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جواب نیست، » دایناسوریست«آقای محسن حکیمی، 
  نقطھ ضعف و استیصال است

  

  علیرضا بیانی

بھ دنبال نقد رفیق شاھرخ زمانی بھ مصاحبۀ محسن 
اتحادیھ تا «حکیمی با روزنامۀ شرق تحت عنوان 

، آقای حکیمی کل بحث و نقدھای شاھرخ زمانی »شورا
ھرخ زمانی از را بھ دلیل استفاده از تِرم ھایی کھ رفیق شا

آن ھا بھ عنوان حق دمکراتیک خود در بیان نظراتش 
و نظایر آن ھا اعالم » فحاشی و لمپنیسم«استفاده کرده، 

، عبارت »فحاشی«کرده و بھ تالفی این بھ زعم خویش 
را بھ منتقد نظرات خود الصاق کرده » دایناسوریست«

اگر ایشان چنین نام گذاری نکرده بودند، جای آن . است
اشت کھ بر اعتراضش در استفاده از الفاظی کھ وی نمی د

اما . پسندد و آن ھا را توھین تلقی می کند، مکث کرد
» چپ دایناسوریست«خطاب کردن شاھرخ زمانی با نام 

دیگر این فرصت را از بین برده و آن چھ کھ می شد بھ 
در نظر گرفت، خود بھ فحشی برای پاسخ » انتقاد«عنوان 

» کبکبھ و دبدبۀ«ایشان . بحث تبدیل شدندادن بھ اصل 
قاضی دادگاه سقز را گواه می گیرد کھ پس از برخوردی 

شما حق «توھین آمیز، با صدای بلند بھ او گفتھ است 
و بھ خیال خود جوابی بھ شاھرخ » ندارید توھین کنید

زمانی داده است کھ کل دستگاه قضاوت جمھوری 
بگذریم کھ آقای  حال(اسالمی را بھ ریشخند گرفتھ است 

را ھم مجاز » جنایتکاران«حکیمی، حق توھین نسبت بھ 

نمی داند، و فقط مشخص نمی کند کھ با این درک لطیف 
جنایتکار، بر سر او داده » قاضی«چرا بھ جای راھنمایی 

کشیده است کھ این خود بنا بھ این درک، یکی از مصادیق 
مایھ کارگر انقالبی در اسارت رژیم سر!) توھین است

مانند » دلسوز کارگر«داری کھ بیش از ده ھا روشنفکر 
محسن حکیمی کھ آزادانھ علیھ حزب انقالبی سخنرانی و 
مصاحبھ می کند، دغدغۀ تشکیالتی را دارد کھ حتی 

و بھ . شنیدن نام آن نیز ایشان را بھ وحشت می اندازد
راستی جدال نھ بر سر الفاظ، کھ درست بر سر ھمین 

اید فرض را بر این بگیریم کھ اگر شاھرخ ب. مؤلفھ است
زمانی حتی از یک مورد کلمھ ای ھم استفاده نمی کرد کھ 
کل دستمایۀ محسن حکیمی برای حملھ بھ شخصیت و کل 
بحث شاھرخ شود، در این صورت واکنش او بھ اصل نقد 
و نظر شاھرخ زمانی چھ می بود؟ برای پاسخ بھ این 

تن انواع نقدھا بھ محسن سؤال می توان بھ بی پاسخ گذاش
حکیمی در ھمین زمینھ رجوع کرد کھ در آن ھا کلمھ ای 
جھت گرفتن بھانھ برای طفره رفتن از بحث وجود نداشتھ 

محسن حکیمی بارھا نشان داده کھ در ھر حال نھ . است
. اھل پاسخ نقد است و نھ چیزی در چنتھ برای پاسخ دارد

م نشستن در سبک بحث ایشان تا جایی کھ در یاد دار
و ) حتی با تسبیحی در دست(شاھنشین یک اتاق 

چنان چھ در ھمان جمع ھم . سخنرانی برای حضار است
کسی جرأت واکنش داشتھ باشد، ایشان یا نزدیکان بھ او 
خوب می دانند چگونھ با مرعوب کردن، انتقاد کننده را 

این توضیح دقیقاً بر اساس تجربۀ شخصی (ساکت کنند 
در ھر حال از ھمۀ این ). سنندج است در نشستی در

حواشی کھ بگذریم، کدام انسان تیزبین سیاسی است کھ 
نداند این واکنش ھا اسم رمز واکنش بھ پیشروان کارگری 

محسن حکیمی کھ . معتقد بھ حزب انقالبی است
روزگاری پیشنھاد می داد کھ باید رفت زیر پل ستارخان 

ھ انتظار کار و بھ تک تک کارگرانی کھ در آن جا ب
ایستاده اند گفت کھ چرا متشکل نمی شوید، بھ پیشُروی 
کارگری کھ برای متشکل کردن کارگران باید یازده سال 

! »دایناسوریست«مجازات زندان تحمل کند، می گوید 
جدال ھم در اصل بین ھمین موضوع است، بین تمایالت 
فتیشیسم کارگری محسن حکیمی کھ در سیاسی ترین وجھ 

الب جناح چپ سندیکالیسم و یا حتی آنارکو در ق
سندیکالیسم متجلی می شود، با گرایش معتقد بھ حزب 
انقالبی کھ شاھرخ زمانی یکی از مصمم ترین مدافعین آن 
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است، الباقی حتی اگر ھم واقعی باشد، اما بھ کلی فرعی 
است و بھ ھیچ وجھ نمی توان با آن ھا اصل موضوع را 

خود می تواند تجربھ ای برای رفقای اما این . استتار کرد
مدافع حزب انقالبی باشد کھ در جدال با رفرمیسم در 
پوشش رادیکال و یا در ھر پوشش دیگر، با دقت ھرچھ 
بیشتر و صرف نظر کردن از کلماتی کھ جنبۀ منعکس 
کنندۀ تمایالت و ماھیت طبقاتی این یا آن فرد را دارد، 

» ھید مظلوم سازیخود ش«جلوی ھرگونھ بھانھ گیری و 
بھ این بھانھ ھا گرفتھ شود تا مجرای اصلی بحث و نقد 

  .نظری مسدود نگردد

 ١٣٩٣آذرماه  ۵

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  حکیمی، خدمت گزار سرمایھ داری را خوب بشناسیم

 

  شاھرخ زمانی

کمیتۀ حمایت از «رفتھ از این مطلب، برگ :توضیح
، پس از ویرایشی جزئی برای انتشار در »شاھرخ زمانی

  .آماده گردیده است» کارگر میلیتانت«

در مبارزۀ خود علیھ نیروی متحد طبقات دارا، «
پرولتاریا فقط می تواند با سازمان دادن نیروھای خود در 
یک حزب مستقل بھ مثابۀ یک طبقھ عمل کرده و علیھ 

زابی کھ طبقات دارا در آن متشکل شده اند، عمل تمام اح
این سازمان سیاسی پرولتاریا بھ عنوان یک حزب . نماید

انقالب اجتماعی   سیاسی برای دست یافتن بھ پیروزی در
و باالتر از ھمھ برای رسیدن بھ ھدف نھایی ابقای ھمۀ 

قطعنامۀ مصوب کنگرۀ پنجم (» طبقات ضروری است
    )١٨٧٢سپتامبر  ٢گرۀ الھھ در انترناسیونال اول، کن

صحت این گفتۀ قطعنامۀ فوق بارھا در طول تاریخ اثبات 
شده است؛ اثبات شده است کھ بدون حزب سیاسی 
پرولتاریا، ھرگز انقالبی صورت نخواھد گرفت و 
کارگران ھرگز بھ خواستھ ھای خود نخواھند رسید و 
دستاوردھای مبارزاتی کارگران بدون وجود حزب 

در مجموع مبارزات . ھرگز حفظ نخواھد شد خودش
کارگران بدون حزب خود آن ھا ھرگز پیروزی کسب 
نخواھند کرد، بنابراین مخالفت با حزب طبقۀ کارگر بھ 
ھر شکلش، و مخالفان آن در ھر لباسی یا در ھر مقامی و 

 .با ھر اندیشھ ای کھ باشند، دشمن طبقۀ کارگر ھستند

پورتونیستی اصول سخنان محسن حکیمی، تحریف ا
مارکسیسم و تاریخ جنبش کارگری است، کھ در جھت 
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خلع سالح طبقۀ کارگر برای خدمت بھ نظام سرمایھ 
  .داری می باشد

آبان، روزنامۀ شرق مصاحبھ ای با محسن  ٧چھارشنبھ 
چاپ نمود؛ صرف » اتحادیھ تا شورا«حکیمی با تیتر 

 نظر از چاپ حساب شدۀ مطالب فوق کھ تحریفاتی از
اصول پایھ ای مبارزات کارگری توسط حکیمی است، بھ 
روشنی سؤال ایجاد می کند کھ چگونھ است  در شرایطی 

صنفی  -کھ جمھوری اسالمی کوچکترین اشکال قانونی
مبارزه را با سرنیزه و حکومت نظامی در کارخانجات 
با دستگیری و حبس ھای سنگین جواب می دھد، 

رد تأیید جمھوری روزنامۀ ھای سرمایھ داری و مو
اسالمی گفتھ ھای حکیمی را منتشر می نماید؟ از طرفی 
جای شکی باقی نمی گذارد کھ طبقھ و دولت سرمایھ 
داری ایران در کنار سرکوب مادی طبقۀ کارگر و جنبش 
کمونیستی آگاه گرانھ، چھ اھمیت عظیمی بھ سیاه نمایی و 

ن علم علمی کمونیسم، بھ عنوا -قلب ماھیت تئوری انقالبی
شرایط رھایی طبقۀ کارگر ایران می دھد و در این راه از 
پیوند خود با مخالفین تئوری ھای واقعاً انقالبی سود می 

لنین در شناساندن دشمنان نقاب دار طبقۀ کارگر . برد
بسیار دقیق و واضح بیان کرده است؛ ببینید لنین این 
 دشمنان نقاب دار طبقۀ کارگر را بیش از صد سال پیش

چگونھ شفاف و آشکار افشا کرده است؛ کالم ھمیشھ 
یاد » دولت و انقالب«جاوید لنین کبیر را در مقدمۀ کتاب 

کھ طبقات بھره کش، اندیشھ ھای ... «آوری می کنم 
بزرگ رھایی ستمدیدگان را در دوران شکل گیری مورد 
سرکوب عریان و آزار و اذیت قرار می دھند، ولی ھمین 

ھایی ھمھ گیر شد و بھ خطر بالفعل برای کھ این اندیشۀ ر
آنان تبدیل گردید، با قبول ظاھری آن و اجزایی کھ برای 
آنان ضرر ندارد و با نفی اصول پایھ و برندۀ آن، آن را 
مورد تحریف و تجدید نظر قرار داده و از حالت 
تغییرگری بھ قول مارکس بھ تئوری مفسر بی ضرر 

، کاری »ل می کننداوضاع و دنبالھ روی حوادث تبدی
حکیمی در روزنامۀ شرق مانند تمام اسالف خود  کھ 

  .انجام می دھد

در شرایط رشد و اعتالی بی سابقۀ جنبش خود بھ خودی 
کارگران و پا بھ پای آن رشد جنبش آگاه گرانۀ 
سوسیالیستی بھ عنوان تئوری سازماندھی انقالب و 
 حاکمیت کارگری خصوصاً در دانشگاه ھا، و ترس و

وحشت طبقھ و دولت سرمایھ داری از پیوند دیالکتیکی 
این دو جزء حیاتی در ایجاد حزب طبقۀ کارگر است، کھ 
باید مرکب از آگاه ترین، پیشروترین و متشکل ترین 
بخش کارگران باشد، این تنھا راه شکل گیری آلترناتیو 
کارگری بھ عنوان پرچم رھایی کارگران و تنھا جنبش 

ایران از ستم و نابرابری سرمایھ داری  اصیل نجات مردم
است، برای مقابلھ با چنین روند رھایی بخش، تمامی 
اپورتونیست ھا در اشکال متفاوت بھ عنوان ستون پنجم 
سرمایھ داری در درون طبقۀ کارگر بھ تکاپو افتاده اند، 
تا سّد راه تردد و رشد این موجود رھایی بخش گردند، 

مبارزه با سرمایھ داری، بدون «بدین لحاظ بھ قول لنین 
  .»مبارزه با اپورتونیسم غیر ممکن است

از این منظر نگاھی بھ تحریف و سفسطھ ھای محسن 
  :حکیمی خالی از فایده نمی باشد

آیا مارکس نقش فرعی در انترناسیونال و ایجاد آن ) الف
  داشت؟

حرف ھای حکیمی در مورد انترناسیونال تا چھ حد بھ 
  !!ست؟حقیقت نزدیک ا

مارکس جزء بنیانگذاران بین الملل «حکیمی می نویسد 
بھ محض !) ؟(اول نبود، اما برخالف روال ھمیشگی 

او تأکید دارد جنبش سیاسی را . »دعوت پاسخ مثبت داد
چارتیسم انگلیسی در مبارزه بھ این   در انترناسیونال بھ

. حق رأی و دیگر بخش مطالبات اقتصادی محدود کند
بت شده است و ھمان طوری کھ در نقل قولی از تاریخاً ثا

لنین آوردم سرمایھ داری و نیروھای خدمت گذارش وقتی 
نمی توانند با کل جنبش انقالبی کارگری مبارزه کنند، با 
قبول ظاھری، آن را از بخش مھم و برنده اش تھی می 
کنند و این جا نیز حکیمی تالش می کند جنبش رھایی 

ز تئوری علمی و انقالبی اش کھ بخش طبقۀ کارگر را ا
بھ  تکامل یافتھ و ... توسط مارکس، انگلس و لنین و 

سالح برنده ای در دست طبقۀ کارگر تبدیل شده است از 
برای ھمین ھدف است کھ او می . جنبش کارگری جدا کند

خواھد اثبات کند کھ مارکس و انگلس جزء افراد بنیان 
افراد دعوت شده می گذار بین الملل اول نیستند، بلکھ 

باشند، تا از این طریق بھ کارگران بقبوالند کھ بدون 
تئوری ھای مارکس، انگلس و لنین ھم جنبش کارگری 
می تواند وجود داشتھ باشد و می تواند مبارزه کند؛ ولی 
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آن چھ کھ مھم است این کھ بگوییم درست است جنبش 
 کارگری و مبارزات کارگران بدون تئوری انقالبی صد
در صد می تواند وجود داشتھ باشد، ولی ھرگز نمی تواند 

... بدون تئوری علمی مارکس و انگلس و لنین و 
. باشد و یا ھرگز نمی تواند بھ پیروزی دست بیابد  انقالبی

این ھمان موضوع مھمی است کھ حکیمی و افراد منکر 
و مخالفان نقش حزب و تئوری ھای انقالبی مارکس و 

انقالبی طبقۀ کارگر در تالش ھستند  لنین در مبارزۀ
قبل از ھر نقدی برای افشای تحریف تاریخ . پنھانش کنند

انترناسیونال باید توضیحی ھر چند کوتاه در این مورد 
  :داده شود 

کمونیسم علمی مارکس بھ عنوان ادامۀ تئوری ھای 
سوسیالیسم فرانسھ، اقتصاد انگلیس و فلسفۀ آلمان و بھ 

البی توضیح طبیعت، جامعھ و تفکر در عنوان تئوری انق
فکری  -جھت تغییر انقالبی جھان در متن مبارزۀ طبقاتی

با جریانات سوسیالیسم خرده بورژوایی و بورژوایی مانند 
تریدیونیونیسم محض و خالص بالنکیسم، پرودونیسم، 
واسالیسم و باکونیسم در متن سازماندھی مبارزۀ طبقاتی 

حاکمیتش قوام گرفتھ و مستحکم  و انقالب پرولتاریا برای
  .شد

مارکس و انگلس از بدو فعالیت خود و پس از تشخیص 
نقش تاریخی و انقالبی و نجات بخش طبقۀ کارگر در 
رھایی بشریت از ستم و بھره کشی بھ موازات کارھای 

لحظھ ای از سازماندھی ...) سرمایھ(بزرگ تئوریک 
درآوردن و  تشکیالتی بھ عنوان وسیلھ بھ فعلیت - عملی 

پیشبرد مبارزۀ طبقاتی و انقالب پرولتری در جھت 
  .سوسیالیسم دست برنداشتند

پس از اخراج از فرانسھ بھ  ١٨۴۵مارکس در ژانویۀ 
علت فعالیت انقالبی اش، بھ بروکسل رفتھ در سازمان 
ھای مجمع دمکراتیک، انجمن عمومی کارگران شدیداً 

بھ ھمراه  وی ١٨۴۶فعالیت سیاسی کرد و در فوریۀ 
را در جھت فعالیت » کمیتۀ کمونیستی مکاتبھ«انگلس 
با ابقای  ١٨۴٧کمونیستی سازمان داد و در سال  -انقالبی

 ١٨٣٩کھ در اثر قیام شکست خوردۀ » اتحادیۀ عدالت«
اتحادیۀ «بالنکیست ھا در پاریس متالشی شده بود، 

کمونیستی را کھ -اولین سازمان جھانی» کمونیست ھا
ال بعد با فعالیت شبانھ روزی خود انترناسیونال پانزده س

حکیمی از پنھان (اول را تشکیل داد، بھ وجود آوردند 

کردن و تحریف چنین حقیقت تاریخی چھ ھدفی را دنبال 
فریبکارانھ بھ  می کند؟ و با چنین عمل ضد کارگری و

  )کدام طبقھ خدمت می کند؟

شنفکران رو  اتحادیۀ کمونیست ھا عمدتاً از کارگران و
تبعیدی فرانسوی، آلمانی، سوئیسی، ایتالیایی و روسی و 
غیره کھ در لندن، پاریس و بروکسل زندگی می کردند، 

 ٨نوامبر تا  ٢٩از  ١٨۴٧تشکیل شده بود و در سال 
و  ١٨۴٧دسامبر در کنگرۀ دوم و در سراسر ماه دسامبر 

برنامۀ آن کھ مارکس و انگلس بیانیۀ حزب  ١٨۴٨ژانویۀ 
یعنی  -می گفتند» مانیفیست کمونیست«یست و یا کمون

منتشر  -مھم ترین سند تاریخ مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر
  .شد

این برنامھ پایۀ محکم اندیشھ و عمل پرولتاریا را جھت 
رسیدن بھ سوسیالیسم، پایھ گذاری کرد و شیوه ھا 

چگونگی مبارزه در جھت نابودی نظام سرمایھ داری   و
برخالف . یالیسم را بھ آنان نشان دادو برقراری سوس

سکوت فریبکارانھ و ضد کارگری حکیمی در مورد 
حزب پرولتری کھ عمدی است، بخش مھم مانیفیست بھ 
این امر اختصاص یافتھ است کھ در مقابلھ با اکونومیست 
ھا و عاشقان سینھ چاک جنبش خود بھ خودی مثل حکیمی 

  : می گوید

سایر احزاب کارگری در آن وجھ تمایز کمونیست ھا از «
در مبارزۀ پرولترھای کشورھای گوناگون  -١است کھ 

منافع مشترک تمام پرولتاریا کھ مستقل از ملیت می باشد 
  .و در رأس امور قرار می دھند  متذکر می شوند 

در مراحل گوناگون تحوالتی کھ مبارزۀ طبقۀ کارگر  -٢
و ھمھ جا با بورژوازی باید از آن عبور کند و ھمواره 

منافع کل جنبش را نمایندگی می کنند، بنابراین کمونیست 
ھا از یک سو در عرصۀ عمل پیشروترین و قاطع ترین 
بخش احزاب کارگری ھستند، بخشی کھ سایر احزاب را 
بھ پیش می راند و از سوی دیگر در عرصۀ نظری 
برتری آن ھا بر بقیۀ تودۀ عظیم پرولتاریا در آن است کھ 

نبش پرولتری، شرایط و پیامدھای عام و نھایی از سیر ج
آن درک روشنی دارند و ھدف فوری کمونیست ھا 
متشکل کردن پرولتاریا بھ صورت طبقھ، برانداختن 
سلطۀ بورژوایی ، تصرف قدرت سیاسی بھ دست 

  .»پرولتاریاست
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سال فعالیت شبانھ روزی و منظم اتحادیۀ  ١۵نتیجۀ 
انگلس بنیان گذاری کمونیست ھا کھ اساساً مارکس و 

کرده بودند، ایجاد انترناسیونال اول از تمامی نحلھ ھای 
مبارزاتی بود کھ ایجاد احزاب مستقل کارگری را در 
اولویت خود قرار داده و در این راستا مبارزۀ شدیدی 
علیھ آنارشیست ھا و فرقھ گرایی کرد و در نھایت کنگرۀ 

از کشورھای  نماینده ۶۵با  ١٨٧٢سپتامبر  ٢الھھ در  ۵
مختلف تشکیل شد، باکونینیست ھا کھ ستایشگر عمل خود 
بھ خودی در خودگردانی محلی و انحالل 

بودند و برعکس مارکسیست ھا   انترناسیونال
برضرورت رھبری و مرکزیت قوی و مشی سیاسی بین 
الملل و انضباط شدید تأکید می نمودند بحث شدیدی در 

رأی  ۴٠ا را با گرفت کھ کنگرۀ نظر مارکسیست ھ
برخی از (ممتنع تصویب کرد  ١١مخالف و  ۴موافق ، 

  ).شرکت کنندگان حق رأی نداشتند

دومین مسألھ در استفاده از تجارب کمون پاریس در 
. اھمیت دادن بھ تشکل و عمل سیاسی پرولتاریا بود

قطعنامھ کھ اساساً از کنفرانس لندن توسط مارکسیست ھا 
قطعنامھ اعالم . یدی برانگیختمطرح شده بود مجادلۀ شد

در مبارزۀ خود علیھ نیروی متحد طبقات دارا «: می کرد
پرولتاریا فقط می تواند با سازمان دادن نیروھای خود در 
یک حزب مستقل بھ مثابۀ یک طبقھ عمل کرده و علیھ 
تمامی احزابی کھ طبقات دارا در آن متشکل شده اند عمل 

تاریا بھ عنوان یک حزب این سازمان سیاسی پرول. نماید
سیاسی برای دست یافتن بھ پیروزی انقالب اجتماعی و 
باالتر از ھمھ برای رسیدن بھ ھدف نھایی خود یعنی 

  .»الغای ھمۀ طبقات ضروری است

 ٩رأی مخالف و  ۵رأی موافق در مقابل  ٢٩کنگره با 
بدین . رأی ممتنع بھ نفع قطعنامۀ مارکسیست ھا رأی داد

الملل اول تحت رھبری مارکس و انگلس و ترتیب در بین 
، ھم از لحاظ »اتحادیۀ کمونیست ھا«ادامۀ راه کلی 

تئوریکی و ھم از لحاظ سازمانی پایھ ھای جنبش 
کارگری را بنا نھادند، کار بزرگ آن ھا تصمیم و بھ کار 
بردن عملی فلسفھ و جھان بینی پرولتاریایی یعنی 

انی خط مشی طبقۀ این سازمان جھ. سوسیالیسم علمی بود
کارگر را نسبت بھ دولت بھ طور عام و دولت بورژوایی 

اتحادیھ ای و تعاونی ھا،   جنبش  بھ طور خاص ، نقش
مسألۀ انتخابات، وضع زنان و وظایف کارگران نسبت بھ 

جنبش دھقانی، جنگ و مسألۀ ملی را معلوم نموده، 
 تکنیک قیام مسلحانھ، مناسبات بین خواستھ ھای فوری و

انقالب کارگری و دورنمای حکومت کارگری را 
ارزیابی نموده و آموزش ارتش رھبران کارگری در 

در این رابطھ در انطباق تئوری  جھان را آغاز کرده و 
علمی با شرایط مشخص مبارزه اسناد جاویدانھ ای کھ 
اکثراً توسط مارکس نوشتھ شده اند را ارائھ داد؛ از جملھ 

ھ و اساسنامۀ سازمان، ارزیابی مصوبھ ھای مھم، خطابی
کمون پاریس بھ عنوان اولین حکوت کارگری و جلد اول 

بین الملل اول در عرصۀ . سرمایھ را ارائھ داد
سازماندھی عملی، جنبش ھای بی ھدف، پراکنده و 
ابتدایی کارگران را بھ صورت نیروی متشکل جھانی 
درآورد و با سازماندھی اعتصابات مھم و مبارزات 

سی فراوان فعاالنۀ اتحادیھ ھای کارگری را ایجاد سیا
  .نمود

نطفۀ احزاب سیاسی کارگری را در اغلب کشورھای 
بزرگ ترین کار انترناسیونال، . عضو بھ وجود آورد

سازماندھی اولین حکومت کارگری یعنی کمون پاریس 
انگلس رھبر کبیر کارگران، کمون پاریس را اولین . بود

  .امیدکودک بین الملل اول ن

جریان مارکسیستی در بین الملل اول، مبارزۀ خستگی 
ناپذیری علیھ تحریفات فکری و گرایش ھای سکتاریستی 
نمود، انواع سوسیالیسم مختلف تخیلی، جمھوری خواھی 

رادیکال مازونی، سوسیالیسم خرده بورژوایی  - بورژوا
پرودون، عبارت پردازی چپ گرایانھ و تاکتیک ھای 

باکونین، صنفی گرایی محض و خالص توطئھ گرایانۀ 
ادلر، ایلگاردھا، انحرافات السالی، پیگیرانھ مبارزه 
نموده، سوسیالیسم علمی را در طرز تفکر، تشکیالت و 

