشتاز انقالبی در داخل ایران دارد

وقتی هم حزب می گوییم منظورمان این احزاب خرده بورژوای خارج از کشور نیستند که برای 
 حزبی است که اشاره کردم.خود دستک و تنبک و مشغولیات ساخته اند. منظورمان دقیقاً آن 

تواند ساخته شود و زمینۀ مادی آن وجود دارد، بنابراین به اعتقاد ما حزب بلشویک در ایران می
 .به شرطی که طبقۀ پیشروان کارگری آمادۀ آن باشند
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