  .خط مشی جنبش کارگری پایھ گذاری نمود

در نھایت با تغییر دوران تاریخی کھ با انقالب بزرگ 
در آغاز و با جنگ فرانسھ و پروس  ١٧٨٩بورژوایی 

پایان یافتھ بود و سرمایھ داری از مرحلۀ  ١٨٧۵سال 
رشد آزاد بھ امپریالیسم قدم می گذاشت، انترناسیونال با 
تشکیل اتحادیھ ھای بزرگ، احزاب ملی سوسیالیستی 
کارگری وظایف خود را پایان داد و با آغاز تدارک 
انقالب این وظایف تغییر کرد و نسبت بھ تغییرات 

مارکسیستی بھ اندازۀ کافی  -نقالبیانقالبی، رھبری ا
اگرچھ مارکسیسم . برای رھبری تکامل نیافتھ بود
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ضربات مھلکی بر صنفی گرایی، اتحادیھ گرایی صرف 
زد کھ از اھداف حزب سیاسی دور بود و سازمان را 
صرفاً بر پایۀ جنبش توده ای و خود انگیختھ قرار می 

جود نیامده داد، اما احزاب واقعی مارکسیستی ھنوز بھ و
بود و در امریکا و انگلیس جنبش تحت تأثیر 
تریدیونیونیست ھا، در آلمان و اتریش السالی ھا و در 
کشورھای التین و اسالو تحت گرایش ھای انحرافی 

کسانی مانند . باکونین، بالنکی و پرودون قرار داشت
حکیمی کھ در حین مخالفت با سکتاریسم دچار عمیق 

د، وضعیتی را می خواھند کھ در ترین سکتاریسم ھستن
باال گفتھ شد و از این رو وضعیت خود بھ خودی را کعبۀ 
آمال خود می دانند و بھ این دلیل با آگاه گری آگاھانھ 
توسط انقالبیون با استفاده از حزب بھ صورت برنامھ 

از این . ریزی شده و منسجم بھ حد مالیخولیایی می ترسند
حزب و آگاه گری آن را در رو است کھ می خواھند نقش 

تاریخ پنھان و یا تحریف کنند تا در مقابل، پیروزی ھای 
او و . طبقۀ کارگر را بھ خود بھ خودی بودن وصلھ بزنند

دیگر ھمکیشانش ھرگز نمی توانند دوره ھایی کھ جنبش 
کارگری تحت رھبری حزبی اوج گرفتھ و مطالبات 

چنین نمی بسیاری را کسب کرده است، پنھان کنند و ھم
توانند دوره ای را مثال بزنند کھ جنبش کارگری بدون 
حزب خود فقط بھ صورت خود بھ خودی اوج گرفتھ و 

ھمین یک مورد . مطالبۀ پایداری را کسب کرده باشد
از این جھت . نشان از شکست این سکتاریست ھا است

سکتاریست ھستند کھ نقش حزب را بھ صورت تاریخی 
باز با سفسطھ برای کتمان نقش  بھ روشنی می بینند و

آگاھانۀ حزب بر می آیند، خود بھ خودی را تبلیغ و در 
  .حرکت می کنند جھت خدمت بھ سرمایھ داری 

اوج گیری حرکت گرایش ھای سکتاریستی نام برده در 
باال، انحالل انترناسیونال را سرعت بخشید و ضرورت 

ھانۀ تشکیل احزاب نوین مارکسیستی از طریق پیوند آگا
جنبش سوسیالیستی با جنبش خود بھ خودی مبارزاتی 

  .کارگران را در اولویت قرار داد

بھ طوری کھ مالحظھ می کنید بر خالف خیال بافی و 
  :سفسطھ ھای اپورتونیستی حکیمی

جریان مارکسیستی بھ طوری کھ در قطعنامۀ : اوالً 
مصوب کنگرۀ پنجم بھ تصویب رسید ایجاد حزب سیاسی 

  .اساسی خود می دانست را اولویت

بھ طوری کھ مارکس و انگلس در مانفیست : ثانیاً 
کمونست اشاره کردند و ھدف فوری قرار دادند، تشکیل 

برانداختن سلطۀ ) حزب(پرولتاریا بھ صورت طبقھ 
بورژوایی از طریق در ھم شکنی ماشین دولتی و تسخیر 

  .قدرت سیاسی برای پرولتاریا است

و تبدیل » اتحادیۀ عدالت«با ابقای  مارکس و انگلس:ثالثاً 
آن بھ اتحادیۀ کمونیست ھا نقش اساسی، مستقیم و بنیان 

  .گذاری در ایجاد انترناسیونال داشتند

از ھمھ مھم تر این کھ در عرصۀ نظری کھ برتری : رابعاً 
بر بقیۀ تودۀ  -بھ قول مانیفست کمونیست -کمونیست ھا

ا ھم در سطح عظیم پرولتاریاست، بزرگ ترین کارھا ر
پایۀ اقتصاد و فلسفھ و سوسیالیسم علمی و ھم در عرصۀ 
تعیین وظایف پرولتاریا نسبت بھ جنبش ھای دھقانی و 

  .ملی زمان خود انجام دادند

حکیمی وحشت زده از حزب سیاسی، انقالب و تسخیر :ب
  !است  قدرت سیاسی

وی تنفر و ھراس خود را با نفرت از انقالب اکتبر و 
در ... «:بی سازمانده آن این گونھ بیان می کندحزب انقال

الگویی سازمان یابی اتحادیھ ای حزبی یعنی اتحادیھ ھای 
در یک سو و احزاب مارکسیستی طالب !) ؟(رفرمیستی 

» ... قدرت سیاسی و انقالبیون حرفھ ای در سویی دیگر 
و این وحشت و نگرانی از کسب قدرت سیاسی بھ قول 

عنوان ھدف فوری کارگران را بھ مانفیست کمونیست بھ 
کمون پاریس از ... «:کمون پاریس ھم رسانده می گوید

درصد بود،  ١٠)سیاسی-سازماندھی حزبی(این نظر 
  .»درصد بود ٩٠انقالب اکتبر 

یعنی ضعیف بودن (در واقع حکیمی نقطۀ ضعف کمون 
سازمان دھی را حسن می داند و نقطۀ قوت اکتبر را 

را نقطۀ قدرت آن جا زده می  )قلمداد می کند  ضعف
در کمون پاریس نھ تنھا بھ یک حزب سیاسی از «: گوید

نوع حزب بلشویک آویزان نشده اند، بلکھ سیاست انقالبی 
و برنامۀ ادارۀ جامعۀ آینده را از دل پراکسیس خود 

شاید بتوان مسألھ ... « : و ادامھ می دھد» بیرون کشیدند
بستر خاص و ناپختگی را این طور ھم بیان کرد کھ بر 

طبقۀ کارگر روسیھ، لنینی پیدا شد کھ بھ جای این کھ بھ 
کارگران بگوید ھدف نھایی مبارزۀ طبقاتیشان الغای 
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بھ آن ھا گفت مھم !!) ؟(خرید و فروش نیروی کار است 
ترین مسألھ در مبارزۀ طبقاتی سازماندھی قدرت دولتی 

ز با این گفتھ مشخص می شود کھ حکیمی ا» .است
سازمانیابی طبقۀ کارگر برای تسخیر قدرت ناراحت است 
و با توجھ بھ این کھ دشمنان طبقۀ کارگر در تمامی 
سطوح خود بھ صورت صد در صد حرفھ ای کارمی 
کنند، از جملھ دولت سرمایھ داری فعالیت حرفھ ای دارد، 
نھادھای قضایی، زندان ھا، نھادھای تبلیغی، رادیو، 

ھمگی برای فریب ...  ھا و مجلس و تلویزیون، روزنامھ 
و سرکوب کارگران، برای حفظ وضعیت موجود و برای 
حفظ دولت سرمایھ داری بھ صورت صد در صد حرفھ 
ای عمل می کنند، اما حکیمی تبلیغ می کند کارگران 

فعالیت حرفھ ای با طبقۀ حاکم   بدون سازمان یابی، بدون
از شروع  رو بھ رو شوند، این راه شکست خورده قبل

است کھ حکیمی می خواھد بھ کارگران بقبوالند بھ جای 
تسخیر قدرت سیاسی بھ فکر الغای خرید و فروش نیروی 

باید پرسید چگونھ می توان بدون داشتن . کار باشند
تشکیالت سیاسی کھ بتواند با ھمۀ نیرو ھای حرفھ ای 
حکومت سرمایھ داری مقابلھ کند و بدون تسخیر قدرت 

) یعنی خرید و فروش نیروی کار(پایھ و ریشھ  سیاسی با
سرمایھ داری مبارزه کرد؟ بھ دلیل تبلیغ و بیان چنین 
سرابی است کھ مورد حمایت نشریات حاکمیت و سرمایھ 
داری قرار گرفتھ و تریبون ھایی در اختیارش می 

  .گذارند

بگذریم از این کھ طبقۀ کارگر بدون علم کمونیسم چگونھ 
است انقالبی و برنامۀ ادارۀ جامعۀ آینده خود بھ خودی سی

را از دل پراکسیس خود بیرون می کشیدند و این کھ طبقۀ 
کارگر روسیھ می توانست از ناپختگی درآمده و فریب 
حزب بلشویک در تسخیر قدرت سیاسی بھ قول مانیفست 
کمونیست بھ عنوان وظیفۀ فوری خود نخورده و از آن 

شکستن باز ھم بھ قول آویزان نمی شد و بدون درھم 
مانیفست کمونیست ماشین دولتی، خرید و فروش نیروی 

آیا این تبلیغ فریبکارانھ نیست کھ بھ . کار را ملغی کند
کارگران بگوییم تسخیر قدرت نکنید و در حالی کھ 
سرمایھ داری و نھاد ھای آن و دولت سرمایھ داری در 

ید؟ حاکمیت است خرید و فروش نیروی کار را ملغی کن
آیا حکومت سرمایھ داری حاکمیت طبقاتی خود را برای 
حفظ سیستم خرید و فروش نیروی کار برقرار نکرده 
است؟ اگر طبقۀ کارگر بخواھد بدون تسخیر قدرت خرید 

و فروش نیروی کار را ملغی کند، نھاد دولت و نھادھای 
دیگر حاکمیت سرمایھ داری بدون دخالت کنار ایستاده 

کرد کھ کارگران بدون تسخیر قدرت، خرید تماشا خواھند 
و فروش نیروی کار را الغا کنند؟ آیا چنین تفکری 

نیست؟ آیا از این روشن  سفسطھ و خیانت بھ طبقۀ کارگر 
تر ممکن است کسی بھ نام مارکسیست تمام اصول 
اساسی آن در ایجاد حزب مارکسیستی، درھم شکستن 

دولتی علناً نفی ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی و یا 
  !!کند باز خود را طرفدار طبقۀ کارگر بداند؟

سازماندھی و رھبری (حکیمی اصول پایھ ای فوق 
 ٩٠درصد کمون پاریس و  ١٠را نقطھ ضعف ) حزبی

   !!درصد انقالب اکتبر می داند؟

حکیمی بھ عنوان چاکر آستان بورژوایی واقعاً ھم از 
ست می گوید، منظر حفظ منافع طبقاتی سرمایھ داری در

درصد و در  ١٠در انقالب فرانسھ طبقۀ سرمایھ داری 
اما یک کارگر !!! در صد بھ خطر افتاد  ٩٠انقالب اکتبر 

آگاه باید از این نقاب دار حامی سرمایھ داری بپرسد آیا 
بدون درھم شکستن ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی 

  می تواند خرید و فروش نیروی کار را الغا کرد؟

یا طبقۀ کارگر بھ قول مارکس در شرایط خود بیگانگی، آ
رقابت درونی، تسلط ایدئولوژی بورژوایی و بھ گفتۀ 
ایشان محِض حفظ نام انترناسیونال اول، قدرت احزاب 
بورژوایی در سازماندھی برنامھ ھای سرکوب مادی و 
معنوی و با وجود امثال حکیمی کھ الغای خرید و فروش 

در ھم شکستن ماشین دولتی و  نیروی کار را بدون
تسخیر قدرت سیاسی ممکن می دانند و از ھمھ مھم تر 
علم کمونیسم نیز آن علم شرایط رھایی اش می تواند خود 

مواجب   این نوکر بی جیره و!! و جامعھ را برھاند؟
سرمایھ عین تمامی اسالف رویزیونیست سوسیال 

رژوازی دمکراتش در تبلیغ آشتی طبقاتی و دمسازی با بو
از طریق نفی انقالب و در ھم شکستن ماشین دولتی و 
تسخیر قدرت سیاسی، بنیاد ھای مارکسیسم را در عرصۀ 
دولت و انقالب، قیام ، حزب سیاسی تحریف و نفی کرده 
و طبقۀ کارگر را در ناآگاھی، خود بھ خودیسم و 
پراکندگی و بی برنامگی عمالً دنبالھ روی جریانات 

 -می کند و عمالً با نفی حزب سیاسی مختلف بورژوازی
بھ قول قطعنامۀ انترناسیونال بھ عنوان تنھا وسیلھ و ابزار 

پیروزی در   تشکل سیاسی آن در مقابل بورژوازی برای
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جلو گیری کرده باعث  -انقالب اجتماعی و الغای طبقات
تثبیت و ادامۀ بھره کشی و پا برجا ماندن دیکتاتوری 

چون نھاد ھای سرمایھ داری  .سرمایھ داری می گردد
مانند روزنامۀ (تریبون در اختیار حکیمی می گذارند 

ایشان فکر می کند اگر ) شرق و سالن ھای سخنرانی
کارگران اقدام بھ لغو خرید و فروش نیروی کار بکنند 
این نھادھای سرمایھ داری بی طرف بوده و تریبون خود 

این مبلغ را در اختیار کارگران نیز خواھند گذاشت، 
سازش طبقاتی نمی داند کھ نھادھای سرمایھ داری برنامھ 
ریزی شده او را خوب می شناسند و می دانند گفتھ ھا و 
عمل او دشمنی با طبقۀ کارگر است و از این رو تریبون 
ھای خود را در اختیار او می گذارند ، لنین کبیر می 
گوید تا زمانی ندانیم پشت ھر حرفی و عملی منافع 

بقاتی نھفتھ است، دچار سفاھت خواھیم بود، این ھمان ط
سفاھتی است کھ حکیمی از کارگران می خواھد بدون 

   .تسخیر قدرت، خرید و فروش نیروی کار را لغو کنند

وی در تحریف و کتمان علنی نزدیک ترین دستاوردھای 
انترناسیونال اول در تسخیر قدرت سیاسی و حزب 

این است کھ چرا جنبش ایراد من : سیاسی می گوید
کارگری روسیھ بھ یک جریان سیاسی و در واقع بھ یک 
فرقۀ طالب قدرت سیاسی آویزان شد ؟ و در مقایسۀ 
سطحی و عوامفریبانھ نقطۀ ضعف کمون پاریس را نقطۀ 

در انقالب اکتبر اوالً «قوت آن نشان داده می گوید 
سیاست حزب کھ نھ از دل پراکسیس کارگری بلکھ از دل 

یازھای حزب برای سازماندھی قدرت دولتی بیرون آمد، ن
ثانیاً این حزب کارگران را آموزش نداد کھ روی پای 

در مقابل چنین گفتھ ای باید از ایشان . »خود بایستند
پرسید اگر گفتۀ شما درست است پس چرا طبقۀ کارگر 

علی  ١٩١٧و در انقالب فوریۀ  ١٩٠۵روسیھ در انقالب 
اصطالح پراکسیس کارگری رغم شکل گیری بھ 

نتوانستند پیروز شوند؟ ھمان طوری کھ در باال گفتھ شد 
خدمت بھ سرمایھ داری و تحریف تاریخ در جھت منافع 
حکومت ھای سرمایھ داری از این باالتر نمی شود، با 
این ھمھ خدمت گزاری بعید نیست طبقھ و دولت سرمایھ 

ۀ شرق، بلکھ داری ایران نھ تنھا اجازۀ نوشتن در روزنام
دفتر کار و جیره و مواجب و نوشتن در کیھان را ھم بھ 

ھمچنین حکیمی با این گفتھ نشان از تناقض . ایشان بدھند
در ریشۀ فکری خود را بر مال کرده است، او اعتقاد دارد 
برای این کھ طبقۀ کارگر روی پای خود بایستد حزب باید 

ھ او وجود تناقض این جاست ک. کارگران را آموزش بدھد
حزب را مضر می داند، ولی برای این کھ کارگران روی 

این نشان . پای خود بایستند احتیاج بھ آموزش حزب دارند
می دھد کھ پایھ و اساس اندیشۀ مخالفین تحزب بر مبنای 
واقعیت ھای تاریخی کامالً متزلزل شده و در حال فرو 

ناد پاشی ھستند، اما حکیمی ھمچنان در سکتاریسم خود ع
البتھ منظور ایشان از آموزش، تبلیغ ضد آگاھی . می کند

و مخالفت با سازماندھی و سازمانیابی است اما حتی در 
این یعنی در نوع مواد آموزشی نیز دچار تناقض شده و 
از حزب می خواھد ضد آگاھی در سمت نادانی، آگاھی 

یعنی حکیمی در پایھ و اساس فکری خود بھ این . بدھد
یده است کھ ھرگونھ یاد گیری، نیاز بھ یاد دھنده نتیجھ رس

دارد و از جنبش خود بھ خودی ھیچ چیزی بیرون نمی 
آید، این تناقض ساختار فکری حکیمی و ھم فکرانش را 
سر نگون خواھد کرد و ھر چھ مبارزات و صف بندی 
ھای طبقاتی شفاف تر می شود، این دشمنان طبقۀ کارگر 

  .دبیشتر مشت شان باز می شو

حزب ھمۀ قدرت خود را » مانیفست کمونیست«بھ قول 
باید در جھت ھدف فوری اش یعنی برانداختن سلطۀ 

پرولتاریا . بورژوایی، تسخیر قدرت سیاسی مصرف کند
با رھبری شوراھا بر خالف تحریف تاریخی حکیمی غیر 
از روسیھ در ھیچ کدام از کشورھا نتوانست از زیر 

زی مثل خود ایشان در آید، سلطھ و نفوذ احزاب بورژوا
این مسألھ فقط در روسیھ بود کھ در سایۀ رھبری و 

سیاسی حزب بلشویک، در شرایطی کھ  -آگاھی انقالبی 
بھ قول قطعنامۀ انترناسیونال اول شوراھای کارگری 
متوھم بھ پراکسیس جرایانات بورژوایی و خرده 
 بورژوایی بوده و بھ آن ھا و بھ دولت کرنسکی دل بستھ

و نمی توانستند روی پای خود بایستد، در سایۀ درستی 
سیاست حزب بلشویک و افشاگری پراکسیس خود بھ 
خودیسم و دنبالھ روی کارگران، از زیر نفوذ آن درآمده و 
قدرت سیاسی را تسخیر کنند و خود بھ قدرت اصلی تبدیل 

این یک فاکت و سند تاریخی در رّد صد در صد . شوند
است کھ او می خواھد در جھت منافع  گفتھ ھای حکیمی

سرمایھ داری آن را تحریف کند، و در این جا بھ نمونھ 
ای از تراکت حزب بلشویک برای تشکل شوراھای 

کھ امثال حکیمی آن ھا را  ١٩١٧نمایندگان در انقالب 
تحت نفوذ احزاب و خرده بورژوازی نگاه می داشت، 

رگران را از خود قضاوت کنید چھ کسی کا. اشاره می کنم
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اعمال  ناپختگی بیرون می آورد و بھ شورا بھ عنوان
قدرت مستقیم کارگران نگاه می کرد و چھ کسی بھ شورا 
بھ عنوان کاریکاتور آن نھ در سرنگونی بورژوازی بلکھ 

  .دمسازی با آن نگاه می کند

  :دو نمونھ تراکت

کارگران ما برای پیروزی بھ تشکل و بھ مرکز رھبری «
زمندیم، انتخاب کمیتھ ھای اعتصاب را بیدرنگ جنبش نیا

در کارخانھ ھا آغاز نمایید، شورای نمایندگان کارگران 
کھ نقش رھبری و سازماندھی جنبش را بھ عھده خواھند 
گرفت و حکومت موقت انقالبی را تأسیس خواھند نمود، 

  » .از نمایندگان این کمیتھ ھا تشکیل خواھد شد

حزب انقالبی طبقۀ کارگر از این شوراھا کھ با ھدایت 
توھم حاکمیت بورژوازی و احزاب مزدور آن ھا در آمده 
ھشت ساعت کار در روز اعالم کرده، پلیس را منحل 
کرد و برای حفظ کارخانھ ھا و دفاع از دستاورد ھای 

تأسیس نمود، دادرسان دولتی را » گارد سرخ«انقالب 
تخاب منحل و بھ جای آن دادرسانی از میان مردم ان
  .کردند، کارخانھ را زیر نظارت و اداره خود گرفتند

و بھ ھمراه شورای نظامیان یک سازمان واحد انقالبی بھ 
نام شورای مسلح کارگران و سربازان تشکیل دادند، 

ارگان اتحاد کارگران و   شوراھا پادگان ھا تحت ادارۀ
زحمتکشان ارگان قیام مسلحانھ و حاکمیت مستتقیم خود 

  .و حاکمیت آن ھا بود  مدیریتی

این کھ چرا در ایتالیا، آلمان و ایران شوراھا نتوانستند 
نقش خود را ایفا کنند، بھ دلیل نبود حزب بلشویکی و بھ 
برکت مزدورانی مانند حکیمی بود کھ شوراھا نھ ارگان 
حاکمیت سیاسی بلکھ وسیلۀ سازش طبقاتی با قبول ارگان 

بھره کشی می ھای مادی سرکوب آن برای ادامۀ 
چون سر آن ھا در آخور سرمایھ بود و بھ . خواست

طوری کھ رزا لوکزامبورگ ھا را مزدورانی مثل ایشان 
بھ قتل رساندند و حزب کمونیست آلمان را سرکوب 

  .کردند تا بھ ارباب خود وفادار باشند

طبقۀ کارگر ایران بدون حزب سیاسی حتی با تکرار 
نخواھد توانست از زیر  ۵٧صدھا بارۀ انقالب در نمونۀ 

نفوذ جریانات بورژوازی مثل حکیمی درآمده و بھ قول 

مانیفست کمونیست با تسخیر قدرت سیاسی از طریق 
  .انقالب، قدرت خود را اعمال نماید

برای چنین کاری در عین تالش برای پیوند ارگانیک و 
مبارزاتی جنبش ھای سوسیالیستی با روند مبارزۀ طبقاتی 

ر داخل کشور، تشکیل ارگان ھای ھدایت با کارگران د
برنامھ و آگاھانھ این روندھا برای ایجاد حزب طبقۀ 

  .کارگر ضرورت حیاتی دارد

اجتماعی کارگران را  -حکیمی چگونھ ھویت طبقاتی  -ج 
  در الیھ ھای میانی و خرده بورژوازی جدید حل می کند

طبقۀ کارگر منحصر بھ کارگر تولید «: وی می گوید
پزشکی کھ ... ده در کارخانھ و بخش صنعت نمی شود کنن

از دولت و یا درمانگاه خصوصی حقوق خود را می 
گیرد، پرستار و معلم ھا بخش ھای مھمی از طبقۀ 

  .»کارگرند

یکی از انحرافات اپورتونیستی رایج کھ حکیمی ھم بھ آن 
دامن می زند، نفی ھویت مستقل طبقاتی کارگران با 

پست مدرن برای دور کردن  - توھمات پوپولیستی
انقالبی طبقۀ  -نیروھای کمونیستی از سازماندھی سیاسی

کارگر بھ عنوان نیروی اساسی انقالب و حاکمیت از 
محیط ھای کارگری، رایج کردن کلمۀ مزد بگیر بھ جای 
طبقۀ کارگر و معادل قرار دادن آن و حل آن در پوپولیسم 

 -علمی  این کھ رشد سریع. خرده بورژوایی است
تکنولوژیک باعث چربش کار فکری بر یدی شده، بھ 
طوری کھ اغلب کارگران صنفی ما دارای مھارت ھای 
فنی و حرفھ ای و باالی دیپلم می باشند و این کھ تشدید 
بحران ساختاری و عمیق تر شدن فاصلھ و تضاد طبقاتی 
الیھ ھای گسترده ای را بھ طرف پرولتر شدن رانده 

فعالیت سرمایھ داری در این مرحلھ و  است، و این کھ
انداختن بار بحران بھ دوش مزدبگیران حل مسایل تغذیھ، 
درمان، مسکن، تحصیالت رادیکال را با سوسیالیسم پیوند 
داده و در این جھت سوق داده واقعیاتی گریز ناپذیر می 

  .باشند

اما با وجود این مسائل آیا الیھ ھای فن ساالر و خرده 
دید مانند معلمین، پرستاران ، کارمندان کھ بورژوازی ج

تناسبی با تولید مستقیم ارزش اضافی ندارند، می توان در 
  ردیف طبقھ کارگر قرار داد؟
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تمامی مارکسیست ھا در تعریف طبقۀ کارگر بھ عنوان 
طبقھ ای کھ بھ غیر از نیروی کارش صاحب ھیچ امتیاز 

ر تولید می و موفقیتی نبود و این نیرو را بھ صاحب ابزا
در این تعریف علمی، طبقۀ . فروشند، اشتراک نظر دارند

بھ عنوان نبض ) مخصوصاً قسمت پرولتری آن(کارگر 
تولید و تولید کنندۀ ارزش اصافی بوده رو در روی 

سرمایھ دار، نمایندۀ تولید دستھ جمعی کھ از   مستقیم طبقۀ
 طریق ھمکاری دوستانھ و متقابل بھ تولید مستقیم و بھ

کالم زیبای گرامشی در مقالۀ کارگر کارخانھ، منھای 
مالکیت خصوصی سرمایھ داری تجسم عینی و واقعی 
مناسبات سوسیالیستی می باشند، و کل کشف مارکس ھم 
بھ عنوان نیرویی کھ انحالل آن انحالل کل سیستم و 
نابرابری و کل جامعۀ طبقاتی و نمایندۀ کمونیسم بھ لحاظ 

ش در ویژگی ھای فوق مستتر می مناسبات اجتماعی ا
  .باشد

آیا در تیتر بخش ھای غیر مرتبط با تولید دستھ جمعی 
بھ قول مارکس خدم و حشم ) مخصوصاً قسمت پرولتری(

سرمایھ نیز دارای چنین مناسبات عینی و قادر بھ نابودی 
قطعی جامعۀ سرمایھ داری و مساعد ساختن سوسیالیسم و 

تولید بزرگ ( این شرایط درک آگاھی طبقاتی منبعث از 
  می باشند؟) دستھ جمعی 

بھ طور مشخص آیا یک معلم، کارمند و پرستار کھ ھیچ 
ارتباط مستقیم با تولید کاال و ارزش اضافی نداشتھ و رو 
در روی طبقۀ سرمایھ دار نبوده و درکی از روند بھره 
کشی ندارند، می توانند آگاھی سوسیالیستی را در روند 

  !!اق با شرایط عینی شان جذب کنند؟کار در انطب

برخالف سفسطھ ھای حکیمی و علی رغم ادعای کاذب 
کارگری بودنش، ھر چھ قدر از تولید بزرگ دستھ جمعی 
بھ معنی پرولتری آن دور شویم، از غیبت سازماندھی 
دستھ جمعی در قالب مناسبات سوسیالیستی دور می 

  .شویم

ای انفرادی و غیر الیھ ھای خرده بورژوایی با موفقیت ھ
مرتبط با تولید مستقیم و دستھ جمعی سھل است حتی 
کارگران ساختمان با روحیۀ پیمانکاری، کارگاھھ ای 
کوچک تولیدی با توھم کارگاه دار شدن علی رغم شدت 
استثمار و نبود تأمینات اجتماعی در توھم و خیاالت خرده 

ین بورژوایی سرمایھ دار شدن می سوزند و چھ رسد بھ ا

کھ بتوانند بھ عنوان نمایندۀ کل جامعھ در فکر رھایی آن 
 - این نیروھا صدھا کیلومتر از غریزۀ طبقاتی . باشند

سوسیالیستی در فداکاری برای ھم نوع دور می باشند، 
شما برخالف اپورتونیست ھا کھ بھ انقالب اعتقادی 
ندارند، کافی است پتانسیل و نیروی مبارزاتی این نیروھا 

در روند ) عالوه بر استعداد جذب آگاھی سوسیالیستی(را 
انقالب از لحاظ رادیکالیسم انقالبی در پیگیری و پیشبرد 
مبارزات و خواست ھای انقالبی و از این مھم تر در 
شکل گیری کمیتھ ھا و شوراھای انقالبی کھ محصول 

در تاریخ مبارزات . شرایط انقالبی می باشند، ببینید
یالیستی و شکل گیری شوراھای جنبش کارگری سوس

کنترل و نمایندگان بھ عنوان ابزار سرنگونی نظم 
بورژوایی و ھمچنین ایجاد نظم نوین این شوراھا، عمدتاً 
در مؤسسات بزرگ پرولتری شکل گرفتھ و راه افتاده 
است کھ در صورت وجود حزب سیاسی اصولی مانند 

ه و چرا کھ اید. حزب بلشویک بھ نتیجھ ھم رسیده اند
غریزۀ سوسیالیزاسیون فقط در این محیط ھا می باشند نھ 
تنھا در کارگاه، اداره، بیمارستان و حتی کارگران محفلی 
ھم کھ شدیداً تحت تنگ دستی و فقر ھستند نمی توان این 
موقعیت ایجاد شوراھا را سراغ گرفت و از این باالتر 
حتی در کارخانھ ھای کوچک تجربۀ عدم شکل گیری 

  .تأییدی براین مدعاست ۵٧ا طی انقالب شوراھ

ھدف اپورتونیست ھای پوپولیست پست مدرن، سوسیال 
دمکرات ھا از جملھ حکیمی از این تجدید نظر طلبی 
آشکار در زدودن مرزھای طبقاتی و درھم آمیزی و حل 
صف مستقل طبقاتی کارگران مخصوصاً قسمت پرولتری 

زش طبقاتی و آن در الیھ ھای خرده بورژوایی جدید، سا
تبدیل طبقۀ کارگر بھ زایده و دنبالھ روی از بورژوازی 

  .می باشد

انحالل طلبان از حکیمی تا احزاب بھ اصطالح کارگری 
تشکیالتی مشخص در  -در ترس از سازماندھی سیاسی

قالب حزب طبقۀ کارگر در داخل کشور بھ عنوان تنھا 
وسیلۀ سازماندھی انقالب و حاکمیت کارگری، بھ 

دبگیر چنگ زده اند تا بھ عنوان خدمت گزاران طبقۀ مز
سرمایھ دار جلوی حاکمیت شورایی و مستقیم کارگران را 

  .بگیرند

  آیا مارکس فرق بین تشکل ھا را نمی دانست؟
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  حکیمی چگونھ مفھوم اتحادیھ و شورا را تعریف می کند؟

حکیمی در نفی حاکمیت سیاسی و تعریف قدرت سیاسی 
ا بھ قول مانفیست کمونیست بھ عنوان توسط پرولتاریا ی

وظیفۀ فوری کمونیست ھا از طریق حزب سیاسی اش، 
بھ قول قطعنامۀ انترناسیونال اول بھ عنوان تنھا ابزار 
سازماندھی این طبقھ و با زیر پا گذاشتن و کتمان این 
کالم مانیفست کھ ھدف فوری کمونیست ھا تشکل 

داختن سلطھ و بران) حزب(پرولتاریا بھ صورت طبقھ 
بورژوازی از طریق در ھم شکستن ماشین دولتی و 
تسخیر قدرت سیاسی بھ دست پرولتاریا است، و تقبیح، 
سرزنش و رد علنی تجارب کمون و انقالب اکتبر در 
قسمت ھای دیگر شروع بھ سفسطھ و تحریف آشکار 
مفاھیم مارکسیستی اتحادیھ ھا و شوراھای کارگری می 

مارکس بھ مبارزات : ھ ھا می گویددر مورد اتحادی. کند
اتحادیھ ھای کارگری در چھارچوب سرمایھ داری اھمیت 

  .می داد

این نکتھ را بھ ھیچ وجھ نباید بھ معنی نفی نظر مارکس 
مبتنی بر فراتر رفتن اتحادیھ ھا از چھارچوب سرمایھ 
داری و تبدیل آن ھا بھ تشکل ھای سرمایھ ستیز در نظر 

قدر بزرگ و آشکار می باشد کھ گرفت، این تحریف آن 
مارکس کھ قطعنامۀ حزب سیاسی را بھ عنوان تنھا شکل 
رھبری و پیروزی در انقالب اجتماعی در تشکل یابی 
سیاسی طبقۀ کارگر نوشتھ و ارائھ داده و مورد تصویب 
قرار داده، بیاید نقش اتحادیھ ھا را بھ عنوان شکل ھای 

ی برای افزایش پایدار در چھارچوب نظام سرمایھ دار
وی پس از این . بھتر نیروی کار، سرمایھ ستیز بنامد

: تحریف ودروغ شاخدار و در توجیھ آن ادامھ می دھد 
این پتانسیل را در اتحادیھ ھا دیده بود و ) مارکس( او «

تالش خود را ھم برای ارتقای آن ھا تا سطح تشکل ھای 
سرمایھ ستیز کرد، اما در نھایت وزنۀ نیروھای 

ورژوازی درون اتحادیھ ھا چربید و آن ھا را یکسره بھ ب
و نھایتاً این ... تشکل ھای یکسره رفرمیستی تبدیل کرد 

کھ در وضعیت کنونی بھ تشکل ھای نوین در سازمان 
یابی نیاز دارند براساس تجربھ ای کھ تاکنون وجود داشتھ 

  .»این تشکل می تواند شورا باشد

پورتونیستی برای مخدوش آشفتھ خیالی و فلسفھ بافی ا
کردن اصول پایھ ای مارکس در خدمت بھ طبقۀ سرمایھ 

این کھ مارکس می . دار، در کالم حکیمی نھایت ندارد

خواست از اتحادیھ، نھاد سرمایھ ستیز البد برای لغو 
و   خرید و فروش نیروی کار، بسازد و این کار نشده
ردن اتحادیھ ھا رفرمیستی شده و این کار اآلن بھ گ

طبقاتی  - شوراھا می افتد؛ یعنی اگر سازماندھی سیاسی
را اتحادیھ ھای سرمایھ ستیز نتوانستند نتیجھ بدھند، نھ 
این کھ ظرفیت این تشکل ھا از این حد باالتر نیست، بلکھ 
رفرمیست ھا نگذاشتند و اآلن شورا کار اتحادیھ ھا را 

اربرد اگر این مفاھیم برای ما کمونیست ھا کھ بھ ک. بکند
تشکل ھای طبقاتی از لحاظ ماھیت سیاسی و صنفی آن ھا 
واقفیم و آن را می دانیم آشفتھ فکری می باشد، ولی برای 
اپورتونیست ھایی مانند حکیمی کھ بدون تسخیر قدرت 

و درھم شکستن ماشین دولتی می خواھند البد با  سیاسی
نصیحت بورژوازی خرید و فروش نیروی کار را لغو 

گر چھ احتیاجی بھ حزب سیاسی طبقۀ کارگر، کنند، دی
چھ احتیاجی بھ شورا بھ عنوان ابزار درھم شکستن 

این کار را اتحادیھ ھم می تواند بھ . ماشین دولتی می باشد
بھ  و بخند با طبقۀ سرمایھ دار انجام دھد، بنا عنوان بگو 

گفتۀ حکیمی وظیفۀ طبقۀ کارگر بدون آگاھی سوسیالیستی 
شکل ھا می تواند در جریان پراکسیس خود و بدون این ت

بھ خودی، خود بھ قدرت برنامھ ریزی و ھدایت جامعھ 
  .عروج کند

اما واقعیت امر چیز دیگری است، مارکس تمامی اشکال 
تشکل ھای طبقاتی از پایین ترین سطوح در حد تعاونی تا 

چھ طور است کھ (باالترین آن ھا در سطح حزب سیاسی 
ی حکیمی تمامی این اشکال در برخالف عوام فریب

وسیلۀ ) انترناسونال اول شکل بندی و تعریف شده است
تشکل طبقۀ کارگر بھ عنوان یک طبقۀ مستقل در برابر 
بورژوازی و حرکت و سازماندھی تمامی اشکال مبارزۀ 

از طریق ) فکری  -سیاسی  -صنفی (طبقاتی کارگران 
طبقۀ انقالب در جھت تسخیر قدرت سیاسی و ارتقای 

  .کارگر بھ این مقام می دانست

اما در این راستا اگر مارکس از اتحادیھ ھا بھ عنوان 
زمینھ ساز و تدارک انقالب و تمرین زورآزمایی در 
مقابل طبقۀ سرمایھ دار اسم می برد بھ ھیچ وجھ نقش 
صنفی این نھاد برای بھبود وضع طبقۀ کارگر و از بین 

لی طفره نمی رود و بردن رقابت درونی بعنوان نقش اص
یا حکم بھ زوال و نابودی آن ھا نمی دھد و یا جایگزین 
حزب سیاسی نمی کند یا آن ھا و یا تشکل من در آوردی 
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تواماً حزب و اتحادیھ ھا   ضد سرمایھ داری را جایگزین
نمی کند و حتی ھیچ مارکسیستی حتی شوراھا را نیز 

دام از آن ھر ک. جایگزین حزب یا بقیۀ تشکل ھا نمی کند
ھا کارکردھای خود را دارند و مجموع آن ھا الزمۀ 
مبارزۀ طبقۀ کارگر در مبارزۀ بی امانش است، چرا بھ 
علت ساختار و اشکال مبارزاتی طبقۀ کارگر و تقسیم 

رستھ ای و درجۀ پرولتریزه شدن ھر شکل -صنفی 
  .مبارزه تشکل مخصوص خود را می طلبد

شرایط انقالبی و  از طرفی شوراھای کارگری محصول
قدرت دوگانھ بوده و می باشند و در شرایط غیر انقالبی 
وجود خارجی ندارند، چھ طور می توانند وظایف دوران 
رشد مسالمت و رکود انقالبی کھ مبارزۀ طبقاتی در حال 

-قانونی در سطح تشکل ھای سندیکایی  -تدافعی و صنفی
ف اتحادیھ اتحادیھ ای قرار دارد بھ عھده بگیرند و وظای

علت اخالل فکری در حکیمی از این . انجام بدھند ھا را 
جا شروع می شود کھ بھ سرنگونی انقالبی سرمایھ داری 
اعتقاد ندارد، بنابراین مرحلۀ اعتالیی انقالبی را نیز 
درک نمی کند، در نتیجھ فکر می کند ھر لحظھ اراده کند 

بھ  می تواند شورای کارگری بسازد، بنابراین نیازی
  .مراحل آماده سازی و سازماندھی برای انقالب ندارد

مانیفست کمونیست بھ عنوان وظایف فوری و ھمچنین 
ابزار اعمال بالواسطۀ قدرت کارگران بھ فرمودۀ حکیمی 
بھ اتحادیھ یعنی تبدیل این وسیلۀ سیاسی بھ کاریکاتور آن 
کھ حکیمی در خوش خدمتی بھ بورژوازی آن را استادانھ 

می دھد، در حالی کھ تأکید قطعنامۀ مارکسیستی انجام 
انترناسیونال اول بر جایگاه اول حزب طبقۀ کارگر در 
سازماندھی سیاسی این طبقھ در مقابل قدرت متحدۀ 
طبقات حاکم متشکل در احزاب سرمایھ داری و نقش 
حزب بھ عنوان چرخ دندۀ اتصال ھمۀ تشکل ھای طبقاتی 

و مارکسیستی  پس از شکل گیری احزاب مستقل(
بھ عنوان سازمانده اول انقالب برای حاکمیت ) کارگری

کارگران، فرق تمامی احزاب و جریانات مارکسیستی با 
اکونومیست ھا و فرقھ گراھا می باشد؛ مخصوصاً در 
شرایط تسلط ایدئولوژی سرمایھ داری، رقابت درونی، 
خودبیگانگی کارگران و سیاست ھای سرکوب مادی و 

امھ ریزی شده و حرفھ ای طبقھ و دولت و معنوی برن
احزاب سرمایھ داری نقش حزب سیاسی طبقۀ کارگر، بھ 
عنوان و تجلی آگاھی کمونیستی با جنبش مبارزاتی 

کارگران از طریق تشکل ھا، عناصر پیشرو، مبارزات 
. جاری کارگران نقش حیاتی و مرگ و زندگی می باشد

بارزۀ زندان و بخصوص در شرایط فاشیسم ھا کھ تاوان م
حتی . اعدام می باشد این نقش پر رنگتر می شود

سازماندھی اتحادیھ ھا نیز بھ گردن حزب سیاسی می افتد 
در ) ١٣٣٢تا  ١٢٩۵(در تاریخ مبارزات کارگری ایران 

چنین شرایط خفقان و دیکتاتوری رضاخانی حزب عدالت 
اتحادیھ تحت  ٣٢و سپس حزب کمونیست با  ١۶با 

سیاسی حزب، فدراسیون یا ھمان شورای رھبری کامل 
متحدۀ کارگری را شکل دادند کھ نقش ارزنده ای در 

بھ طوری کھ تحمیل . تاریخ مبارزات کارگری ما دارد
مترقی ترین قانون کار در خاورمیانھ بھ دولت قوام در 

  .از دستاوردھای مھمش بود ١٣٢۵سال 

جھ حزب سیاسی بھ عنوان اھرم ھدایت طبقۀ کارگر با تو
بھ شرایط اعتال و رکود انقالب نیروھای خود را رھبری 

در شرایط غیرانقالبی کھ توده ھا روحیۀ مبارزۀ . می کند
انقالبی را از دست می دھند و حتی بھ زور بھ تشکل 
ھای صنفی تن می دھند، در چنین شرایطی نقش تشکل 
ھای صنفی برای فعالیت ھای قانونی نقش درجۀ اول پیدا 

کیمی کھ بھ زور می خواھد بھ اتحادیھ ھا ح. می کند
مارک سرمایھ ستیز بچسباند، آشکارا بھ تحریف درک 
مارکس از اتحادیھ دست می زند کھ گویا اپورتونیست ھا 
و جریانات بورژوازی نگذاشتند مارکس این نھادھا را بھ 
مقام سرمایھ ستیز ارتقا دھد، در حالی کھ مارکس در 

کارگران ائتالف ھایی «: دمانیفست کمونیست می نویس
بر ضد بورژوازی برای حفظ ) اتحادیھ ھای کارگری(

دستمزد خود انجام می دھند، گردھم می آیند انجمن ھای 
بھ طوری کھ تجارب جھانی و ملی . »دائمی برپا می کنند

خودمان اثبات می کنند اتحادیھ ھا بھ عنوان تشکل ھای 
ردگی اساساً فروش بھتر نیروی کار در شرایط ب

سیاسی طبقۀ کارگر بدون ھدایت و رھبری  -اقتصادی
حزب سیاسی از حالت تدارک و زمینھ سازی برای 
زورآزمایی و انقالب عین کشورھای سرمایھ داری بھ 

  .ابزار سلطھ و بھره کشی سرمایھ تبدیل خواھند شد

از طرفی آیا بھ طوری کھ اشاره کردیم بدون حزب 
رین شکل تشکل سیاسی شوراھا بھ عنوان عالیت  سیاسی

طبقھ کارگر برای سرنگونی و سوسیالیسم می توانند بھ 
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قول حکیمی در جریان پراکسیس خود بھ خودی نقش خود 
  را ایفا کنند؟

حکیمی بھ این سؤال جواب رد می دھد، وی ضمن 
توضیح کامالً ناقص روند شکل گیری شوراھای انقالبی 

) شورا -ھ کمیت(این تشکل ھا «: می نویسد ۵٧در سال 
البتھ !!) ؟(رنگ و بوی کارگری مشخصی داشتند 

ایرادات زیادی ھم داشتند و مشخصاً بھ آن حد از 
سازمانیابی مستقل از جریانات سیاسی نرسیده بودند کھ 

مثالً کارگران اعتصابی شرکت . روی پای خود بایستند
بھ بازاریان متکی بودند و از آن ھا پول می ... نفت 

و این بھ آن معنی بود کھ بازار ) مؤتلفھحزب (گرفتند 
تعیین می کرد کھ اعتصاب کارگران چھ قدر پیش برود و 

کنترل (چھ زمانی پایان یابد و یا شوراھای کارگران 
محال بودند می  کھ تا آن زمان در عرصۀ اقتصادی) تولید

تودۀ ) تأکید از من(  توانند بھ تشکل سیاسی تبدیل شوند
تحصیلکرده و قشر پیشروتر طبقۀ  کارگران اغلب افراد

اما این افراد ... خود را بھ عنوان نماینده انتخاب می کنند 
بھ این دلیل کھ معموالً مرفھ ترند و وضعیت اقتصادی 
بھتری دارند ممکن است ھنگام تصمیم گیری مھم نتوانند 
از منافع توده ھای کارگران دفاع کنند و مبارزه را بھ 

طبقۀ کارگر بدون حزب سیاسی  این کھ. »سازش بکشند
مسلح بھ آگاھی سوسیالیستی بھ عنوان پادزھر ایدئولوژی 
و احزاب سرمایھ داری و درک سیاسی از منافع طبقاتی 
اش چگونھ از زیر نفوذ حزب مؤتلفھ بازاریان درمی آمد؟ 
و روی پای خودش می ایستاد؟ و این کھ بدون 

نی سیاسی چگونھ بھ کاریکاتور آن در قبول ھژمو  حزب
جمھوری اسالمی و ارگان ھای جاسوسی تبدیل شدند بر 

 -ھمگان آشکار است، و این کھ بدون شعور سیاسی 
بھ قول مانیفست بھ عنوان  -طبقاتی در سایۀ علم کمونیسم

برتری نظری کمونیست ھا نسبت بھ تودۀ عظیم 
چگونھ شوراھا از فعال اقتصادی بھ تشکل  -پرولتاریا

وند؟ ھمۀ این سؤاالت و ده ھا سؤال سیاسی تبدیل می ش
دیگر در این رابطھ ھا، بھ صورت آگاھانھ و مزورانھ از 

  .طرف حکیمی بی جواب رد می شود

بعنوان یکی از . گوش او بھ این حرف ھا بدھکار نیست
وفادار بھ نظام سرمایھ داری در خلع سالح   خدم و حشم

طبقۀ کارگر از طریق نفی حزب سیاسی عمل کرده و 
وراھای کنترل و نمایندگان را کھ محصول موقعیت ش

انقالبی برای سرنگونی بورژوازی و اعمال حاکمیت 
بالواسطھ اش می باشد تا حد وسیلۀ فشار در حد مذاکره 

روزۀ کارخانۀ نساجی کردستان برای  ۵٩در اعتصاب 
جلوگیری از تعطیلی و اخراج کارگران پایین آورده می 

ا باید گفتمان سازمانیابی برای ایجاد شوراھ« :گوید
... شورایی مطرح کرد و سر زبان کارگران انداخت 

محور این گفتمان باید روی پای خود ایستادن طبقۀ کارگر 
تعریف کارگر : نخست این کھ... در مبارزۀ طبقاتی باشد 

بھ عنوان فروشندۀ نیروی کار بھ سخن بدیھی ترین توده 
گر مؤلفۀ دی....ھای کارگران تبدیل شود

سراسری شدن شوراھای کارگری، دخالت  ...گفتمان
استقالل شورا از دولت و !!) ؟(شورا در عرصۀ سیاست 

  »!!)؟(تمام احزاب سیاسی 

نوکری از این روشنتر، تحریف از این آشکارتر، 
شوراھای سرنگون کننده و اعمال کنندۀ ادارۀ سیاسی 
کارگران یعنی دولت کارگری از کدام دولت و احزاب 

ید مستقل باشند، مگر در کنار قدرت و دولت سرمایھ با
داری شورا می تواند وجود داشتھ باشد، اگر شوراھا 
محصول حادترین جنگ طبقاتی ھستند، مگر پس از 
حاکمیت احزابی ھم پیدا می شوند در مقابل شورا 

ھمۀ این کالم در مکتب اپورتونیستی حکیمی ! بایستند؟
ھ نھ با شروع اعتالی شدنی است، چرا کھ شوراھایی ک

انقالبی و در مرحلۀ قدرت دو گانھ بلکھ با گفتمان شکل 
می گیرد عین شوراھای شھر اآلن یا شوراھای دست ساز 
اسالمی اند کھ می توانند در جمھوری اسالمی ایجاد شوند 
در واقع از آن چھ حکیمی سخن می گوید شوراھای 

  .ی باشندکارگری نیستند، بلکھ کاریکاتوری از شوراھا م

ما بھ طبقھ و دولت سرمایھ داری ایران برای داشتن 
نوکری این چنین وفادار در خلع سالح طبقۀ کارگر از 
حزب سیاسی و مفاھیم پایھ ای طبقاتی کارگران تبریک 

  .می گوییم

اما آقای حکیمی بھ عنوان خدمت گزار و آستان بوس 
ین سرمایھ باید بداند در شرایط ایران با حاکمیت ھارتر

حکومت سرمایھ داری مواجبی بیش از نوشتن در 
  .روزنامھ شرق برای وی قابل تصور نیست 

طبقۀ کارگر ایران و سوسیالیست ھای انقالبی آن ھنوز 
در اول راه مبارزه برای حاکمیت شورایی کارگران قرار 
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انقالب   دارند و این مھم بدون علم کمونیسم بھ عنوان علم
طریق پیوند این علم با جنبش  و علم حاکمیت کارگری از

مبارزاتی کارگران در ایجاد حزب سیاسی طبقھ کارگر 
  .امکان پذیر نیست

تمامی آگاه گران سوسیالیستی و پیشروان کارگری باید 
درفش مبارزۀ طبقاتی در جدال آشتی ناپذیر فکری با 
دنبالھ روان جنبش خودبھ خودی مانند حکیمی و شبھ فرقھ 

د زنده با طبقۀ کارگر بھ این مھم دست ھای عاجز از پیون
  یابند کھ بقول لنین کبیر،

مبارزه با سرمایھ داری بدون مبارزه با اپورتونیسم « 
  .»امکان پذیر نیست

حکیمی با تحریف واقعی پایھ ای ترین اصول مارکسیسم 
در رابطھ با حزب سیاسی بھ عنوان یگانھ تشکل سازمان 

ر ھم شکستن ماشین یابی سیاسی کارگران و ھم چنین د
دولتی و تسخیر آن بھ وسیلۀ کارگران بھ قول مانیفست 
کمونیست این تئوری را از سازماندھی انقالب برای 
حاکمیت کارگری دور کرده، بھ چیزی قابل قبول برای 
طبقۀ سرمایھ دار در می آورد و بدین جھت است کھ از 
ھر طرف مورد تشویق و ھورای طبقۀ سرمایھ دار قرار 

  .گیرد می

  شاھرخ زمانی

٢٠/٨/١٣٩٣  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

حزب طبقۀ حزب طبقۀ ««دو نگرش مخالف، اما مکّمل، در مورد دو نگرش مخالف، اما مکّمل، در مورد 
  ::»»کارگرکارگر

نقدی بھ مواضع محمد اشرفی و محسن حکیمی در نقدی بھ مواضع محمد اشرفی و محسن حکیمی در 
  مصاحبھ با نشریۀ آرشمصاحبھ با نشریۀ آرش

  نوشتۀ علیرضا بیانینوشتۀ علیرضا بیانی

  

 بخش اّول

  

  مقّدمھ

بھ تازگی سلسلھ مصاحبھ ھایی از سوی نشریۀ آرش با 
در بین . ری، منتشر شده استبرخی فعالین چپ و کارگ

آن ھا، دو مورد بھ چشم می خورند کھ حول محورھای 
مھمی متمرکز شده اند، یکی مصاحبۀ محمد اشرفی و 

نظر بھ این کھ در این . دیگری مصاحبۀ محسن حکیمی
مصاحبھ ھا نکات مھمی بیان شده است، خود را ملزم 
دانستم مالحضات و نقدھایی را کھ بھ نظر می رسد، 

 . طرح کنمم

انتخاب دو مصاحبۀ نامبردگان فوق جھت نقد و بررسی، 
از این جھت است کھ دو دیدگاه طرفدار حزب کارگری و 
مخالف تشکیالت حزبی مورد بررسی قرار گیرد تا نشان 
داده شود کھ این دو دیدگاِه مخالف، در واقع و در تحلیل 

بھ این معنی کھ . دیگرندنھایی تا حد زیادی مکمل یک
دیدگاه موافق حزب، حزب کارگری را بھ گونھ ای 
معرفی می کند کھ امکان مخالفت با حزب لنینیستی بھ 

  .جای آن را فراھم می کند

ابتدا با بحث رفیق محمد اشرفی آغاز، و بخش نقد و 
برسی نظرات محسن حکیمی را بھ قسمت دوم این نوشتھ 

 ھرچند ما. کھ در آینده منتشر می شود موکول می کنم
بحث ھای فراوان، فشرده و خصوصی بسیاری با ھم 

دیگر بھ خوبی آشنا داشتھ ایم و با ھمۀ زوایای نظری یک
ھستیم، اما ترجیح دادم با توجھ بھ اشارات محمد اشرفی 
بھ نکاتی کھ مورد بحث ما ھست، این بار این مباحثات را 

بخش ھای . بھ شکل مکتوب و رو بھ بیرون، ادامھ دھم
حث ھای محمد اشرفی بھ طور جداگانھ مورد زیادی از ب
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تأیید و قابل قبول است، اما مجموعۀ آن قسمت ھایی کھ بھ 
تعریف حزب انقالبی و خصوصیات آن بر می گردد، بھ 
نظر دارای اشکال می رسد کھ آن ھا را در چند محور 

  . توضیح می دھم

  :عنوان حزب انقالبی

اشرفی آن  ابتدا از عنوان حزب شروع می کنم کھ محمد
این نام بھ خودی خود . می نامد» حزب طبقۀ کارگر«را 

دارای اشکال نیست، اما وقتی نسبت بھ زمان و موقعیت 
تاریخی بخواھد مورد ارزیابی قرار گیرد، بھ اشکاالتی 

  . بر می خورد

محمد اشرفی ھمۀ احزاب موجود را بھ درستی بی ربط 
واھان بھ حزب طبقۀ کارگر می داند، و در نتیجھ خ

ساختن حزب واقعی طبقۀ کارگر است؛ اما تعریف و 
عنوانی کھ برای حزب ارائھ می دھد، دارای اشکاالتی 
است کھ نھ تنھا کمکی بھ ساختن حزب انقالبی نمی کند، 
بلکھ ھم در عمل بھ موضوع و یا بھانۀ نفی حزِب انقالبی 
از سوی مخالفین ساختن حزب مبّدل می شود، و ھم اگر 

د بھ ھمان جایی می انجامد کھ احزاب موجود عملی گرد
در نتیجھ حاصل تالش صادقانۀ محمد اشرفی . رسیده اند

در جھت ساختن حزب، در عمل بھ مکّمل تخریب آن از 
مثالً تا جایی کھ بھ این (سوی گرایش ھای مخالف آن 

  . تبدیل می شود) بحث بر می گردد، محسن حکیمی

مد اشرفی نسبت بھ اگر بھ سراغ اصلی ترین دالیل مح
احزابی برویم کھ بھ طور خودخوانده، حزب کمونیست و 

ترین آن ھا حزب طبقۀ کارگر معرفی می شوند، از مھم
می توانیم بھ این اشاره کنیم کھ این احزاِب بی ربط بھ 
مبارزات کارگران، تنھا توّسط عده ای روشنفکر، بدون 

. ده اندھیچ گونھ دخالتی در مبارزات کارگری، ساختھ ش
دالیل دیگر نیز در برگیرندۀ ھمین معنا خواھند بود، در 

  . نتیجھ ما ھم بھ ھمین دلیل بسنده می کنیم

حال موقتاً و برای چند لحظھ فرض را بر این قرار دھیم 
کھ این احزاب، واقعاً مرتبط بھ مبارزات جاری طبقۀ 
کارگر و از سازماندھندگان اصلی این مبارزات در ھمۀ 

اما این تنھا . ز جملھ اعتصابات و نظایر آن ھستندوجوه، ا
موضوعی نیست کھ باید مشاھده شود، بلکھ برای حزب 
طبقۀ کارگر بودن، شرط تعیین کننده، پذیرش حزب بھ 

بنابراین اگر حزبی خود را حزب . وسیلۀ ھمین طبقھ است
کمونیست یا حزب طبقۀ کارگر و یا حزب کمونیست 

باید نشان دھد کھ آیا طبقۀ کارگر می نامد، ... کارگران و 
تا . ھم آن ھا را بھ عنوان حزب خود پذیرفتھ است یا خیر

ھمین جا باید بھ این حّداقل نتیجھ برسیم کھ حزب انقالبی 
تنھا پس از آن کھ توانست اثبات کند مورد قبول طبقۀ 
کارگر قرار گرفتھ است، حق دارد و می تواند خود را 

کمونیست ایران یا حزب  حزب طبقۀ کارگر یا حزب
کمونیست کارگران، معرفی کند، و نھ در ھمان بدو 

  . تشکیل خود

محمد اشرفی دقیقاً ھمین موضوع را در نظر نمی گیرد و 
حزب طبقۀ کارگر  از ھمان ابتداحزب مورد نظرش را 

می داند، بدون آن کھ این حزب فرصت آزمایش، 
و بدون آن صالحیت و لیاقت خود را بھ دست آورده باشد 

اگر نخواھیم در . کھ طبقۀ کارگر نیز آن را پذیرفتھ باشد
نقد بھ احزاب موجود وارد بحث ھای طوالنی و کارنامۀ 
عمل آن ھا شویم، تنھا یک موضوع ساده کفایت می کند 
کھ ثابت شود آن ھا حزب طبقۀ کارگر ایران نیستند و آن 

ن ھا را کم تاکنون، آاین است کھ طبقۀ کارگر ایران، دست
حال اگر از نقد بھ احزاب . بھ این عنوان نپذیرفتھ است

موجود، بھ این نتیجھ برسیم کھ باید این حزب ساختھ 
شود، اما عنوان آن مجّدداً ھمان حزب طبقۀ کارگر باشد، 
اولین اعتراِض ھر یک از این احزاب موجود می تواند 
این باشد کھ حزب شما چگونھ توانست بھ حزب طبقۀ 

ر تبدیل شود، بدون آن کھ نشان دھید این طبقھ آن را کارگ
اگر برای اثبات اّدعای خود منتظر گذشت . پذیرفتھ است

زمان می شوید تا در مقطع خاصی از شرایط تاریخی، 
طبقۀ کارگر یکی از احزاب موجود را بھ عنوان حزبش 
بپذیرد، خوب در این صورت چرا شما بھ یکی از ھمین 

تالش کنید ھمان حزب را بھ حزب  احزاب نپیوستید تا
ضمناً این سؤال نیز مطرح است . طبقۀ کارگر تبدیل کنید

کھ حقیقتاً حزب تازه تأسیس در کدام بوتۀ آزمایش ثابت 
ترین سیاست ھا، تاکتیک ھا کرده است کھ بھترین و دقیق

و استراژی منطبق با مبارزۀ طبقاتی و منافع طبقۀ کارگر 
کجا معلوم کھ در اولین تند پیچ  از. را اتخاذ کرده است

مبارزۀ طبقاتی بھ انحرافات معمول چپ یا راست، سازش 
و مماشات، ناپیگیری و نظایر آن منجر نشود؟ اگر این 

چنین حزب از ھم اکنون حزب طبقۀ کارگر است، و ھم
پس از پیروز بیرون آمدن از بوتۀ آزمایش در یک روند 
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حزب طبقۀ کارگر چنان معین مبارزۀ طبقاتی، باز ھم
است، در این صورت چھ نیازی بھ تأیید و پذیرفتھ شدن 

  .از سوی طبقۀ کارگر دارد

  بھ چھ معنی است؟» خود بھ خودیسم«

در مباحثات کتبی و شفاھی رفیق محمد اشرفی بارھا از 
این واژه استفاده می شود؛ اما بھ دلیل مخدوش بودن 

غلط نیز مفھوم این واژه، زمینۀ درک و برداشت ھای 
تا جایی کھ در گفتگوھای شخصی و دو . فراھم می شود

نفره این موضوع را مورد بحث قرار داده بودیم، استنباط 
من از این واژه این بود کھ از نظر محمد کسانی کھ با 
تشکیل حزب انقالبی مخالفت می کنند، پیرو جنبش ھای 

از نظر او طیف بھ . بھ شمار می آیند» خود بھ خودی«
بسیار گسترده است و » خود بھ خودیسم«خودش  قول

شامل گرایش ھایی ھم می شود کھ بھ حزب معتقدند، اما 
اقدامی در این جھت نمی کنند یا اگر اقدام می کنند بھ 

  . روش صحیح نیست و غیره

واقعیت این است کھ در محیط متخاصم جامعۀ طبقاتی، 
طبقاتی در نتیجھ در جامعۀ . ھر حرکتی منشأ طبقاتی دارد

ھر . ھیچ موردی خود بھ خودی صورت نخواھد گرفت
عملی از سوی توده ھا ریشۀ طبقاتی دارد و بھ ھیچ وجھ 

بنابراین باید دقیقاً بدانیم مفھوم . خود بھ خود نیست
چیست و چھ مسائلی را توضیح می » خودبھ خودیسم«

  . دھد

در جامعۀ طبقاتی دو عمل آگاھانھ و خودانگیختھ صورت 
عمل خود انگیختھ را می توان بھ آن دستھ از . دمی گیر

واکنشاتی نسبت داد کھ توده ھا وارد مبارزه می شوند 
تا ھمین جا سطحی از . برای آن چھ کھ نمی خواھند

آگاھی نسبت بھ آن چھ کھ نمی خواھند وجود دارد، اما 
. این ھنوز با آگاھی از آن چھ کھ می خواھند فاصلھ دارد

بش توده ھا برای آن چھ کھ می دانند بھ عبارت دیگر، جن
، جنبشی خودانگیختھ است، اما این ھنوز با نمی خواھند

. فاصلھ دارد می خواھند جنبش توده ھایی کھ می دانند چھ
حلقۀ واسط بین این دو جنبش، عنصر آگاھی طبقاتی 

اما لحظھ ای نباید تردید کرد کھ پایۀ اصلی ھر . است
ی ناخودآگاه یا جنبِش خودآگاھی، در جنبش ھا

باره خودآگاه ھیچ جنبشی بھ یک. خودانگیختھ است
محصول متکامل  خودآگاهنخواھد بود، بلکھ ھر جنبش 

در نتیجھ اگر در نقد . است خودانگیختھجنبش ھای 
خود «اشکاالت و انحرافات سیاسی، تنھا با اشاره بھ 

قصد پاسخگویی بھ ھمھ چیز را داشتھ باشیم، » بخودیسم
کلی گویی دچار نوعی فرمالیسم نیز خواھیم  عالوه بر

  . شد

ترین وظایف حزب انقالبی شرکت در جنبش یکی از مھم
ھای خودانگیختۀ توده ھا برای ارتقای آن بھ سطح جنبش 

ھیچ راھی بھ جز این برای تبدیل اولی بھ . خودآگاه است
خود بھ «اما مخدوش بودن واژۀ . دومی متصور نیست

کھ روشن نمی کند باألخره تکلیف  در این است» خودیسم
با جنبش ھای خودانگیختھ چیست، آیا باید در آن ھا 

خود بھ «دخالت گری داشت بدون آن کھ برچسب 
خود بھ «خورده شود، و یا برای اجتناب از » خودیسم
  .بھ این جنبش ھا بی اعتنا بود» خودیسم

نگاه لنینیستی بھ این موضوع این است کھ اتفاقاً بھ طور 
طع باید در این جنبش ھا حضور داشت؛ اما نھ بھ ق

صورت دنبالھ روی از آن، بلکھ برای رھبری و ھدایت 
بنابراین در جمع . این جنبش ھا بھ سوی ھدف انقالبی

بندی می توان این را گفت کھ جنبش ھای خودانگیختھ بھ 
خودی خود مواردی نیستند کھ بتوان بھ آن ھا بی اعتنا 

خالتگری در رھبری و ھدایت آن ھا بود، بلکھ اھمیت د
برای این منظور باید ابزار این کار را ایجاد کرد، . است

  .»انقالبی«و آن چیزی نیست بھ جز حزب پیشتاز 

، این حزب را از سایر احزاب موجود »انقالبی«صفت 
آن ھا تصور می کنند و مایل اند چنین . متمایز می کنند

اختھ اند، اما دنبالھ روی باور شود کھ این ابزار را نقداً س
یا بی اعتنایی آن ھا بھ جنبش ھای خودانگیختھ، سند مھم 

برای روشن شدن . اثبات کنندۀ خالف این ادعا است
  .موضوع، مثال زیر را می آورم

دو حزب کمونیست کارگری کھ یکی با پسوند 
از دیگری متمایز می شود، و ھر دو پیرو » حکمتیست«

شند، دو ارزیابی متفاوت از یک برنامۀ مشترک می با
یکی گفت این . ارائھ کردند ٨٨جنبش خودانگیختۀ سال 

انقالب است و با این استدالل بھ دنبالھ روی از جنبش 
و دیگری گفت این جنبش . خودانگیختۀ توده ھا دچار شد

بورژوازی و ارتجاعی است و خانھ نشینی را توصیھ 
مشترک  صرف نظر از این کھ چگونھ یک برنامۀ. کرد
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می تواند موجب دو برداشت مقابل ھم باشد، و در عین 
حال ادعا شود این برنامھ می تواند کّل طبقۀ کارگر را بھ 

مسألھ این است کھ این دو جریان در ! حول خود متحد کند
واقع حزب انقالبی مسلح بھ تئوری مارکسیستی نیستند و 

. کند چنین بوتھ ھای آزمایشی، این را بھ خوبی اثبات می
شخصاً در یک میزگرد با یکی از رھبران حزب 

او . کمونیست کارگری بھ نام شھال دانشفر شرکت داشتم
برای این کھ نشان دھد حزبش دنبالھ ُروِی جنبش ھای 

این ما بودیم کھ شعار «خودانگیختھ نبوده، گفت؛ 
را بین توده " موسوی بھانھ است، کل رژیم نشانھ است"

ن بھانھ تالش کرد خصلت دنبالھ وی بھ ای! »ھا بردیم
روانۀ حزب خود را پنھان کند، در حالی کھ ھمزمان بھ 
. حمایت از موسوی، ھرچند بھ شکل بھانھ، اعتراف کرد

آن ھا حمایت از موسوی را بھانھ ای کردند تا کل رژیم 
این خصلت دنبالھ روانھ دقیقاً خصلت ! را نشانھ روند

الیستی را بھانۀ دفاع حزب توده بود کھ مبارزۀ ضد امپری
  . از رژیم جمھوری اسالمی قرار داده بود

خصلت دنبالھ روانۀ این حزب، آن ھا را مرتب بھ دنبال 
انواع مواردی می کشاند کھ بھ صورت خودانگیختھ در 

مثالً یک زن با لخت شدن خود . گوشھ و کنار رخ می دھد
در یک نقطۀ جغرافیایی و یا جلوی دوربین سینمای 

دی می تواند بھ سادگی حزبی با کلی ادعای ھالیو
کمونیستی و کارگری را رھبری کند، در صورتی کھ 
حزب انقالبی ساختھ می شود برای این کھ خود رھبری 

  . کند

برای این کھ از متن اصلی بحث دور نشویم، و تا جایی 
کھ بھ متن اصلی یعنی حزب انقالبی طبقۀ کارگر مربوط 

شرفی خود در رابطھ با ساختن می شود، اتفاقاً رفیق ا
حزب دچار ھمان حالتی می شود کھ بھ سایرین نسبت می 
دھد، چرا؟ بھ این دلیل کھ موضوع ساختن حزب کھ بھ 
اندازۀ پیروزی یک انقالب دارای اھمیت است، زمانی از 
سوی این رفیق نظرمند و بھ بحث جدی گذاشتھ می شود 

از وی » رشنشریۀ آ«کھ یک نشریۀ سانتریستی بھ نام 
در صورتی کھ ساختن حزب دارای . سؤاالتی بپرسد

نطفھ ھای اولیۀ . مکانیزمی عمیقاً آگاھانھ و با نقشھ است
حزب از طریق بھ بحث گذاردن آن در بین پیشروان 
کمونیست طبقۀ کارگر بھ وسیلۀ یک نشریھ اخص و 

بھ چنین نشریھ ای ارگان . مختص ھمین منظور است

ساختن حزب دقیقاً بھ حول . ھ می شودسازمانیابی نیز گفت
ھمین نشریھ است کھ روش آگاھانھ و سیستماتیک خواھد 

رفیق چنگیز احمدی ار درون زندان رژیم بھ درستی . شد
اھمیت چنین نشریھ ای را برجستھ می کند، زیرا او خوب 

رغم ھر می داند ھر تالشی برای ساختن حزب، علی
بی، اما خارج از این میزان از ُحسن نیت و صداقت انقال

روند، عملی خود بھ خودی و نوعی سرگردانی محسوب 
  . می شود

از جملھ اعمالی کھ برای ساختن حزب پیشتاز کارگری 
جنبھ خود بھ خودی دارد، این برداشت نادرست است کھ 
. حزب پیشتاز، فوری و بھ شکل لحظھ ای ساختھ می شود

کارگری و  تجربیاتی مانند ابتدا ساختن یک جبھۀ واحد
با این برداشت کھ اولی چوب دوی  - بعد تبدیل آن بھ حزب

بیانگر ھمین نوع برداشت  -امدادی را بھ دومی می دھد
است کھ اتفاقاً نوع مکمل خود را در گرایش ھای مخالف 

بھ این موضوع دوباره در ( حزب ھم می تواند ببیند 
  ).قسمت دّوم این بحث بر می گردیم

ی حزبی نیست کھ از باال در سطح حزب پیشتاز کارگر 
این حزب از . برنامھ ای یا از طریق مذاکره ساختھ شود

طریق مبارزات عملی کارگری و دخالت گری 
پایۀ ساختمان حزب . مارکسیست ھا در آن ساختھ می شود
گرچھ رفیق محمد . پیشتاز کارگری دقیقاً ھمین جا است

ی شکل با کمیتھ ھای مخفی کارگری بھ عنوان نطفھ ھا
دھندۀ حزب پیشتاز کارگری آینده توافق دارد، اما باید 
بتوان راه ھا و ابتکارات این ھدف را نیز بھ دست آورد تا 
پروسۀ ساختن حزب، بھ عملی پویا و خالق و بھ دور از 

عمل نقشھ مند و . احساس پیروی ھای خود بھ خودی باشد
آگاھانھ برای ساختن حزب پیشتاز کارگری از مرحلۀ 

خست، از مسیر درگیری پیشروان کارگری در مبارزات ن
موجود کارگری، با متحدینی کھ خود بر می گزینند و با 
ساختن کمیتھ ھای عمل مخفی برای سازماندھی ھمین 

گسترش این . مبارزات می گذرد و خود را تثبیت می کند
کمیتھ ھا در ھمۀ مناطق حوزۀ مبارزات کارگری و ایجاد 

ر بین این کمیتھ ھا کھ از طریق یک ھماھنگی سراسری د
نشریۀ سراسری مخفی صورت می گیرد، پروسۀ واقعی 

  .و انقالبی شکل گیری حزب پیشتاز انقالبی است

چگونھ معلوم می گردد طبقۀ کارگر، حزب خود را 
  پذیرفتھ است؟ 
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ھمان طور کھ باالتر بحث شد، حزب طبقۀ کارگر 
ب انقالبی با یک حز. ادعاییدارد و نھ  اثباتیمفھومی 

وجود برنامۀ آزمایش شده، و با وجود اعضا و کادرھای 
ورزیده، باز ھم نمی تواند تنھا بر ھمین اساس خود را 
حزب کمونیست طبقۀ کارگر بنامد و چنین ادعایی در 

بھ این معنی خواھد . واقع قیّم مآبی محسوب خواھد شد
بود کھ عده ای، حتی پیشروان کمونیست و رھبران عملی 
جنبش کارگری و افرادی با خصوصیاتی ویژه مانند از 

بھ ... جان گذشتگی و پیگیری و رزمندگی و مقاومت و
بدیھی است آن ھا . جای طبقۀ کارگر، حزب ساختھ اند

می توانند و باید حزب بسازند، اما ھنوز زمان الزم دارد 
  تا بھ حزب طبقۀ کارگر تبدیل شوند؛ چرا؟

رگران در شرایط معمول ھنوز بھ بھ این دلیل کھ اساساً کا
این وظیفۀ کمونیست ھا و تشکیالت . طبقھ تبدیل نشده اند

مخصوص بھ آن ھا است کھ کارگران را بھ حول برنامۀ 
سوسیالیستی متحد و بھ این ترتیب آن ھا را بھ یک طبقھ 

حزبی کھ ھنوز نتوانستھ چنین کند، چگونھ . تبدیل می کند
ای ھنوز شکل نگرفتھ، می تواند خود را حزب طبقھ 

چگونھ ممکن است حزب طبقۀ کارگر قبل از . معرفی کند
شکل گیری خوِد کارگران بھ مثابۀ یک طبقھ شکل گرفتھ 

دقیقاً ھمین موضوع اساس نقد بھ ھمۀ احزاب . باشد
موجود است کھ با انواع اسامی خود را حزب طبقۀ 
کارگر معرفی می کنند، در حالی کھ خود ھمواره معترف 
اند کھ طبقۀ کارگر ھنوز متحد نشده و بھ مثابۀ یک طبقھ 

  . شکل نگرفتھ است

از این گذشتھ حزب طبقۀ کارگر، مفھومی عام دارد و می 
تواند حزبی با ماھیت بورژوایی، اما با اکثریت اعضای 

چنین احزابی در جھان فراوان ھستند، . کارگر باشد
د کھ احزاب سوسیال دمکرات نمونھ ھایی از آن ھستن

مدعی اند حزب کارگران و بھ این معنی حزب طبقۀ 
  . کارگر ھستند

. سنت بلشویکی نیز مغایر چنین حزب سازی می باشد
، حزبی است نھ با )حزب پیشتاز(» َونگارد پارتی«

ادعای حزب طبقۀ کارگر، اما برای تبدیل شدن بھ این 
برای » حزب طبقۀ کارگر«از این رو است کھ نام . سطح

بھ تازگی تأسیس می شود، نامی نیست کھ  حزبی کھ
بتواند بھ طور دقیق خصلت اصلی آن، یعنی رھبری طبقۀ 

این حزب، زمانی می تواند ثابت کند . کارگر را بیان کند

است کھ توانستھ باشد طبقۀ کارگر » حزب طبقۀ کارگر«
این حزب . را در امر تسخیر قدرت سیاسی رھبری نماید

د کھ شعارھایش از باالی سر زمانی می تواند چنین کن
ارتباط ارگانیک حزب با جنبش . طبقۀ کارگر عبور نکند

کارگری دقیقاً بھ این معنا است کھ حزب بتواند مبارزات 
بندی و تئوریزه کرده و تکامل روزمّرۀ کارگران را جمع

دھد؛ تا دوباره آن را برای پیشبرد گام ھایی بھ جلو، بھ 
فاصلھ مورد پذیرش این طبقھ طبقۀ کارگر منتقل کند و بال

این بھ معنای رھبری طبقۀ کارگر با . نیز واقع گردد
  . مکانیزم سانترالیزم دمکراتیک است

اثبات ادعای حزب طبقۀ کارگر، نیازمند یک روند است 
در صورتی کھ . و نمی تواند در یک مقطع و لحظھ باشد

احزاب موجود از بدو ساختھ شدن خود را حزب طبقۀ 
مثالً روزی حزبی ساختھ شد با نام ! (می نامند کارگر،

؛ و بعد سازندگان آن، حزب را »حزب کمونیست ایران«
حزب «رھا کردند و حزب دیگری ساختند بھ نام 

، بعد از چندین سال این حزب از »کمونیست کارگری
حزب دیگر بیرون داد، ھمۀ این ھا ھمواره  ٣درون خود 

دند؛ و این تنھا حزب کمونیست طبقۀ کارگر معرفی ش
  !).  قسمتی از پروژۀ حزب سازی است

در نتیجھ می توان گفت در شرایط اعتالی انقالبی کھ 
طبقۀ کارگر برای تسخیر قدرت وارد میدان می شود، 
احزاب در محک سنجش قرار می گیرند و چنان چھ طبقۀ 
کارگر آن حزب را بھ عنوان رھبری خود، از طریق 

ھای آن بپذیرد، تازه این جاست پیروی از برنامھ و شعار
اگر . کھ حزب می تواند بھ حزب طبقۀ کارگر تبدیل شود

این نقد بھ احزاب موجود وارد است کھ آن ھا حزب طبقۀ 
کارگر نیستند، دست کم بھ این دلیل روشن است کھ 
برنامھ و شعارھای آن ھا تاکنون مورد پذیرش کارگران 

شعار می دھد مثالً اگر یک حزب . قرار نگرفتھ است
سرنگون باد دولت سرمایھ داری، اّما کّل طبقۀ کارگر آن 
را بیان نمی کند و بھ پای سرنگونی نمی رود، بھ سادگی 
نشانگر این است کھ آن حزب دارای ارتباط ارگانیک با 
کارگران نیست و شعارھایش از روی سر کارگران عبور 

ھ از رغم ھر درجدر نتیجھ شعارھای آن ھا علی. می کند
رادیکالیسم، چنان چھ مورد پذیرش طبقۀ کارگر قرار 

  . تبدیل می شود» دعا«نگیرد، در واقع بھ یک آرزو و یا 
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یک حزب انقالبی باید بداند کھ چھ زمانی و با چھ شعاری 
. می تواند کارگران را بھ اقدامات مشخصی ترغیب کند

باید بداند کھ اگر مثالً کارگران در زمینۀ اعتصاب ضعف 
ھایی دارند، چگونھ بھ وسیلۀ کار پیگر و سیستماتیک در 
درون کارگران، از طریق پیشروان و رھبران، آن ھا را 

در نھایت حزب باید بتواند تشخیص . آمادۀ اعتصاب کند
دھد چھ زمانی، زماِن مناسب برای شعار سرنگونی است 
کھ وقتی آن را سر داد، چیزی بیش از ده روز طول 

چنین . سرمایھ داری سرنگون شودنکشد تا حکومت 
چیزی را فقط از طریق ارتباط ارگانیک اش با کارگران 
و مبارزات آن ھا می تواند متوجھ شود؛ و در شرایط 
خاص مانند اعتالی انقالبی است کھ نشان می دھد بھ 
درستی و بھ حق حزِب رھبری کنندۀ کارگران بوده و 

تمام . است» حزب انقالبی طبقۀ کارگر«مستحق نام 
دوران تا قبل از آن، این حزب خود را با نامی بھ جز 

. حزب طبقۀ کارگر یا حزب کمونیست معرفی می کند
َونگارد پارتی، یا ھمان حزب پیشتاز انقالبی، یکی از این 
نام ھای شناختھ شده است، اما در صورت لزوم می توان 
نام ھای مشابھی یافت کھ بیانگر وضعیت فعلی حزب 

بدیھی است کھ حزب انقالبی طبقۀ کارگر . باشدانقالبی 
از تبدیل شدن ھمین حزب پیشتاز انقالبی در شرایط 
اعتالی انقالبی بھ حزب طبقۀ کارگر بھ وجود می آید و 

  .نھ مطلقاً از مجرایی دیگر

  : خصوصیات رزمندۀ انقالبی

محور دیگری از بحث محمد اشرفی مربوط بھ 
مورد  ١٧ا را در خصوصیات افرادی است کھ وی آن ھ

بھ عنوان خصوصیات منفی برشمرده، بھ این معنی کھ 
  . فردی با این خصوصیات نمی تواند ھمرزم ما باشد

مالحظھ ای کھ در این قسمت بھ این موضوع دارم، این 
است اگر فرِد مبارزی بتواند دارای خصوصیاتی مغایر 

بھ معنی (مورد باشد و سپس  بھ عنوان ھمرزم  ١٧با آن 
مورد قبول واقع ) وی از حزب بھ تعبیر شخصیعض

گردد، بھ این معنی خواھد بود کھ می توان خارج از 
ظرف حزب انقالبی بھ چنان درجھ ای از رشد و تکامل 
فردی رسید کھ قبل از عضویت در حزب ھم یک کادر 

در صورتی کھ موضوع . ورزیده و انقالبی بھ شمار آمد
  .عکس این است

نواع گرایش ھا و طیف ھای در صفوف کارگران ا
گوناگون وجود دارد، بخشی از آن ھا پیشروان کارگری 
محسوب می شوند، از میان این پیشروان عده ای 
پیشُروی کمونیست بھ شمار می آیند؛ حزب انقالبی، 

کسانی کھ . تشکیالت اخص ھمین بخش از کارگران است
مارکسیزم را بھ عنوان علم رھایی طبقۀ کارگر پذیرفتھ 
اند و خواھان ساختن یا پیوستن بھ حزب انقالبی بھ مثابۀ 

اما اگر آن ھا بتوانند . حزب لنینیستی می باشند
خصوصیات بسیار ویژۀ کمونیستی را خارج از تشکیالت 
حزبی فرا بگیرند، بھ این معنی خواھد بود کھ دیگر 
نیازی بھ عضویت در یک حزب انقالبی ندارند، زیرا کھ 

ن ھا را دارای چنین ویژگی ھایی کرده نقداً ظرفی کھ آ
است، البد باید ھمان ظرفی باشد کھ امکان ساختن 

  .کادرھای انقالبی ھم دارد، در صورتی کھ چنین نیست

ایده ھای طبقۀ حاکم در ھر برھھ ای، «بھ قول مارکس 
حاکمیت سرمایھ داری قادر است . »ایده ھای حاکم است

ئولوژی خود را بھ با دستگاه عظیم تبلیغاتی خود، اید
دقیقاً بھ ھمین دلیل است . درون طبقۀ کارگر سرایت دھد

کھ کارگران در دوره ھای طوالنی بھ لحاظ نظری اسیر 
ھمین توده . و بردۀ فرمان ھای بورژوازی قرار می گیرند

ھای وسیع کارگرند کھ تحت تأثیر ماشین غول پیکر 
عنوان تبلیغاتی حاکمیت سرمایھ داری، بھ بورژواھا بھ 

سال،  ۴نمایندگان خودشان رأی می دھند تا آن ھا برای 
قوانین چگونگی استثمار خودشان را تدوین و مدیریت 

در چنین شرایطی یک تشکل کارگری بدون مسلح . کنند
شدن بھ تئوری ھای مارکسیستی ھیچ مصونیتی در مقابل 

آن ھا حتی نمی توانند . نفوذ انحرافات سرمایھ داری ندارد
ل طبقاتی خود را برای مدت طوالنی و بدون استقال

بھ این معنی کھ . حضور حزب پیشتاز انقالبی حفظ کنند
چون این تشکالت مسلح بھ سالح تئوریک نیستند و عمدتاً 
بھ مبارزات اقتصادی خود می پردازند و کاری بھ رشد و 
تکامل نظری ندارند، در نتیجھ بدون گارد بستھ در 

واع ایده ھای رفرمیستی و مشابھ معرض آغشتھ شدن بھ ان
  . آن می گردند

در یک زندگی خارج از حزب انقالبی، اغلب، شاخص و 
. معیارھای موجود در جامعھ مبنای ارزیابی ھا می شود

بھ ھمین دلیل ھمواره مشاھده می کنیم کھ افراد متمایل 
شده بھ مبارزۀ انقالبی، با ھمۀ خصوصیات برگرفتھ از 
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تنھا . سوی مبارزه قدم می گذارند جامعۀ بورژوازی بھ
یک رابطۀ تشکیالتی با سالح تئوری ھای انقالبی و 
زندگی در درون این مدار باعث می شود کھ این 

ما گھ گاه و کم و . خصوصیات کاستھ شود و از بین برود
بیش چنین ضعف ھایی را حتی در رفقای باتجربھ و 

بھ عنوان  .درگیر سازماندھی انقالبی ھم مشاھده می کنیم
مثال رفیق محمد اشرفی درست در جایی کھ خصوصیات 
منفی برای ھمرزم شدن را بر می شمارد، برای نتیجھ 

  :گیری از این بخش می گوید

چون کار  ]...[از انتخاب بقیھ باید دوری کرد «
» .فعالً برای ما صرف نمی کند کردن روی آن ھا

در متن اصلی اشتباه تایپی وجود داشت کھ در (
  ) این جا رفع شده است

در » کسب و کار«در این جا مبنای ارزیابی ھمان مبنای 
کردن یا نکردن چیزی » َصرف«. جامعۀ بورژوایی است

برای انتخاب یا عدم انتخاب آن، مبنای مبادلۀ کاال یا خرید 
و فروش در شرایط جامعۀ بورژوایی است کھ نمی تواند 

ی یک حزب ھمان مبنا یا شاخص برای برگزیدن اعضا
ھرچند این موضوع نسبت بھ اصل بحث، . انقالبی باشد

فرعی و بی اھمیت است، اما از این نظر طرح می شود 
کھ بتواند توضیح گر این موضوع باشد کھ در شرایط 
بورژوایی جامعھ، تمام یا اکثر معیارھا و آثار ایدئولوژی 

جایی الزم است و . حاکم، با فرد مبارز ھمراه است
ی ضروری می شود کھ این موارد را از خود مکانیزم
آن جا ھمان حزب انقالبی است، بھ این دلیل کھ . دور کرد

کار سیستماتیک آگاھانھ برای حفظ و بقای خود از گزند 
نفوذ ایدئولوژی حاکم می کند، چون بھ تئوری ھای 

اشاره بھ این موضوع از . مارکسیزم انقالبی مسلح است
کند کھ ضمناً نشان داده شود کھ این نظر اھمیت پیدا می 

تنھا تشکیالت متعلق بھ طبقۀ کارگر کھ بتواند خود را از 
نفوذ انحرافات موجود تا حّد توان محفوظ نگھ دارد، ھمین 

ھیچ تشکیالت دیگری در . تشکیالت حزب انقالبی است
بھ این بحث . درون طبقۀ کارگر چنین مکانیزمی ندارد

  . پایین تر باز می گردیم

نتیجھ کادر انقالبی بھ معنی فرد تربیت شده برای  در
سازماندھی مبارزات توده ھا، محتوای اصلی حزب 

تشخیص روحیۀ انقالبی . پیشتاز انقالبی را تعیین می کند
توده ھا و دخالت گری در بین آن ھا با توجھ بھ این 

درست بھ ھمین دلیل آن ھا . شناخت، کار این کادرھا است
تشخیص قرار . ری تفاوت پیدا می کنندبا کارمندان ادا

دادن کادر صحیح در جای مناسب مبارزه، کار حزب 
  . است

متأسفانھ اغلب این احزاب دارای آژیتاتورھای باتجربھ بھ 
آن ھا خوب یاد گرفتھ اند . جای کادر ھای انقالبی ھستند

کاری کھ ھمۀ اعضای . چگونھ برای حزب خود تبلیغ کنند
اما دریغ از . بھ ھمین خوبی بلدنداحزاب بورژوایی ھم 

  .یک کادر انقالبی سازمانده در میان آن ھا

ویژگی کادر انقالبی در این است کھ می تواند مشابھ  
خود را بسازد و اگر چنین نباشد و نتواند چنین کند، در 

در میان احزاب . یک ساختار اداری متوقف می شود
رگترین بز«موجود، رھبری یافت می شود کھ بھ مقام 

ھم ارتقا داده شد، برای او » مارکسیست قرن معاصر
مقبره ساختھ شد و بعد ھر سالھ ھفتھ ای از سال را برای 
یادبود او اختصاص داده اند؛ و این در حالی بوده است کھ 
چنین رھبری نھ تواستھ بود افرادی در حد خود بسازد کھ 
پس از مرگش آن ھا بھ ترتیب دومین و سومین 

ت قرن معاصر شناختھ شوند، و نھ حتی یک مارکسیس
کادر انقالبی کھ بتواند با این سنت ھای مذھبی و 

اکنون موضوع نقد این موارد . استالینیستی مقابلھ کند
نیست، بلکھ فقط از این جھت مطرح می شود کھ نشان 
داده شود بدون وجود یک حزب پیشتاز انقالبی مسلح بھ 

وجود در جامعۀ تئوری انقالبی، ھمۀ خصوصیات م
. بورژوایی بھ سادگی وارد تشکیالتی با ھر نام می شود

تنھا مبارزۀ متشکل و انقالبی در یک تشکیالت انقالبی 
است کھ می تواند تا درجۀ باالیی امکان ساختھ شدن 
ھمرزمان را فراھم کند، خارج از این ظرف چنین 

  .امکانی وجود ندارد

  :انحالل طلبی

شرفی در بحث خود بھ آن می محور دیگری کھ محمد ا
او در این بخش بھ . پردازد، موضوع انحالل طلبی است

مواردی درست یا نادرست می پردازد کھ بھ نظر وی در 
طیف مخالفین حزب بھ معنی انحالل طلبان قرار می 

در این بخش دو نکتھ مھم بھ نظر می رسد کھ . گیرند
  .روی آن ھا کمی مکث می کنیم
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سانی کھ با حزب انقالبی مخالفت می اول؛ آن بخش از ک
کنند، زیرا کھ تصور دارند حزب در آینده بھ جای طبقۀ 

محمد اشرفی در جواب بھ این بخش می . کارگر می نشیند
  :گوید

موضوع حاکمیت حزب بھ جای طبقھ پس از «
انقالب اکتبر علی رغم این کھ یک انحراف بسیار 

قالبی بارز است و علی رغم این کھ بعد از ھر ان
ممکن است این اتفاق رخ بدھد، بنابراین موضوع 
حاکمیت حزب بھ جای طبقھ برای اشکال مختلف 
انحالل طلبی یک بھانھ است، چون اسالف انحالل 
طلبان امروزی قبل از شکست حکومت کارگری 
و حتی قبل از پیروزی اکتبر، در اشکال گوناگون 

  ».وجود داشتند

ع از حزب و در عین بھ نظر این ضعیف ترین نوع دفا
حال بدترین استدالل در مقابل انحالل طلبی بھ شمار می 

در این توضیحات، ھرچند جایگزینی حزب با طبقھ . آید
انحراف بسیار بارزی معرفی شده است، اما این فقط بھ 
صورت فرمالیتھ بیان می شود و  ھیچ راه کاری برای 

ض جلوگیری از این موضوع ارائھ نمی شود؛ و در عو
تنھا با اتکای تاریخی، چون اسالف انحالل طلبان موجود 
قبل از جایگزینی حزب با طبقھ ھم موجود بودند، در 

  ! توصیف می شود» بھانھ«نتیجھ این فقط یک 

شخصاً اگر در مقام مخالفت با حزب انقالبی بھ دلیل 
نگرانی جایگزینی حزب و طبقھ باشم، نمی توانم با این 

حالل طلبی قبل از انقالب اکتبر ھم ان"استدالل کھ چون 
متقاعد بھ حقانیت حزب " وجود داشتھ، پس این بھانھ است

محمد اشرفی برای اثبات این موضوع باید یک . شوم
سلسلھ دالیل و استدالالت محکم و منطقی ارائھ کند کھ 
مخالف تشکیالت حزبی را متقاعد کند، نھ آن کھ وی را 

این . ھد و مصمم تر کندبھ سوی مخالفت اش بیشتر ھُل د
نوع دفاع از حزب انقالبی در مقابل انحالل طلبی، 
صورت دیگری از ھمان انحالل طلبی خواھد بود، بھ این 

  . دلیل کھ با این استدالالت اصالً حزب پایھ نخواھد گرفت

شاید در نگاه اول این ضعف با وجود ُحسن نیت مدافع 
جاست کھ  حزب کم اھمیت بھ نظر آید، اما مشکل این

انحالل طلبان دقیقاً منتظر چنین ضعف ھایی ھستند کھ با 
توسل بھ آن بھ موانع جدی تشکیل حزب انقالب تبدیل 

بھ ھمین دلیل است کھ الزم می آید این موضوع . شوند
  .برجستھ شود

تیپیک ترین انحالل طلبان بیشترین دالیل مخالفت خود با 
زب بھ دست می حزب انقالبی را از نسخۀ استالینیستی ح

. آورند و بسیار غیر منصفانھ در مقابل لنین می گذارند
یک مدافع حزب لنینیستی اگر نتواند یا نخواھد در تقابل با 
انحالل طلبی، با حزب بھ معنی استالینیستی آن تعیین 
تکلیف کند، نھ تنھا در تقابل با انحالل طلبی اقدامی نکرده 

متأسفانھ در . ل می شوداست، بلکھ دقیقاً بھ مکمل آن تبدی
ھمۀ بحث محمد اشرفی در مصاحبھ با نشریۀ آرش کلمھ 
ای از این ضعف اساسی مطرح نمی شود، و اتفاقاً درست 

را » بھانھ«و تنھا با بیان این موضوع است کھ می توان 
از دست انحالل طلبان خارج کرد و نھ ارجاع بھ تاریخ 

نتیجھ دفاع از  در. انحالل طلبی در پیش از انقالب اکتبر
حزب لنینیستی بھ وسیلۀ محمد اشرفی شدیداً نیازمند تقابل 

الزم است در بحث ھای . وی با حزب استالینیستی است
ایشان در مورد حزب لنینیستی کامالً روشن شود کھ نگاه 
بھ این حزب با عینک استالینیستی نیست، بلکھ دقیقاً در 

ردد بھ سنت تقابل با استالینیزم است کھ ضروری می گ
ھای بلشویکی حزب انقالبی رجوع شود کھ در مرکز آن 
دمکراسی درون حزبی بھ طور اخص و دمکراسی 

  . کارگری بھ طور اعم وجود دارد

بھ سادگی می توان گفت چنان چھ این مکانیزم در حزب 
وجود نداشتھ باشد، تنھا یک گزینۀ آلترناتیو باقی می ماند 

در این صورت پر و آن بورکراسی حزبی است کھ 
. واضح است چنین حزبی خود را جایگزین طبقھ کند

محمد اشرفی باید در دفاع از حزب لنینیستی دقیقاً ھمین 
مؤلفھ را برجستھ کند و برای این چاره دیگری وجود 
نخواھد داشت بھ جز ارائھ نقد روشن و جانانھ بھ حزب 

ھر درست با این روش می توان . با مفھوم استالینیستی آن
بھانھ ای را از دست انحالل طلبان در تقابل با حزب 

متأسفانھ رفیق اشرفی درست بھ ھمین . انقالبی خارج کرد
  . موضوِع با اھمیت ھیچ اشاره ای ندارد

در نتیجھ ھرکس با حزب مخالفت کرد، لزوماً بھ معنی 
انحالل طلبی او نخواھد بود، ھمان طور کھ خود محمد 

مخالفت می کند، بدون آن کھ اشرفی با احزاب موجود 
انحالل طلبان را باید وارد مجرای . انحالل طلب شده باشد

واقعی بحث، یعنی دقیقاً ھمۀ خصوصیات حزب لنینیستی 
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نباید بھ آن ھا اجازه داد . و ضرورت ھای این حزب کرد
کھ در تقابل با این حزب، بھ سراغ وجوه استالینیستی 

. لنینیزم فرود آورند بروند و ویرانی ھای آن را بر سر
ھنر دفاع از لنینیزم دقیقاً در ھمین ظرایف کار است کھ 
در غیر این صورت موضوع در حد کلی گویی و 

  . مدرسی باقی خواھد ماند

شخصاً نظرم بر این است کھ ھر انحالل طلب یا غیر 
انحالل طلبی کھ معتقد است حزب، خود را جایگزین 

جود درجھ ای از طبقھ می کند، چنان چھ بتواند و
بورکراسی را در درون حزب نشان داده و ثابت کند، 
بالفاصلھ خواھم گفت حق با او است و چنین امکانی 

اما در تقابل با انحالل طلبی، مطلقاً بھ نتیجۀ . فراوان است
انحالل حزب انقالبی نخواھم رسید، بلکھ سمت مقابلھ را 

آفت این . بھ سوی ھمان بورکراسی قرار خواھم داد
بورکراسی دقیقاً می تواند یقۀ ھمان انحالل طلبان ھم 
بگیرد، زیرا آن ھا باألخره ناچار می شوند تشکیالت 
مورد نظر خود را در مقابل تشکیالت حزب معرفی کنند 
و ما مدافعین حزب لنینیستی نیز می توانیم امکان وجود 
بورکراسی در تشکیالت مورد نظر آن ھا را یادآور شده 

انحالل حزب پاسخ الزم بھ خطر جایگزینی : یمو بگوی
حزب با طبقھ نیست، چون این موضوع می تواند با 
حضور بورکراسی در ھر نھاد کارگری دیگری ھم 

در این رابطھ پایین تر و در بخش . وجود داشتھ باشد
مصاحبۀ محسن حکیمی مثالی خواھم آورد کھ موضوع 

نکتۀ دوم در اما در این جا بھ سراغ . را روشن تر کند
بخش طیف ھای مختلف انحالل طلبی از نظر محمد 
اشرفی می روم کھ اشاره بھ آن دیدگاھی می کند کھ 

  . پیشنھاد انحالل حزب پس از تسخیر قدرت را می دھد

اتفاقاً گرایشی کھ بھ آن تعلق دارم، تنھا گرایشی است کھ 
چنین پیشنھادی داده است، اما نھ بھ آن صورت کھ رفیق 

اشرفی طرح می کند، بلکھ بھ این صورت کھ می  محمد
گوید حزب انقالبی پس از دوره ای از کسب قدرت 

یعنی عدم وجود جنگ  -سیاسی، و در شرایط متعارف
در «خود را  -داخلی یا حملۀ امپریالیزم و موارد مشابھ آن

منحل کند، و نھ آن کھ بھ دلیل پایان » شوراھای کارگری
حل کند، آن گونھ کھ محمد گرفتن مبارزۀ طبقاتی من

  :اشرفی می گوید

انحالل طلبان با توجھ بھ شواھد و نمونھ ھای «
تاریخی دشمنی با کارگران، ھنوز انحالل طلبی 
را دنبال می کنند، در واقع با حذف حزب امکان 
تسخیر قدرت را حذف می کنند، ھمچنین با حذف 
حزب پس از پیروزی قیام و برقراری حکومت 

ان ادامۀ حاکمیت طبقۀ کارگر را کارگری امک
حذف می کنند و امکان برگشت سرمایھ داری را 
درست زمانی کھ ھنوز طبقات بھ صورت کامالً 
جدی درگیر مبارزۀ طبقاتی ھستند، تقویت می 
کنند، دراین مورد موضوع بسیار مھم این است، 
کھ تمامی پنج طیف انحالل طلب بھ طور آشکار 

  ».ھستندو پنھان مخالف لنینیسم 

اشتباه اساسی کھ محمد اشرفی در این جا مرتکب می 
امکان ادامۀ حاکمیت «شود این است کھ تصور می کند 

باالتر گفتھ . منوط بھ حضور حزب است» طبقۀ کارگر
در مورد » انحراف بسیار بارز«شد کھ اشارۀ ایشان بھ 

جایگزینی حزب با طبقھ، یک اشارۀ فرمالیستی است؛ و 
قسمت از بحث ایشان صّحت این گفتھ بھ  اکنون در این

  . خوبی مشاھده می شود

محمد اشرفی بھ روشنی نشان می دھد کھ معتقد است 
حاکمیت طبقۀ کارگر با حضور حزب طبقۀ کارگر ممکن 
می گردد و انحالل این حزب پس از پیروزی قیام را بھ 
دلیل فراھم شدن امکان بازگشت سرمایھ داری، انحالل 

این دقیقاً ھمان برداشت . می کندطلبی توصیف 
استالینیستی از حزب انقالبی است و درست ھمین 
برداشت، بھانۀ نقد بھ حزب انقالبی را بھ دست انحالل 
طلبان می دھد و از این رو این دو گرایش مکّمل یکدیگر 

این برداشت ربطی بھ لنینیزم ندارد و نمی . می شوند
  . تواند دفاع از لنینیزم محسوب شود

است و نھ  تسخیر قدرتاز نظر لنین حزب انقالبی ابزار 
مفھوم حزب انقالبی، . ابزار حفظ قدرت یا ابزار حکومت

بھ معنی حزب لنینیستی، در مفھوم رھبری انقالبی ادغام 
حزب از منظر لنینیزم دستگاه رھبری کنندۀ . شده است

جنبش پرولتاریا برای تسخیر قدرت است و نھ چیزی 
حزب تنھا در زمانی بھ عنوان این ابزار  .بیش از این

» طبقۀ در خود«مطرح می شود کھ ھنوز کارگران دورۀ 
تبدیل نشده » طبقھ ای برای خود«را طی می کنند، و بھ 

البد باید بین این دو دوره از تکامل طبقۀ کارگر . اند
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تفاوتی وجود داشتھ باشد، کھ اگر داشتھ باشد، قطعاً حزب 
دو مفھوم متفاوت در دو دورۀ متفاوت انقالبی ھم دارای 

یک حزب انقالبی نمی تواند وسیلۀ متحد کردن . می شود
کارگران بھ مثابۀ یک طبقھ باشد و ضمناً پس از تکامل 
کارگران بھ این سطح، ھنوز ھمان رسالت را داشتھ باشد، 
در این صورت پس کارگران بھ مثابۀ یک طبقھ بھ چھ 

اید بھ این مرحلھ از تکامل کاری می آیند و اصالً چرا ب
خوب ھمان حزبی کھ آن ھا را برای تسخیر . برسند

قدرت رھبری کرده است، می تواند پس از تسخیر قدرت 
ھم آن ھا را بھ سمت سوسیالیزم رھبری کند، دیگر چھ 
نیازی بھ استقرار شوراھا  و حکومت کارگران خواھد 

عینک  این دقیقاً ھمان نگاه بھ حزب لنینیستی با. بود
دقیقاً ھمین . استالینیستی است کھ باالتر بھ آن اشاره شد

نگاه خوراک نظریھ پردازی طیف آنارشیستی و 
سندیکالیستی و رفرمیستی علیھ حزب را تأمین می کند و 
در نھایت این نگاه بھ مکمل ھمین گرایش ھا تبدیل می 

  . گردد

معتقد است کھ حزب » گرایش مارکسیست ھای انقالبی«
بی پس از استقرار کامل و بدون نقِص شوراھای انقال

کارگری بھ جای حکومت سرمایھ داری، بھ ھدف تعریف 
خود را در کردۀ خود می رسد و اکنون می تواند 

تا ھمین جا باید گفت کھ  .شوراھای کارگری منحل کند
حزب و اعضا و کادرھای آن بازنشست یا تعطیل نشده، 

شورھا نائل گشتھ است و بلکھ بھ درجۀ متکامل ادغام در 
بین . است» انحالل طلبی«این بسیار متفاوت از موضوع 

آن گرایشی کھ مایل است بھ وسیلۀ حزب قدرت موازی با 
شوراھا را بسازد، کھ در این صورت نطفۀ اضمحالل 
حزب و شورا را با ھم ریختھ است؛ با گرایشی کھ معتقد 

بھ  است رسالت تاریخی حزب پس از کسب قدرت سیاسی
پایان رسیده و حزب بھ وسیلۀ ادغام در شوراھا بھ تکامل 
می رسد، در واقع این اولی است کھ غیر لنینیستی و 
مشخصاً انحالل طلب است و نھ گرایش خواھان تکامل 

  . حزب بھ وسیلۀ ادغام در شوراھا

بدیھی است با برقراری حکومت کارگران از طریق 
تر از آن وجود استقرار شوراھای کارگری نھادی باال

ھمۀ «لنین نیز بھ ھمین دلیل ھرگز نگفت . نخواھد داشت
  . »!قدرت بھ دست حزب 

حزب انقالبی در شرایط قبل از انقالب بھ این دلیل 
مھمترین نھاد جنبش انقالبی طبقۀ کارگر محسوب می 
شود کھ نھاد دیگر کارگری کھ در برگیرندۀ آگاه ترین و 

بقۀ کارگر باشد، وجود مصمم ترین و پیگیرترین بخش ط
این حزب تشکیل می شود کھ جنبش کارگران را . ندارد

ھیچ نھاد . بھ سمت تسخیر قدرت سیاسی رھبری کند
دیگر کارگری در این سطح از تکامل و آگاھی در دوران 

بخش مھمی از طیف انحالل . قبل از انقالب وجود ندارد
طلب کھ خود را در پشت تشکیالت سراسری کارگران، 

ھ بھ زعم آن ھا ھمان شوراھا است، قرار می دھند، با ک
حزب انقالبی بھ بھانۀ وجود این شوراھا یا امکان بھ 
وجود آمدن این شوراھا مخالفت می کنند و این مخالفت را 
تا بدان جا پیش برده و سیستماتیک می کنند کھ وجود 
حزب انقالبی را از اساس در دشمنی با شوراھا قرار می 

اھرم نظری از این قوی تر کھ در مقابل آن ھا  چھ. دھند
گفتھ شود، حزب پس از تسخیر قدرت در شوراھای 

شما بھ ما شوراھای کارگری . کارگری ادغام خواھد شد
قبل از انقالب را نشان دھید تا حزب در ھمان قبل از 
انقالب خود را در این شوراھا منحل کند و اگر نمی 

ید، پس بپذیرید کھ مقابلۀ توانید چنین چیزی را نشان دھ
شما با حزب انقالبی بھ بھانۀ دفاع از شوراھا، بھانھ ای 
بیش نیست و این در واقع اسم رمز جناح چپ رفرمیزم 
است کھ از رشد رادیکالیزم انقالبی در میان کارگران بھ 

در ادامۀ ھمین بحث . وسیلۀ حزب انقالبی بیمناک است
با نشریۀ آرش  است کھ وارد نگرش دومی در مصاحبھ

می شویم کھ از سوی محسن حیکمی بھ بحث گذاشتھ شده 
  . است

  

  بخش دّوم

  مقّدمھ

چند سالی است کھ مواضع محسن حکیمی را دنبال کرده 
بحث ھای او بر خالف سایر نظریھ پردازان متعلق بھ . ام

، حاوی مواضعی است »جنبش لغو کار مزدی«طیف 
زمان متوجھ تغییرات  نسبتاً قابل فھم، و می توان در طول

آن شد؛ اما یکی از خصوصیات بارز نظریھ پردازی 
وی، و البتھ سایر نظریھ پردازان این طیف، ناروشن باقی 

مثالً . گذاردن مراحل تکامل و تغییرات نظری است
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محسن حکیمی برای اولین بار کھ از تشکل سراسری و 
ضّد سرمایھ داری صحبت کرد، آن را ظرفی متشکل از 

گرایش ھای موجود در درون طبقۀ کارگر معرفی  ھمۀ
کرده و انواع این گرایش ھا را نیز برشمرده بود؛ و حتا 
توضیح می داد کھ چنان چھ قرار باشد حزبی ھم ساختھ 

  . شود، این حزب از درون ھمین ظرف بیرون خواھد آمد

صرف نظر از ایجاد تقدم و تأخر در ساختن تشکیالت 
ب سیاسی طبقۀ کارگر، ایشان در توده ای کارگران و حز

مواضع بعدی خود بدون ذکر دالیل روشن و یا حتا 
اتحاد عمل «باره و در تقابل با پیشنھاد ناروشن، بھ یک

، اعالم کرد کھ در میان »گرایش ھای مختلف کارگری
طبقۀ کارگر تنھا دو گرایش وجود دارد کھ آن ھم گرایش 

اگر این نظر  حتا. رفرمیستی و ضّد سرمایھ داری است
درست می بود، الزم بود اشاره کند کھ این برخالف نظر 

  . گذشتۀ خود او است، کھ ایشان چنین نکرد

در نظریات آن دورۀ محسن حکیمی، موضوع تسخیر 
قدرت سیاسی طبقۀ کارگر کامالً غایب بود و بعدھا، تنھا 
پس از آن کھ نقدھایی اساسی متوجھ نظرات وی شد، 

. نگ و نادقیق بھ این موضوع داشتاشاراتی ھرچند گ
برای کسی کھ مباحث محسن حیکمی را دنبال کرده باشد، 
بھ وضوح تغییر مھمی در تکامل نظری ایشان در 

اگر چھ ھنوز . مصاحبھ با نشریۀ آرش مشاھده خواھد شد
چھارچوب اصلی فکری ایشان دست نخورده باقی مانده 

این است، اما مقدمات الزم برای دست خوردن بھ 
. چھارچوب اکنون فراھم تر از گذشتھ شده است

محورھای اصلی نظری ایشان در مورد حزب انقالبی و 
مفھوم آن، تشکل فراگیر ضّد سرمایھ داری توده ھای 

کھ ایشان ھمواره این دومی را در مقابل - کارگران است
مباحث فرعی دیگری نیز وجود دارد کھ . اولی می گذارد

. یا رّد این دو مفھوم مطرح می شود ھرکدام تنھا در اثبات
مثالً مفھوم سرمایھ داری دولتی کھ بھ کّرات از سوی 
ایشان در زمان ھایی تکرار می شود کھ قرار باشد 
سرنوشت حزب طبقۀ کارگر توصیف و بھ مخاطب 

موضوع و مفھوم سرمایھ داری دولتی . یادآوری شود
ۀ ھرگز بھ طور مستقل، صرف نظر از این کھ حزب طبق

کارگر بھ آن منجر بشود یا نھ، در نظرات محسن حکیمی 
شخصاً مدعی ھستم کھ نظرات . طرح و بحث نشده است

محسن حکیمی در ھر دو محور اصلی، یعنی نقد بھ حزب 

انقالبی و تشکل فراگیر و ضّد سرمایھ داری دارای 
نواقص اساسی و حتا متناقض است کھ در این جا بھ آن 

  . ھا می پردازیم

  :وم حزب لنینیمفھ

  : نشریۀ آرش از محسن حکیمی می پرسد

برخی اعتقاد دارند تنھا راه طبقۀ کارگر برای 
الغای نظام سرمایھ داری ایجاد حزب طبقۀ کارگر 
است تا بتواند مبارزات و جنبش کارگری را برای 
مقابلھ با ھجوم کارفرمایان و کسب پیروزی آماده 

  نظر شما چیست؟. نماید

سد این سؤال دارای نقص اساسی و یا بھ نظر می ر
بدیھی است این گونھ پرسش ھا، مطلوب . ناکامل است

محسن حکیمی است و پاسخ ھایی کھ بھ آن می دھد بھ 
این . کلی بی ربط بھ مفھوم حزب انقالبی مورد نظر لنین

سبک برخورد محسن حکیمی، اساس مخالفت او با حزب 
بھ ندرت . می دھدپیشتاز انقالبی یا حزب لنینی را شکل 

می توان مشاھده کرد کھ نقد ایشان بھ حزب مورد نظر 
لنین، با فاکت ھا و اسنادی از مباحث لنین و خوِد حزِب 

شخصاً بھ جز یک مورد کھ مربوط . لنینیستی ارائھ شود
بھ ورود آگاھی بھ درون طبقھ است، و آن ھم لزوماً 
 مرتبط با صحت یا عدم صحت حزب انقالبی مورد نظر
لنین نیست، موارد دیگری در مباحث محسن حکیمی 
سراغ ندارم کھ نشان دھد ایشان برای نقد بھ این حزب، بھ 
خود حزب لنینیستی و مباحث لنین در مورد حزب رجوع 

  .کرده باشد

، بھ »حزب«محسن حکیمی ھمواره در نقد خودش بھ 
سراغ کاریکاتورھایی از آن می رود و نشانھ ھایی از آن 

ی کند تا بھ زعم خود ثابت کند این حزب منجر بھ ارائھ م
می شود و در » سرمایھ داری دولتی«حکومت حزبی یا 

. پایان نتیجھ گیری را بھ حساب حزب لنینیستی می گذارد
مثالً باید دید حزب استالینیستی پس از حیات لنین و یا 
مشابھ آن در کوبا و سایر کشورھا، چھ ربطی بھ حزب 

دارد کھ حکیمی آن ھا را نقد و نفی  انقالبی بلشویزم
در قسمت اول ! حزب لنینیستی را از آن استنتاج می کند

این بحث نیز نمونھ ای از درک غیر لنینیستی از حزب 
پیشتاز انقالبی بھ بحث گذاشتھ شد تا دقیقاً نشان دھیم کھ 
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این درک غیر واقعی از حزب پیشتاز انقالبِی مورد نظر 
ال الزم برای نقد بھ خود حزب لنین، خوراک و ماتری

لنینیستی را برای محسن حکیمی و طیف وسیعی از 
از جملھ رفرمیست ھا و  -مخالفین حزب انقالبی

  .فراھم می کند -...آنارشیست ھا و 

تنھا «سؤال نشریۀ آرش این دیدگاه را مطرح می کند کھ 
را حزب طبقۀ » راه برای الغای نظام سرمایھ داری

در صورتی کھ حزب طبقۀ کارگر . ھدکارگر نشان می د
راھی برای الغای نظام سرمایھ داری محسوب نمی شود، 
بلکھ این حزب بھ عنوان رھبری نیروھای ضّد سرمایھ 
داری و بھ طور اخص جنبش طبقۀ کارگر، جھت الغای 

در صورتی کھ . نظام سرمایھ داری بھ شمار می رود
ند کھ سؤال مذکور، چنین بھ ذھن مخاطب تداعی می ک

گویی حزب طبقۀ کارگر تشکیل می شود تا نظام سرمایھ 
داری را الغا کند؛ بدیھی است کھ محسن حکیمی ھم کامالً 
آمادۀ پاسخگویی بھ این نوع سؤاالت است و چون خود 
این سؤال را طرح نکرده است، پس مسئولیتی در اصالح 

حکیمی در پاسخ بھ سؤال فوق . آن ھم بھ عھده نمی گیرد
  :یدمی گو

ھمان » حزب طبقۀ کارگر«اگر منظور شما از 
» ایسازمان انقالبیون حرفھ«است کھ لنین آن را 

نامیده است، چنین سازمانی نھ تنھا بھ الغای نظام 
کند بلکھ حداکثر داری ھیچ کمکی نمیسرمایھ

داری کاری کھ می تواند بکند جایگزینی سرمایھ
 –داری دولتی سرمایھ و خصوصی با» آزاد«

تجربۀ ناکام کشورھای . است حزبی
، از قبیل شوروی و چین و کوبا و »سوسیالیستی«

 –داری دولتی ، و لجنزار سرمایھ…کرۀ شمالی و
حزبی در این کشورھا، این واقعیت را بھ روشنی 

  .دھدنشان می

بھ موضوع سرمایھ داری دولتی پایین تر باز می گردیم، 
کھ منظور لنین از  اما در این جا باید توضیح داده شود

سازمان انقالبیون حرفھ ای، بھ ھیچ وجھ الغای نظام 
اگر چنین بود کھ لنین بھ جای شعار . سرمایھ داری نبود

ھمۀ قدرت بھ «، شعار »ھمۀ قدرت بھ دست شوراھا«
  . را عنوان می کرد» دست انقالبیون حرفھ ای

سازمان انقالبیون حرفھ اِی مورد نظر لنین، حزبی برای 
مان دادن بھ مبارزات ضّد سرمایھ داری کارگران و ساز

تسخیر . رھبری آن ھا جھت تسخیر قدرت سیاسی است
قدرت سیاسی، بھ معنی الغای نظام سرمایھ داری نیست، 
بلکھ تنھا بستر الغای آن را برای طبقۀ کارگر فراھم می 
کند و بھ بیان دیگر نخستین شرط ماّدی ضروری و اولین 

این حزب بر اساس استراتژی ای کھ . گام آغاز آن است
مارکس و انگلس در مانیفست ترسیم کرده اند، بنا می 

کمونیست «استراتژی ای کھ طی آن ھدف فوری . شود
را متحد کردن طبقۀ کارگر بھ مثابۀ یک طبقھ برای » ھا

. سرنگونی سیادت سیاسی سرمایھ داری توصیف می کند
مل متحد کردن کار انقالبیون حرفھ ای دقیقاً ھمین ع

. کارگران و متشکل کردن آن ھا بھ مثابۀ یک طبقھ است
اگر چنین ھدف و ابزاری مورد نظر مارکس و انگلس 

ترسیم » کمونیست ھا«نبود، مطلقاً وظیفھ ای ویژه برای 
نمی کردند و ھمانند طیف فکری متبوع محسن حکیمی 
نیز ھمۀ گرایش ھای کارگری، از جملھ کمونیست ھا را 

ظرف، حال با ھر نام، و یا بھ زعم محسن  در یک
تشکل سراسری و ضّد سرمایھ داری طبقۀ «حکیمی، 

در نظر می گرفتند و برای ھیچ ھدفی نیز » کارگر
  . فوریت یا عدم فوریت تعیین نمی کردند

بودن سازمان انقالبی مورد نظر لنین تمرکز » حرفھ ای«
م و نھ تشکیالت علی العمو(اخص تشکیالت کمونیستی 

برای سازماندھی و رھبری کل طبقۀ کارگر ) کارگران
ھیچ تشکیالت کارگری . جھت تسخیر قدرت سیاسی است

دیگری نمی توان سراغ گرفت کھ برای این ھدف، این 
. گونھ بھ طور حرفھ ای خود را متشکل و آماده کرده باشد

چنین چیزی نمی توان یافت بھ این دلیل کھ سطح آگاھی 
ست و تنھا کارگرانی کھ بھ آگاھی کارگران یکسان نی

کمونیستی می رسند، مقدم بر سایر کارگران بھ نتیجۀ 
تسخیر قدرت بھ عنوان ھدف فوری و آماده سازی شرایط 

  .الغای نظام سرمایھ داری خواھند رسید

  :مفھوم پیشُروی کارگری

محسن حکیمی خود در رابطھ با بحث فوق، توضیحی، 
موضوع، ارائھ می  ھر چند بھ صورت ترکیبی از دو

  :کند؛ او می گوید
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توان منکر سطوح مختلف دوم آن کھ نمی
اقلیتی از . خودآگاھی در میان کارگران شد

کارگران، بھ این دلیل کھ از رفاه نسبی و آموزش 
و تحصیل بیشتری نسبت بھ تودۀ کارگران 

اند، استعداد بیشتری برای کسب برخوردار بوده
ن دلیل، در صورتی خودآگاھی دارند و، بھ ھمی

کھ در صحنۀ مبارزۀ روزمره نیز مورد اعتماد 
کارگران قرارگیرند، اغلب برای کارگران نقش 

این . کنندپرداز و مرجع و نماینده را ایفا مینظریھ
کارگران پیشرو و «توان قشر از کارگران را می

  .نامید» فعال

اگر چھ رجوع محسن حکیمی بھ مفھوم پیشرو کارگری 
ھرچھ باشد این مفھوم و نقش آن  - است» نیمتیغ«خود 

با این حال  -در سابق بھ کلی از نظرات ایشان غایب بود
معلوم نمی گردد کھ کارگران چگونھ و از چھ طریقی 
متوجھ ضرورت تشکل و مبارزۀ منسجم علیھ سرمایھ 

از نظر حکیمی در گذشتھ، این . داری و غیره می شوند
خود انگیختھ انجام می  موضوع بھ طور اتوماتیک و یا

شد و پیشُروی کارگری نقشی در آن نداشت؛ اما این 
مثالً . نقیصھ مدام نظرات وی را در تناقض قرار می داد

این تناقض کھ باألخره ماھیت کمیتھ ای از فعالین 
کارگری بھ نام کمیتۀ ھماھنگی چیست، آیا این یک تشکل 

صرف نظر از سراسری یا غیر سراسری  - کارگری
است و یا کمیتھ ای متشکل از فعالین و  -ودن آنب

بھ این تناقض پایین تر باز می گردیم، . پیشروان کارگری
اما در این جا باید بھ این نکتھ نیز اشاره شود کھ ظھور 
پیشُروی کارگری در دیدگاه محسن حکیمی ھنوز التقاطی 
است از یک تعریف قدیمی از روشنفکر کھ در این جا بھ 

رو معرفی شده، و ھمین طور تقسیم کار عنوان پیش
بورژوایی کھ موجد سطح زندگی متفاوت، و بر این 
اساس بستر ساز ایجاد قشرھای متفاوت در صفوف 

  . کارگری می باشد

در تقسیم کار بورژوایی کھ بر اساس استعدادھا و تفاوت 
استعدادھا صورت می گیرد، اقشاری از کارگران از 

ھ سایرین برخوردار می شوند؛ امتیازاتی بیشتر نسبت ب
مثالً بخش آریستوکراسی کارگری کھ بھ لحاظ اقتصادی 

اما . وضعیت مناسبت تری نسبت بھ بخش ھای دیگر دارد
این بھ معنی بستر و زمینۀ مناسب برای تبدیل شدن بھ 

اتفاقاً در این بخش، . روشنفکر و پیشُروی کارگری نیست
و رشد فکری،  با وجود داشتن فرصت و فراغت مطالعھ

این بخش بھ . ترین پیشُروان کارگری دیده می شودکم
کارتر از آن است کھ بھ طور فعال وارد مراتب محافظھ

اگر این . متن جنبش شود، چھ رسد بھ سطح پیشُرویی آن
بخش بھ درستی فرصت و فراغت مطالعھ را دارد، اما بھ 

ضّد «ھمین نسبت بیشتر و بھ طور عامدانھ با امتیازات و 
دچار آلودگی شده اند و بسیار مستعد پذیرش » آگاھی

این بخش از . روش ھای فرصت طلبانھ می شوند
کارگران، با آن کھ در نقاط کلیدی تولید نیز جای گرفتھ 
اند، اما تا زمانی کھ یقین حاصل نکنند کھ ورودشان بھ 
مبارزه خطری برای وضعیت کنونی شان ندارد، وارد 

و اغلب در وضعیتی بھ جنبش سایر مبارزه نمی شوند، 
اقشار کارگری می پیوندند و خیلی ھم مؤثر واقع می 
شوند کھ کل جنبش در مرحلۀ تسخیر قدرت و در یک 

  . وضعیت انقالبی قرار گرفتھ باشد

در تقسیم بندی زمینھ ھای پیدایش پیشُروی کارگری کھ 
محسن حکیمی ترسیم می کند، اتفاقاً نھ پیشرو و 

. ھ بورکرات و تکنوکرات بھ وجود می آیدروشنفکر، ک
علت تمرکز در این بخش بحث این است کھ نشان داده 
شود کھ در سیر تکامل نظریات محسن حکیمی، مقولۀ 
پیشُروی کارگری بھ درستی وارد شده است، اما نظر بھ 
این کھ بخش ھای مختلف نظرات ایشان در انسجام کافی 

کارگری و نقش آن در با یکدیگر نیستند، ورود پیشُروی 
بحث اخیر محسن حکیمی، بیشتر جنبۀ ایجاد تعادل در 
نظرات وی را دارد تا ایفای نقش واقعی در جایگاھی کھ 

  .بھ درستی باید قرار بگیرد

اھمیت برجستھ کردن نقش پیشروان کارگری، در وظایف 
انتقال آگاھی طبقاتی بھ درون طبقۀ کارگر و از جملھ 

پیشُروی کارگری، عمل خود . استتشکل یابی کارگران 
انگیختھ را بھ عمل آگاھانھ تبدیل می کند و بھ انواع 
تشکالت کارگری ھویت دقیق و صراحت طبقاتی می 

در نتیجھ اگر رّد فعالیت ھا و نقش این قشر از . بخشد
کارگران را دنبال کنیم، ناچار می شویم بین آن و نوع 

، و تشکل خود تشکل یابی توده ھای کارگر بھ طور اعم
پیشروان کارگری بھ طور اخص، خط ارتباطی وصل 
کنیم کھ این خود ما را بھ سمت مفھوم حزب انقالبی طبقۀ 

در این زمینھ پایین تر باز بحث را . کارگر ھُل می دھد
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اما قبل از این کھ بھ آن جا برسیم، الزم . ادامھ می دھیم
 است بھ بخش بعدی نظر محسن حکیمی در ادامۀ ھمین

  .موضوع حزب برگردیم

  

  :باز ھم در مورد حزب

  :محسن حکیمی می گوید

توان نشان داد کھ بھ لحاظ نظری نیز بھ راحتی می
نظریۀ لنین تحریف کامل نظریۀ مارکس و انگلس 

منظور . است» حزب طبقۀ کارگر«دربارۀ 
جنبش  »حزب طبقۀ کارگر«مارکس و انگلس از 

آن ھا در . است ھای کارگریافتۀ تودهسازمان
بھ » مانیفست کمونیسم«

حزب طبقۀ «ھا را چارتیست جنبش صراحت
کنند کھ نامند و بھ روشنی اعالم میمی» کارگر

یافتھ ھا نباید در مقابل این جنبش سازمانکمونیست
حزبی ) یافتۀ دیگر نظیر آنھای سازمانو جنبش(
بھ وجود آورند، گویی دارند از پیش  »جداگانھ«

سازمان انقالبیون «اد چیزی شبیھ بھ نسبت بھ ایج
  .دھندھشدار می» ایحرفھ

بسیار عجیب است کھ چرا حکیمی دوباره موضوعی را 
طرح می کند کھ قبالً بھ طور کامل بھ آن پرداختھ و پاسخ 

  .داده شده است

» جنبش«اوالً در دورۀ حیات مارکس و انگلس از مفاھیم 
ثالً حزب م. بھ یک معنی استفاده می شد» حزب« و 

چارتیست ھا، بھ معنی جنبش چارتیست ھا مطرح بوده؛ 
ھا نباید در مقابل این جنبش کمونیست«و یا جملۀ 

، بھ معنی »بھ وجود آورند حزبی جداگانھ... یافتھ سازمان
بھ (نفی جنبش موازی با جنبش کارگری است و نھ حزبی 

مارکس خود . موازات این جنبشبھ ) امروزی آنمعنی 
شکیالت اتحادیۀ کمونیست ھا شده بود و احتماالً عضو ت

در مقابل جنبش کارگران » جنبشی«نھ بھ این منظور کھ 
  !ایجاد یا آن را تقویت کند

ثانیاً، وقتی محسن حکیمی غیر منصفانھ از کلمۀ 
مفھوم حزب مورد نظر مارکس و انگلس از » تحریف«

سوی لنین استفاده می کند، در ذھن مخاطب این موضوع 

چنین خطور می کند کھ تو گویی در دورۀ مارکس، حزب 
با مفھومی وجود داشتھ است کھ اکنون نیز می تواند 
وجود داشتھ باشد، اما لنین با نوع حزب مورد نظر خود، 

اما دقیقاً تحریِف اصلی در . آن را تحریف کرده است
ھمین جا و بھ وسیلۀ محسن حکیمی صورت می گیرد، 

بھ مثابۀ ابزار رھبری جنبش چرا کھ حزب انقالبی 
انقالبی برای تسخیر قدرت، فقط در زمان حیات لنین و 
ایدۀ او بوده است، و درست بھ ھمین دلیل است کھ می 

  . توان گفت لنین، مارکسیزم را تکامل داد

در دورۀ حیات مارکس جنبش کارگری عمدتاً در 
وضعیت جنبشی صنفی و برای کسب امتیازات اقتصادی 

ش ھای کارگری ھنوز بھ آن درجھ از فعلیت جنب. بود
برای تسخیر قدرت سیاسی نرسیده بود، و مارکس و 
انگلس تازه این موضوع را در مانیفست کمونیست بھ 

ھر . عنوان استراتژی کمونیستی فرمولبندی کرده بودند
حکومت ساقط شده یا آمادۀ سقوط در آن مقطع، حکومت 

مکراتیک بود و اشرافیت مالی بھ رھبری بورژوازی د
بورژوازی ھمچنان دارای ظرفیت ھای خالقھ ای بود کھ 
حتا در مقابل فئودالیزم ارتجاعی، انقالبی نیز بھ شمار می 

جنبش طبقۀ کارگر نتوانستھ بود استقالل طبقاتی خود . آمد
را حفظ کند و بھ ھمین دلیل از بورژوازِی دشمن، در 

. مایت می کردمقابل دشمِن بورژوازی، یعنی فئودالیزم ح
اما در دورۀ حیات لنین کھ ھمۀ ظرفیت ھای خالقۀ 
بورژوازی در ھمۀ جھان پر شده و حاکمیت بالمنازع 
خود بر طبقۀ کارگر را اعمال می کرد، موضوع تسخیر 
قدرت دارای چنان فعلیتی شده بود کھ حتا فراتر از پیش 
بینی مارکس مبنی بر وقوع انقالبات در کشورھای 

عتی رفتھ و انقالب و تسخیر قدرت سیاسی پیشرفتۀ صن
در دستور کار طبقۀ کارگر کشوری گذاشتھ شد کھ 
. فئودالیزم ھمچنان دارای حاکمیت و ھژمونی کامل بود

این موضوع بھ ھیچ وجھ تصادفی نبود، زیرا کھ خود 
او بیست و پنج سال . لنین عنصر تصادفی در تاریخ نبود

متن اصلی جنبش شانھ بھ شانۀ پیشروان کارگری در 
انقالبی طبقۀ کارگر قرار داشت و ایدۀ حزب انقالبی 
برای رھبری این جنبش جھت تسخیر قدرت را از درون 

لنین بر خالف طیف . ھمین پراتیک استنتاج کرده بود
آنارشیستی و سندیکالیستی بھ این نتیجھ رسیده بود کھ 

و  برای نائل گشتن بھ ھدف انقالبی، باید اراده ای متمرکز
برای این منظور ظرف . آگاھی سانتریزه شده ایجاد کرد
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مخصوصی الزم بود کھ بتواند آگاھی طبقاتی را در 
این پراتیک و این . درون خود حفظ و آن را تکامل دھد

ایده برای اولین بار در این مقطع تاریخی بھ وجود آمد و 
نظر » تحریف«در نتیجھ چیزی نبود کھ بتوان آن را 

  . رد حزب توصیف کردمارکس در مو

محسن حکیمی بارھا تالش کرده است کھ لنین را در 
تقابل با مارکس قرار دھد اما ھر بار بھ مواردی اشاره 

از . می کند کھ کامالً بی ربط و یا تحریف واقعیت است
جملھ مفھوم آگاھی و مدخل ورود آن بھ درون طبقۀ 

  . کارگر است

  : مجرای ورودی آگاھی طبقاتی کجاست

خصاً بھ خاطر دارم کھ محسن حکیمی طی چند جلسھ ش
در دانشگاه مشغول بحث بر سر مفھوم آگاھی و ایجاد 

او در . تقابل بین لنین با مارکس بر سر این مفھوم بود
این گفتۀ لنین کھ می گوید «: یکی از این جلسات گفت

بدون تئوری، عمل انقالبی میسر نیست، فقط نیمی از 
می کند و بیان نیمۀ یک واقعیت از  نظریۀ مارکس را بیان
اتفاقاً یکی از دوستان کارگر ! »کتمان آن بدتر است

شرکت کننده در آن جلسھ کھ با نظرات من ھم آشنا بود، 
در زمان آنتراکت گفت، تو چرا دخالت نمی کنی و نظرت 
را نمی دھی؟ بھ او گفتم، تا جایی کھ بحث بھ مارکس 

می توان چنین مباحثی بر می گردد، » محقق و فیلسوف«
را در چنین جمع ھایی در کالس ھای دانشگاه مطرح 
کرد و در آن دخالت داشت، اما وقتی موضوع بھ مبحث 
لنینیزم می رسد، دیگر فضای بھ ظاھر دمکراتیک 
دانشگاه بھ محیطی برای گرفتن نبض گرایش ھای پیرو 

در این فضا فقط می توان خوب بھ . لنینیزم تبدیل می شود
ینیزم حملھ ور شد، اما اصالً جای دفاع از آن نخواھد لن

بود، بھ این دلیل ساده کھ لنینیزم اسم رمز تشکل اخص 
برای سرنگونی است و متخصصان بورژوازی حاکم در 

. ھا با این موضوع آشناترند» چپ«ایران از بسیاری از 
  .بگذریم

اما در آن چھ کھ بھ زعم محسن حکیمی کتمان حقیقت بھ 
لنین محسوب می شد، یک عنصر اصلی کتمان  وسیلۀ

آن . مورد نظر لنین بود» تئوری«شده، و آن ھم خصلت 
تئوری کھ در نظر لنین شرط ضروری عمل انقالبی 

عالمت گذاری شده » انقالبی«محسوب می شد، با پسوند 

بھ این معنی کھ بدون تئوری انقالبی، و نھ تئوری بھ . بود
درک آکادمیک . نخواھد بود طور عام، عمل انقالبی میسر

از مبحث پراکسیس مارکس، آگاھی را بھ طور اتوماتیک 
از پراتیک طبقۀ کارگر استخراج می کند، اما برای آن 
وجھ مشخص انقالبی یا آگاھی صنفی و تردیونیونیستی 

این صحیح است کھ پراتیک روزمرۀ . قائل نیست
ھ این کارگران منشأ آگاھی طبقۀ کارگر است، اما مادام ک

آگاھی نتواند موجب کسب قدرت طبقۀ کارگر شود، لزوماً 
آگاھی انقالبی محسوب نخواھد شد، بلکھ آگاھی در سطح 

آگاھی زمانی انقالبی . اطالعات عمومی باقی خواھد ماند
می شود کھ بتواند مبارزات طبقۀ کارگر را بھ سطحی 
باالتر از آن چھ کھ ھست انتقال دھد، و زمانی می تواند 

نین کند کھ بھ طور حرفھ ای بھ بحث و آزمایش گذاشتھ چ
برای چنین کاری ظرف . تا بھ تئوری انقالبی تبدیل شود

مخصوصی الزم است، آن ظرف از نظر لنین حزب 
پیشتاز انقالبی است کھ می تواند آگاھی منبعث از پراتیک 

حزب در معرض نقد و بررسی » مرکز«روزمره را در 
نیست طبقۀ کارگر قرار دھد، آن رھبران و یپشروان کمو

را تکامل دھد و سپس بھ صورت تئوری انقالبی بھ درون 
این دقیقاً ھمان مفھوم . جنبش طبقۀ کارگر بازگرداند

سانترالیزم دمکراتیک مورد نظر لنین است کھ با 
سانترالیزم بورکراتیک استالینیستی جایگزین می شود و 

، آنارشیستی سپس مورد نقد ھمۀ گرایش ھای رفرمیستی
  . و لیبرالیستی قرار می گیرد

از نظر لنین آگاھی زمانی دارای وجھ انقالبی می شود 
کھ بتواند دیوار مانعی در مقابل ضّد آگاھی موجود در 

اگر آگاھی منبعث از پراتیک روزمرۀ . جامعھ شود
کارگران قادر نیست کارگران را بھ سطحی باالتر منتقل 

ضّد آگاھی کھ بھ واسطۀ  کند، بھ این دلیل است کھ
حاکمیت ایدئولوژی بورژوازی در جامعھ نفوذ می کند 

فقط یک قلم وجود . نیز بسیار پر قدرت عمل می کند
مذھب و خدمتش بھ نظام حاکم برابر است با ھمۀ آگاھی 
کسب شده از پراتیک روزمرۀ کارگران، چھ رسد بھ 
 انواع روش ھا و شیوه ھای نفوذ ضّد آگاھی یا آگاھی

تنھا یک تشکیالت حرفھ ای . وارونھ در میان طبقۀ کارگر
متشکل از کمونیست ھای طبقۀ کارگر نیاز است کھ 
بتواند آگاھی طبقاتی را در درون خود حفظ و در اختیار 
طبقۀ کارگر قرار دھد، و فقط در این صورت است کھ 

حقیقتاً بدون . این آگاھی بھ سطح انقالبی تکامل می باید
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، عمل انقالبی ممکن نخواھد بود »انقالبی« چنین آگاھی
  . زیرا کھ سمبھ و زور ضّد آگاھی بھ مراتب قوی تر است

محسن حکیمی با سماجت تمام مفھوم انتقال آگاھی از نظر 
لنین گیر » چھ باید کرد«و  ١٩٠٣»سال «لنین را در 

ترین انعطافی را از خود انداختھ است و حاضر نیست کم
خرج دھد و بر اساس ھمان، کل لنینیزم  لنین بیامورد و بھ

  :او می گوید. را در تقابل با مارکس قرار می دھد

مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر خود بھ خود بھ 
. شودمبارزۀ سیاسِی ضدسرمایھ داری تبدیل نمی

الزمۀ این گذار دستیابی طبقۀ کارگر 
اما خودآگاھی در جریان و . است خودآگاھی بھ

-شکل می ھای کارگرتوده خودِ  کوران مبارزۀ
گیرد، و البتھ توسط پیشروان و فعاالن طبقھ 

تأکید بر این . شودبندی میپردازی و فرمولنظریھ
نخست آن کھ خودآگاھی . دو نکتھ ضروری است

کارگر آن گاه . است آگاھی بھ خود بھ معنای
شود کھ بھ خویشتِن خود بھ عنوان خودآگاه می

شرط الزم برای . شود ستیز آگاهانسانی سرمایھ
این امر قرارداشتن در جریان و کوران مبارزۀ 

. است واقعی و مادی ضدسرمایھ داری بھ طور
یعنی خودآگاھی فقط می تواند بھ معنای یک 

باشد، و جدا از این ھستِی  ھستی کارگرِی خودآگاه
ساده برای  ۀھمین نکت. معنایی ندارد  مادی ھیچ

است کھ آگاھی از بطالن این نظریۀ لنین کافی 
بھ » روشنفکران بورژوازی«بیرون و توسط 

  .شوددرون طبقۀ کارگر برده می

اول باید دید کھ دستیابی طبقۀ کارگر بھ خود آگاھی کھ از 
نظر حکیمی الزمۀ گذار از مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر 
بھ مبارزۀ سیاسی و ضّد سرمایھ داری این طبقھ است، 

ھ از نقطۀ اول بھ دوم منتقل خود مستلزم چیست و چگون
درک محسن حکیمی برای انتقال از نقطۀ . می شود

خودآگاه مبارزۀ اقتصادی خود بھ خودی بھ مبارزۀ 
سیاسی و ضّد سرمایھ داری، یک انتقال خود بھ خودی و 

حکیمی عروج بھ وضعیت . یا گنگ و مخدوش است
خودآگاه مبارزۀ سیاسی و ضّد سرمایھ داری طبقۀ کارگر 

نیازمند خود آگاھی طبقۀ کارگر می داند، اما خود  را
را دوباره حوالھ می دھد بھ ھمان مبارزۀ » خود آگاھی«

طبقھ کارگر در نقطۀ اول کھ مبارزۀ اقتصادی و خود بھ 

خودی توصیف شده است، ھرچند کلمات ھیجان انگیز و 
» کوران مبارزۀ خوِد توده ھای کارگران«معجزه آسای 

می خودآگاه ن مبارزه خود بھ خودی بھ را راز تبدیل شد
داند، اما روشن نمی شود کھ مگر مبارزۀ خود بھ خودی 

کوران مبارزۀ توده ھای «و اقتصادی کارگران نیز ھمان 
محسوب نمی شود؛ اگر می شود، پس چرا خود » کارگر

، اقتصادی است و نھ خودآگاهبھ خودی است و نھ 
کوران «مول سیاسی؟ محسن حکیمی دقیقاً با این فر

بھ جای حزب سیاسی طبقۀ کارگر، حزب » مبارزه
او چون . انقالبی مورد نیاز این طبقھ را نفی می کند

اعتقاد دارد منشأ آگاھی در درون خود طبقۀ کارگر است، 
بنابراین بھ این نتیجھ می رسد کھ نیازی بھ حزب نیست و 
بھ این ترتیب دچار یک اشتباه متدولوژیک می شود کھ 

نظری وی را در تقابل با ھمان پراتیک انقالبی  اساس
تو گویی حزب طبقۀ کارگر و . طبقۀ کارگر قرار می دھد

ساختن آن نیازمند آگاھی ورای آگاھی طبقاتی است، تو 
گویی تکامل آگاھی طبقاتی بھ تئوری انقالبی بھ وسیلۀ 
حزب انقالبی طبقۀ کارگر، خارج از مدار مبارزات خود 

  .استآگاه ھمان طبقھ 

محسن حکیمی ابتدا یک تقابل اسکوالستیکی بین طبقۀ 
کارگر و مبارزات آن با حزب طبقۀ کارگر ایجاد می کند 

تو گویی . و سپس بھ کار آسان نفی حزب می پردازد
حزب طبقۀ کارگر، توسط بورژواھا ساختھ می شود کھ 
از نظر ایشان مقدمات سرمایھ داری دولتی را فراھم می 

ط آگاه ترین و مصمم ترین و از خود کند، و نھ توس
  !گذشتھ ترین کارگران کمونیست طبقۀ کارگر

  :مجرای ورود آگاھی، درون یا بیرون از طبقھ

محسن حکیمی بر عبارتی از سوی لنین، کھ انتزاعی از 
کل متن و شرایط بیان آن است، اشاره ای تکراری دارد 

رد نظر تا بھ این ترتیب بھ نتیجۀ نفی کل حزب انقالبی مو
آگاھی از بیرون و توسط «این نظر کھ . لنین برسد

-روشنفکران بورژوازی بھ درون طبقۀ کارگر برده می
قبل از لنین بھ وسیلۀ کارل کائوتسکی و پیش از » .شود

او نیز بھ وسیلۀ ویکتور آدلر، سوسیالیست اتریشی، 
و این در حالی است کھ لنین اتفاقاً این . مطرح شده بود

در تقابل با جریان اکونومیسمی کھ دست باال عبارت را 
مطرح  ١٩٠٢- ١٩٠١را داشت، و در شرایط سال ھای 

می کند و سپس در سال ھای بعد آن را اصالح و بھ 
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در آن مقطع طرفداران جنبش . ضعف آن اعتراف می کند
خودانگیختھ در تقابل با حزب سیاسی طبقۀ کارگر قرار 

رکۀ خم شده بھ سوی گرفتھ بودند و لنین برای آن کھ ت
اکونومیسم را راست کند، در واقع بر سر این موضوع بھ 

  .عمد غلو می کند

تمام زندگی و مبارزات لنین خود گواھی است بر خالف 
ھمین ادعا کھ گویا قرار است آگاھی توسط روشنفکران 

ارتباط . بورژوا بھ درون طبقۀ کارگر رسوخ کند
جای روشنفکران  تنگاتنگ لنین با پیشروان کارگری بھ

بورژوا، پراتیک وی را نشان می داد کھ در تقابل با این 
نقد بھ لنینیزم از طریق تکھ . موضوع قرار می گرفت

بریده ھایی از نظرات وی، عالوه بر روشن کردن 
موقعیت نقد کننده کھ از موضع تخریب لنینیزم بھ روش 
لیبرالیستی است، ھیچ تکاملی در رشد نظری نقدکنندگان 

مثالً در مورد محسن حکیمی باید از . بھ وجود نمی آورد
او پرسید کھ چھ ھدفی را از جدا کردن این جملھ از متن 
و موقعیت تاریخی، و خارج از انسجام درونی کل 
لنینیزم، در کّل تاریخ مبارزۀ انقالبی اش دنبال می کند کھ 
بارھا بھ آن اشاره کرده، ھرچند کھ پاسخ بھ این اشارات 

 ٥لنین خود تقریباً . نیز بھ قدر کافی دریافت کرده استرا 
پیشگفتار بھ مجموعۀ «سال بعد در نوشتھ ای بھ نام 

در این مورد توضیح می دھد کھ توجھ » دوازده سال
خواننده و عالقھ مند بھ این موضوع را بھ قسمتی از این 

  **.پیشگفتار، ذیل ھمین نوشتھ جلب می کنیم

اشاره شد، پراتیک مبارزاتی لنین ھمان طور کھ در باال 
خود نشانگر اعتقاد وی بھ نقش پیشروان کارگری برای 

بدیھی است . انتقال آگاھی بھ درون طبقۀ کارگر است
مقصود از این آگاھی، آگاھی انقالبی است کھ از 

در . مبارزات جاری خود طبقۀ کارگر استنتاج شده است
در وجھ  غیر این صورت تا جایی کھ بھ مفھوم آگاھی

علی العموم آن مربوط شود، و آن ھم در مقطعی کھ لنین 
از عبارت یاد شده استفاده کرده است، شرایطی کھ امکان 
کسب سواد و تحصیل بھ طور عمده در اختیار اقشار 
مرفھ خارج از طبقۀ کارگر بود، بھ راستی ھم چنین بود 
و این سطح از آگاھی از ھمان مجرا بھ کل جامعھ تزریق 

چھ کسانی در مورد علوم ریاضی، فیزیک و . شد می
تحقیق و مطالعھ می کردند ... شیمی، تا حقوق و فلسفھ و

آن ھا . بھ جز روشنفکران متعلق بھ اقشار فوقانی جامعھ

بودند کھ آگاھی عمومی نسبت بھ مسائل کلی را بھ درون 
اما دانش و آگاھی طبقاتی اساساً . جامعھ منتقل می کردند

ود کھ بتوان در سطح آکادمیک و کالس ھای موضوعی نب
این دانشی است کھ در دانشکده . درس در بستھ آموخت

ھای مبارزۀ طبقاتی اخذ می شود و برای حفظ و 
جلوگیری از آلودگی آن بھ ضّد آگاھی بورژوایی، نیاز بھ 
یک تشکیالت سیاسی و حرفھ ای مخصوص پیشروان 

زب پیشتاز این ظرف، ھمان ح. کمونیست کارگران است
انتقال آگاھی بھ درون . است» َونگارد پارتی«انقالبی یا 

طبقۀ کارگر توسط پیشروان کمونیست طبقۀ کارگر میسر 
نخواھد شد، مگر آن کھ بھ شکلی حرفھ ای و منسجم 
سازماندھی شود، و این خود نیازمند ظرف مخصوص بھ 

  . خود است کھ ھمان حزب انقالبی می باشد

د بھ این نظریۀ لنین، وارد مسیرھای محسن حکیمی در نق
پیچ در پیچ تازه ای می شود کھ برای عبور از آن ھا 
وادار می گردد انسجام کافی بین ھمۀ اجزای نظری خود 
ایجاد کند، کھ متأسفانھ درست در این مرحلھ در سطح 

  . کلی گویی متوقف می شود

بھ غیر از درون » آگاھی طبقاتی«بھ راستی اگر ورود 
بقۀ کارگر، مجرای دیگری ندارد؛ پس چرا این خود ط

آگاھی بھ درون طبقھ انتقال پیدا نکرده و طبقۀ کارگر 
بارھا در رفتار اشتباه خود نشان داده کھ بر خالف منافع 

این درست است کھ پراتیک . طبقاتی خود اقدام کرده است
طبقۀ کارگر بستر پیدایش آگاھی طبقاتی است؛ اما این ھم 

ھ ضّد آگاھی وارد شده خارج از مدار درست است ک
مبارزۀ طبقاتی بھ راحتی این آگاھی طبقاتی را تحت 
الشعاع قرار داده و مبارزات کارگران را در سطح 
. اکونومیستی و تقدیرگرایی اقتصادی متوقف کرده است

در نتیجھ، اگر چھ منشأ آگاھی انقالبی پراتیک مبارزاتی 
مل آگاھی عمل خود خود کارگران است، اما حفظ و تکا

سازمان . بھ خودی نیست و نیازمند اقدام آگاھانھ است
انقالبی کارگران بھ مثابۀ حزب انقالبیون حرفھ ای، تجسم 
آگاھی انقالبی وارد شده بھ درون طبقۀ کارگر است، و 
غیر از این بھ معنی ورود آگاھی از یک در و خروج آن 

  . از در دیگر است

ی معمول در صفوف پراکندگی و سرگردانی ھا
کارگران، نھ بھ دلیل عدم ورود آگاھی بھ درون آن ھا، 
بلکھ بھ دلیل خروج بالفاصلھ و یا خنثا شدن آن، و این ھم 
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. بھ دلیل غیبت تشکیالت انقالبی حفظ کنندۀ آگاھی است
آگاھی طبقاتی تنھا بھ این صورت مفروض و دارای 

ی در عمل معنی انقالبی است کھ توانستھ باشد مابھ ازای
آگاھانۀ کارگران ایجاد کند، و چنین چیزی تنھا می تواند 

حزب . در یک تشکیالت منسجم و حرفھ ای متجلی شود
پیشتاز انقالبی، خود تجلی کسب آگاھی انقالبی طبقۀ 

طبقۀ کارگر بدون حزب انقالبی، ھمان تودۀ . کارگر است
پراکنده کارگری است کھ آگاھی کسب کرده را از دست 

آلترناتیو لنین . و دائما نیازمند کسب دوبارۀ آن است داده
یونیونیزم و تقدیرگرایی، حزب پیشتاز - در مقابلھ با ترید

انقالبی و ارادۀ خردمند است کھ می تواند از طریق 
کارگران پیشرو و رھبران کارگری تجربیات مبارزۀ 
کارگری را در یک مرکز بھ تئوری و آگاھی انقالبی 

رناتیو محسن حکیمی و گرایش وی در تقابل آلت. تبدیل کند
یونیونیزم و تقدیرگرایان اقتصادی چیست؟ محسن -با ترید

  :حکیمی پاسخ می دھد

توان منکر سطوح مختلف خودآگاھی در میان نمی
اقلیتی از کارگران، بھ این دلیل کھ . کارگران شد

از رفاه نسبی و آموزش و تحصیل بیشتری نسبت 
اند، استعداد وردار بودهبھ تودۀ کارگران برخ

بیشتری برای کسب خودآگاھی دارند و، بھ ھمین 
دلیل، در صورتی کھ در صحنۀ مبارزۀ روزمره 
نیز مورد اعتماد کارگران قرارگیرند، اغلب برای 

پرداز و مرجع و نماینده را کارگران نقش نظریھ
توان این قشر از کارگران را می. کنندایفا می

شک، وجود بی. نامید» فعالکارگران پیشرو و «
اینان در میان کارگران نقطۀ قوت طبقۀ کارگر 

اما، اینان، بھ دلیل سطح دستمزد و رفاه . است
شان در میان نسبتاً باالتر و نیز بھ علت جایگاه

کارگران کھ ممکن است آن ھا را نسبت بھ خود 
متوھم سازد، بھ ھمان میزان ممکن است بھ نقطۀ 

بدیل شوند، یعنی مبارزۀ ضّد ضعف طبقۀ کارگر ت
. داری کارگران را بھ سازش بکشانندسرمایھ

سان، از یک سو، تا زمانی کھ تضاد بین کار بدین
فکری و کار دستی وجود دارد، طبیعی است کھ 
کارگران پیشرو و فعال نقش نماینده و مرجع و 

پرداز کارگران را ایفا کنند و، از سوی نظریھ
ت مبارزۀ تودۀ کارگران را دیگر، آن ھا ممکن اس

وثیقۀ صعود خود بھ قدرت و ثروت سازند و آن 

این تناقض را فقط . را بھ خدمت سرمایھ درآورند
با یک مکانیسم شورایی و مبتنی بر دموکراسی 

  » .توان حل کردمستقیم و از پایین می

  :پیشروان کمونیست طبقۀ کارگر

ی شوند کھ پیشروان کارگری از این رو بھ پیشرو تبدیل م
توانستھ اند در مبارزات روزمرۀ کارگران در صفوف 
. اول مبارزه و درسطح رھبری آن ھا قرار بگیرند

بنابراین زمینۀ رشد نظری آن ھا درگیری بیشتر و 
متمرکزتر آن ھا در مبارزه است، و این در حالی است 
کھ محسن حیکمی پایۀ تبدیل شدن کارگر بھ پیشُروی 

گرفتن کارگر در شرایطی می داند  کارگری را در قرار
چنین . کھ امکان فراغت برای مطالعھ پیدا کرده باشد

تعریفی در تضاد با خود نظر ایشان می باشد کھ معتقد 
است دریچۀ ورود آگاھی نھ از بیرون طبقھ کھ در 

در نتیجھ . پراتیک مبارزاتی درون خود طبقۀ کارگر است
گری را با محسن حکیمی زمینۀ بروز بورکراسی کار

بستر پیدایش پیشُروی کارگری جا بھ جا می کند و این 
برداشت غلط او تا بدان جا ادامھ دارد کھ حزب طبقۀ 
کارگر متشکل از کارگران پیشُروی کمونیست را 

  !می پندارد» ابزاری برای استقرار سرمایھ داری دولتی«

یکی از محصوالت تقسیم کار بورژوایی بھ کار فکری و 
داش قشر بورکرات کارگری است و متأسفانھ  یَدی، پی

شدت فتیشیسم کارگری کھ محسن حکیمی و گرایش ھای 
مشابھ را تحت تأثیر قرار داده آن قدر ھست کھ نتواند 
بورکراسی کارگری را بھ عنوان معضلی در درون طبقۀ 
کارگر ببیند؛ اما پیشروان کارگری کھ معتقد بھ ساختن 

یطی می داند کھ بھ دلیل حزب باشند را دارای آن شرا
امتیازت ویژه بر اساس تقسیم کار بورژوایی توانستھ اند 
موقعیت رشد خود در حد پیشُروی کارگری را بھ دست 

در یک کالم ایشان دو مؤلفۀ پیشُروی کارگری و . آورند
بستر بھ وجود آمدنش را با بورکراسی کارگری بر بستر 

ه است و بھ تقسیم کار بورژوایی، جابھ جا متوجھ شد
مشکلی کھ برای این سیستم . ھمان شکل ھم بیان می کند

فکری وجود دارد قرار دادن پیشروان کمونیست طبقۀ 
کارگر در ظرفی است کھ اوالً منجر بھ استقرار سرمایھ 
داری دولتی نشود و ثانیاً بتواند نظریات محسن حکیمی و 
طیف مشابھ گرایش وی را از یک تعادل درونی محسوس 

محسن حکیمی بھ طور کلی این ظرف را . خوردار کندبر
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ھمان شورا می داند، اما در پاراگراف ذکر شده در باال، 
است کھ بھ » مکانیسم شورایی و دمکراسی مستقیم«این 

عنوان وسیلۀ جلوگیری از انحرافات ناشی از تقسیم کار 
ما . بورژوایی در بین پیشروان کارگری معرفی می شود

ین مؤلفھ مفصل تر خواھیم پرداخت، اما تا پایین تر بھ ا
قبل از آن بد نیست بھ تجربۀ تاکنونی و رابطھ اش با این 

  . تعریف اشاراتی داشتھ باشیم

می دانیم کھ ھیچ گروه و گرایشی، حتا بورکرات ترین آن 
» شورا و دمکراسی«ھا در مقابل موضوعاتی مانند 

بت با موضع نخواھد گرفت، بماند کھ ھر کدام در رقا
دیگری اعتقادش بھ این مؤلفھ را عمیق تر و واقعی تر 

تا جایی کھ بھ محسن حکیمی و فعالیت . معرفی می کند
سال ھای اخیر وی در جنبش کارگری بر می گردد، او 
از جملھ افرادی بوده کھ با تعریف خود از دمکراسی 
. مستقیم و مکانیسم شورایی در تقابل قرار گرفتھ است

ن جا موضوع نقد مواضع نظری ایشان است ھرچند در ای
با این حال البد باید بین نظر . و نھ فعالیت ھای عملی وی

  . و عمل نظریھ پرداز نیز انسجامی برقرار باشد

کمیتۀ «محسن حکیمی یکی از افراد اصلی بینانگذار 
این کمیتھ . بود» ھماھنگی برای ایجاد تشکالت کارگری

کمیتۀ پیگری، اعالم  یک ھفتھ پس از اعالم موجودیت
موجودیت کرد و بالفاصلھ مورد نقد گرایشی کھ بھ آن 
تعلق دارم، یعنی گرایش مارکسیست ھای انقالبی، قرار 

انتقاد ما این بود کھ چرا با وجود اعالم موجودیت . گرفت
کمیتۀ پیگیری، کمیتۀ ھماھنگی نیز اعالم موجودیت کرده 

تی در تقابل با آن و این بھ معنی اخص کلمھ اعالم موجودی
پاسخی سطحی کھ در آن . و بھ معنی ایجاد افتراق است

موقع داده شد این بود کھ کمیتۀ ھماھنگی خواھان ایجاد 
تشکالت کارگری بھ نیروی خود کارگران است، اما 
کمیتۀ پیگیری این را از وزارت کار درخواست کرده 

ه ھرچند یک ماه بعد کمیتۀ پیگری در مراسم اول ما. است
مھ در سینما فردوسی این درخواست را پس گرفت و با 
صراحت گفت کھ معتقد بھ ایجاد تشکالت کارگری بھ 
نیروی خود کارگران است؛ اما این نیز موجب پیوستن 

نظر بھ این کھ در . کمیتۀ ھماھنگی بھ کمیتۀ پیگیری نشد
بین اعضای کمیتۀ ھماھنگی این محسن حکیمی بود کھ 

نوشتن بود و دستی بر قلم داشت، در  بیش از سایرین اھل
نیتجھ این امکان را داشت کھ در بحث ھا و مصاحبھ 

مثالً در مصاحبھ با نشریۀ دانشجویی آرمان نو، ( ھایی 
بھ طور مستقیم یا ) ١٣٨٥شمارۀ ویژه اول ماه مھ 

تلویحی، کمیتۀ ھماھنگی را بھ عنوان کمیتھ ای با گرایش 
موضوع در نوشتھ ھای این . لغو کار مزدی معرفی کند

برخی دیگر از فعالین گرایش لغو کار مزدی در خارج از 
تعیین این گرایش برای . کشور نیز بھ چشم می خورد

کمیتۀ ھماھنگی ھرگز نتیجۀ یک بحث درونی مبتنی بر 
این فقط از طریق اتوریتۀ . دمکراسی شورایی نبود

شخص محسن حکیمی و تعدادی از دوستان نزدیک او 
در واقع . بھ کل کمتیۀ ھماھنگی تعمیم پیدا می کرد بود کھ

در آن مقطع می شد بھ طور نامحسوسی مشاھده کرد کھ 
عمدتاً طیف مخالفین تشکیالت حزبی در کمیتۀ ھماھنگی 
و طرفدارن تشکیالت حزبی در کمیتۀ پیگیری متشکل 
شده بودند، و این ھرچھ بود صحبت از دو صف جداگانھ 

ترین ربطی کارگری می کرد و کم از فعالین و پیشُروی
بود کھ » دمکراسی«ھمین . بھ دمکراسی مستقیم نداشت

از باال بھ وسیلۀ بینان گذارن اصلی کمیتۀ ھماھنکی، و بھ 
طور مشخص محسن حکیمی بھ کل کمیتۀ ھماھنگی 
دیکتھ می شد و کار را بھ جایی رساند کھ وی را در 

  .تناقض با گفتار سابق خود قرار داد

ن مقطع پیشنھاد اتحاد عمل کارگری در سطح جنبش در آ
یکی از اعضای کمیتۀ . کارگری مطرح شده بود

ھماھنگی نیز این پیشنھاد را، ھرچند رو بھ خود کمیتۀ 
محسن حکیمی در . ھماھنگی، مطرح و آن را منتشر کرد

پاسخ بھ آن، اتحاد عمل کارگری بین گرایش ھای مختلف 
می دانست، زیرا کھ می  کارگری را غیر عملی و منتفی

گفت در جنبش کارگری تنھا دو گرایش وجود دارد، یک 
گرایش ضّد سرمایھ داری و دوم گرایش رفرمیستی کھ 
. این دو نیز نمی توانند با یکدیگر اتحاد عمل داشتھ باشد

بماند کھ ایشان خود بھ زودی با محافلی کھ خارج از 
ایش کمیتۀ ھماھنگی و بھ زعم خود وی در سوی گر

رفرمیستی قرار داشتند، نشست ھای منظمی در پارک 
چیتگر برای دفاع از کارگران دستگیر شده برگزار می 

ضّد «کردند کھ عمالً بھ یک اتحاد عمل بین گرایش 
و گرایش رفرمیستی تبدیل شده بود کھ با » سرمایھ داری

دستگیری عده ای در آن تجمع، و از جملھ خود محسن 
و . رت سابق ادامھ پیدا نکردحکیمی، دیگر بھ صو

ھمچنین بماند کھ دو سال قبل از آن، محسن حکیمی در 
بحثی کھ در تجمعی در کرج بھ مناسبت اول ماه مھ ارائھ 
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کرده و سپس ھمان را نیز مکتوب کرده بود، یک ردیف 
کامل از گرایش ھای مختلف در جنبش کارگری را 

ی تعریف کرد کھ ھمگی می توانند در تشکل سراسر
کارگران قرار بگیرند و جالب تر این کھ در آن نوشتھ 
تأکید کرده بود کھ از درون این تشکیالت می تواند حزب 

صرف نظر از ایجاد تقدم و . طبقۀ کارگر ھم بیرون بیاید
تأخر در شکل گیری این دو ظرف، اما مسألھ این بود کھ 
در آن مقطع البد محسن حکیمی بھ تشکیالتی دوگانھ 

وده، بھ طوری کھ امکان پیدایش تشکیالت حزبی معتقد ب
را از درون تشکیالت سراسری کارگران محیا می دیده 

اما پس از دو سال، وی در نقد بھ پیشنھاد اتحاد . است
عمل بھ کلی این گرایش ھا را نادیده گرفت و از اساس آن 

دمکراسی درونی کمیتۀ ھماھنگی . ھا را انکار می کرد
کامل نبود کھ نقدی کھ شخصاً بھ این بحث البتھ تا بدان حد 

محسن حکیمی منتشر کردم، در کنار آن دو بحث در 
مورد اتحاد عمل، در سایت کمیتۀ ھماھنگی قرار بگیرد، 
اما این بھ دلیل عدم عضویت اینجانب در کمیتۀ ھماھنگی 
نبود، زیرا کھ مقاالت افراد دیگری از گرایش لغو کار 

ی کردند و بنابر این عضو مزدی کھ در خارج زندگی م
کمیتۀ ھماھنگی محسوب نمی شدند، در این سایت منتشر 

ھمۀ این موضوعات ھنوز بیان کامل نقض . می شد
دمکراسی مستقیم و شورایی بھ وسیلۀ محسن حکیمی 
نیست، بلکھ خوِد مکانیسم قیم مآبانھ و از باالی کمیتۀ 
ھماھنگی بود کھ در تقابل با نظریات امروز محسن 

کیمی و ھمین طور در تقابل با مکانیسم دمکراسی ح
  . شورایی قرار می گرفت

کمیتۀ ھماھنگی، نھ یک تشکیالت کارگری در محل کار، 
کھ متشکل از جمعی از فعالین و پیشروان کارگری بود، 

بھ جز اشکال (کھ این بھ خودی خود دارای ھیچ اشکالی 
ت کھ مسألھ اما این اس. نیست) تقابل با کمیتۀ پیگری

چگونھ عده ای از فعالین کارگری بھ خود اجازه می دھند 
تشکالت کارگری » ایجاد«در نقش ھماھنگ کننده برای 

باشند، در حالی کھ مکانیسم دمکراسی شورایی ایجاب 
می کند کھ تشکل کارگری و انواع آن با انتخاب و بھ 

  . شود» ایجاد«نیروی خود کارگران 

ریۀ آرش بھ درستی بھ محسن حکیمی در مصاحبھ با نش
این اشاره دارد کھ اتحادیھ ھای کارگری در ایران بھ 

بدیھی است کھ وظیفۀ یک . وسیلھ احزاب ایجاد شده است

حزب نھ ایجاد اتحادیۀ کارگری و نھ ھر تشکل کارگری 
دیگر است، اگر قرار باشد یک حزب انقالبی پیشنھادی 

خواھد بود  بھ کارگران برای تشکل داشتھ باشد، قطعاً این
کھ با پذیرش برنامۀ حزب بھ آن بپیوندند و در واقع عضو 

در نتیجھ بی معنی خواھد بود کھ . ھمان حزب شوند
حزب طبقۀ کارگر، برای کارگران تشکیالت ایجاد کند، 
بلکھ تنھا باید از تشکالت مستقلی کھ خود کارگران می 
سازند، دفاع و در سمت و سو دادن مبارزات آن ھا بھ 

و این در . ی مبارزۀ ضدۀ سرمایھ داری، نقش ایفا کندسو
حالی است کھ حزب انقالبی طبقۀ کارگر ھنوز از 
دمکراسی مستقیم بھ آن معنی کھ محسن حکیمی از آن یاد 
می کند، حرفی نزده است و در واقع بھ سلسلھ مراتب 
دمکراتیک معتقد است و با این مکانیسم آنارشی گری در 

اما کمیتۀ ھماھنگی . ود دور می کندسازماندھی را از خ
کھ نھ تشکیالت در محل کار و نھ حزب محسوب نمی 
شد، بھ طور قیم مآبانھ خود را در مقام ھماھنگ کنندۀ 

بماند کھ ھرگز . تشکالت کارگری قرار داده بود» ایجاد«
ھیچ تشکل کارگری نیز در اثر ھماھنگی ھای این کمیتھ 

  . ایجاد نشد

ھ خاطر دارد کھ در یک گلگشت در محسن حکیمی البد ب
بین جمعی از فعالین کارگری، کمیتۀ ھماھنگی را دارای 

چوب ُدوی «موجودیتی می دانست کھ پس از چندی 
ترجمۀ . »امدادی را بھ دست تشکل کارگری می دھد

این جملھ کھ بتواند بھ معنای آن » غیر استعاره ای«
ایجاد  صراحت ببخشد، این است کھ کمیتۀ ھماھنگی برای

تشکالت کارگری در آینده خود بھ ھمان تشکل کارگری 
بھ عبارت دیگر ھماھنگ کنندگان ایجاد . تبدیل می شود

تشکالت کارگری در واقع مشغول ھماھنگی برای تبدیل 
شدن خود بھ یک تشکل کارگری بودند، کھ البتھ چنین 

آیا اگر حزب انقالبی کارگران ھمین کار را می . نشد
ی محسن حکیمی بھ عنوان اراده گرایی و کردند از سو

  ؟ !نخبھ گرایی مورد حملھ قرار نمی گرفت

شخصاً در مورد این تناقض با برخی از اعضای بنیان 
در نھایت و . گذار کمیتۀ ھماھنگی بحث ھای زیادی داشتم

در ادامۀ بحران درونی کمیتۀ ھماھنگی کھ ھمزمان با 
ھ با اضافھ اعالم موجودیت آن وجود داشت، این کمیت

برای ایجاد تشکالت کارگری و » کمک«کردن کلمۀ 
مکانیسم . تغییراتی در اساسنامھ بھ دو شاخھ تبدیل شد
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دمکراسی شورایی مورد نظر محسن حکیمی قادر نبود 
جلوی این انشقاق را با پذیرفتن رأی اکثریت اعضای این 

در دمکراسی شورایی مورد نظر محسن . کمیتھ بگیرد
سیون نیز مفھوم ندارد و یک گروه یا باید حکیمی، فراک

کامالً یک دست و بدون اختالف باشند و یا این کھ ھرکس 
برود گروه مورد نظر خود را بھ طور جداگانھ بسازد، 
ھمان طور کھ این کمیتھ در تقابل با کمیتۀ پیگیری چنین 

محسن حکیمی خود بارھا از این عمل در مورد . کرد
فرقھ گرایی «پ بھ عنوان سایر احزاب و گروھای چ

اما فراکسیون در تشکیالت حزب ! یاد کرده بود» کور
پیشتاز انقالبی مورد نظر لنین از شروط مھم دمکراسی 
درونی حزب بھ شمار می رود و در درون حزب 
بلشویک ھم ھمواره چندین فراکسیون وجود داشت کھ 

  . ھمین ھم موجب جلوگیری از انشعاب می شد

مورد نظر محسن حکیمی کمیتۀ  دمکراسی شورایی
ھماھنگی را با گرایش لغو کار مزدی می خواست، حتا 
اگر الزم می بود با تعداد محدود اعضا از کمیتھ 
ھماھنگی جدا شده یا شاھد جدایی اکثریت کمیتۀ ھماھنگی 

اشکال اساسی تنھا بھ تمایالت بورکراتیک در . باشد
وجبات این بخشی از فعالین کارگری مربوط نمی شد کھ م

افتراق را فراھم می آورد، بلکھ بھ درک ناقص و بی ربط 
. از مکانیسم دمکراسی شورایی نیز مربوط می شد

مکانیسم دمکراسی شورایی در تشکیالت سراسری 
کارگران با وجود انواع گرایش ھای مختلف در آن قابل 
تعمیم و مورد نیاز است، اما در تشکیالتی کھ قرار است 

» گرایش لغو کار مزدی«گرایش، گیریم بر اساس یک 
شکل بگیرد، در واقع زندگی درونی تشکیالتی منبعث از 
ظرفیت دمکراتیک و پویایی ھمان گرایش و در انسجام 

درست مانند گرایش . بھ حول ھمان گرایش است
مارکسیستی طبقۀ کارگر کھ دقیقاً بھ حول ھمین محور، 

ر دمکراسی حزب پیشتاز انقالبی را ساختھ و مبتنی ب
کارگری دارای انسجام درونی و زندگی دمکراتیک 

» مکانیسم«در ھر حال بین . درون تشکیالتی خواھد شد
دمکراسی شورایی در تشکالت مختلف و دمکراسی 
شورایی در خود تشکیالت شوراھای سراسری، تفاوت 

  . اساسی است کھ در ادامھ بھ آن بر می گردیم

 :مفھوم تشکیالت دوگانھ

کیمی معتقد است کھ کارگران نیازمند تشکیالت محسن ح
  :دوگانھ نیستند، او می گوید

بدین سان، بر بستر شکست انترناسیونال اول و «
کمون پاریس، نخست کائوتسکی و سپس لنین 

تشکیالت دوگانھ را مطرح کردند و در   نظریۀ
واقع با طرح این نظریھ شکست طبقۀ کارگر را 

مل آن را بھ ابزاری پیروزی نشان دادند، و در ع
حزبی تبدیل  –داری دولتی برای استقرار سرمایھ

دارانھ فرض سرمایھاین نظریھ بر دو پیش. کردند
اول جدایی مبارزۀ سیاسِی : مبتنی است

داری طبقۀ کارگر از مبارزۀ اقتصادی ضدسرمایھ
ای و، دوم، او و بدین سان توجیھ رفرمیسم اتحادیھ

ی خویش و سپردن بیگانگی کارگران با نیرو
سازمان "رھایِی خود بھ دست یک منجی بھ نام 

، و "حزب طبقۀ کارگر"یا " ایانقالبیون حرفھ
شدن بھ سرباز گوش بھ فرمان آن برای تبدیل

  ».اش بھ قدرت سیاسیرساندن

آن خواھیم » ابزار« بھ بحث سرمایھ داری دولتی و 
را رسید، اما در این جا برای آن کھ دقیقاً بفھمیم چ

تشکیالت دوگانۀ مورد نقد حکیمی بھ ابزاری برای 
استقرار سرمایھ داری دولتی منجر می شود، الزم است 
اجزای پارگراف فوق را کمی بشکافیم و مورد ارزیابی 

  . قرار دھیم

از نظر محسن حکیمی مبارزۀ اقتصادی و سیاسی 
کارگران باید بھ طور توأمان در یک تشکیالت واحد 

و نھ یک تشکیالت مانند اتحادیھ ھا،  سازماندھی شود
برای مبارزه اقتصادی و یک تشکیالت دیگر مانند 

بھ طور دقیق تر وی در . حزب، برای مبارزات سیاسی
  :این مورد می گوید

در مورد رابطۀ مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ سیاسِی « 
داری در پاسخ بھ پرسش چھارم نشان دادم کھ ضدسرمایھ

رزۀ طبقۀ کارگر در عین تفاوت با این دو شکل از مبا
ناپذیرند، و و جدایی دیگر سازندۀ کلیتی یکپارچھیک

مبارزۀ اقتصادی از طریق خودآگاھی کارگران بھ مبارزۀ 
یابد، بی آن کھ این امر داری ارتقا میسیاسِی ضّد سرمایھ

  ».نیاز داشتھ باشد" ایسازمان انقالبیون حرفھ"بھ 
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ضی صورت می گیرد و آن این ظاھراً در اینجا نقض غر
است کھ حزب انقالبیون حرفھ ای بھ زعم محسن حکیمی 

البد برای . بھ معنی مرکزیت گرایی و نخبھ گرایی است
مقابلھ با مرکزیت و نخبھ گرایی می باید بھ استقالل 
تشکالت کارگران احترام گذاشت و تشکل یا ارادۀ حزبی 

تکلیف چیست  بسیار خوب، اما. را بھ آنھا تحمیل نکرد
کھ اگر خود کارگران رفتند و مثالً سندیکای رانندگان 
اتوبوسرانی ایجاد کردند تا بھ این وسیلھ مبارزات 

آیا باید بھ آنھا یک یا دو  . اقتصادی خود را سازمان دھند
نامھ سرگشاده نوشتھ شود کھ چنین کاری خطا است و بھ 

لغو کار ضد سرمایھ داری با افق «جای آن باید تشکیالت 
؟ وقتی پیشنھاد کنندگان این ایده خود نمی !ساخت» مزدی

توانند ویژگی ھای چنین تشکیالتی را توضیح دھند و 
ناچار می شوند منطبق با سنت کلی گویی ھای خود در 
ھمان مدار ماکسیمالیستی باقی بمانند، کارگرانی کھ 
مبارزاتشان را از سطح آگاھی فعلی خود کھ ھمان آگاھی 

میستی است آغاز کرده اند چگونھ باید این مفاھیم اکونو
بھ این موضوع بیشتر می . گنگ و غیر ملموس را بفھمند

پردازیم اما حال باید ببینیم اصالً این مبارزۀ اقتصادی 
شدن » ضد سرمایھ داری«و » سیاسی«چیست کھ برای 

بھ عبارت دیگر، . بھ خودآگاھی کارگران نیازمند می شود
اھی کارگران وجود نداشت و یا در چنان چھ خودآگ

مقطعی کھ ھنوز حاصل نشده است، بھ این معنی خواھد 
بود کھ خصلت مبارزۀ اقتصادی کارگران نمی تواند ضد 
سرمایھ داری باشد، بلکھ خصلتی است کھ در ھمان 

حال وجھ . چھارچوب بورژوایی محصور شده است
ران مبارزۀ اقتصادی بدون ترکیب آن با خود آگاھی کارگ

را موقتاً کنار می گذاریم تا ببینیم خوِد خودآگاھی چگونھ 
  .حاصل شده است

در کل بحث محسن حکیمی این موضوع سخت در ھالۀ 
تنھا اشاره ای گذرا بھ . ابھام و بھ شکل رازآلود رھا شده

چگونگی تبدیل شدن مبارزۀ خود انگیختھ بھ مبارزۀ 
. شده است »کوران مبارزۀ کارگران«خودآگاه، بھ وسیلۀ 

اما قبالً گفتیم کھ این کوران مبارزه عالوه بر بستر 
پیدایش مبارزۀ خود آگاه، ضمناً موجب پیدایش مبارزات 

مگر می توان برای مبارزات . خود انگیختھ ھم می شود
کوران «خود انگیختۀ کارگران بستر دیگری بھ جز ھمان 

حال اگر بھ سراغ وجھ سیاسی . تصور کرد» مبارزه
ترین پرسشی کھ بالفاصلھ ات کارگران برویم، مھممبارز

خود دارای » سیاست«مطرح می شود این است کھ این 
چھ خصلتی است، آیا خصلت آن ھم مانند خصلت مبارزۀ 
اقتصادی بورژوایی است و یا اتوماتیک سیاست مستقل 

  . کارگری و ضّد سرمایھ داری است

است پر واضح است کھ سیاست کارگری خود بھ خود سی
ضد سرمایھ داری نیست و تابعی از ھمان منشاء 

ھر سیاستی لزوماً ضد سرمایھ داری . اقتصادی خود است
مثالً رفرمیست ھا کھ اساساً معتقدند . محسوب نمی شود

نباید مبارزات را بھ عرصۀ سیاسی کشاند، در واقع 
مشغول بھ کار بردن سیاست ھستند، اما نھ سیاست ضد 

تی کارگران برای افزایش دستمزد یا یا وق. سرمایھ داری
ایجاد تشکالت دلخواه خود مبارزه می کنند، مشغول 

وقتی حکومت . مبارزۀ صنفی و اقتصادی خود ھستند
سرمایھ داری آن ھا را سرکوب و دستگیر می کند، آن ھا 
خواستار آزادی رفقای دستگیر شدۀ خود می گردند و بھ 

ی شوند، اما نھ این  ترتیب وارد فاز سیاسی مبارزه م
مطالبۀ اول و نھ مطالبۀ دوم ھیچ کدام مبارزه ای با 

در نتیجھ .  سیاست ضد سرمایھ داری محسوب نمی شود
باید راھی یافتھ شود برای تبدیل کردن مبارزۀ سیاسی 

  .کارگران بھ سطح مبارزۀ ضد سرمایھ داری

محسن حکیمی معتقد است کھ در ترکیب مبارزۀ اقتصادی 
و سیاسی در کوران مبارزۀ کارگران، خودآگاھی بھ 
وجود می آید و بھ مبارزۀ ضد سرمایھ داری تبدیل می 

اما آن چھ کھ از قلم می افتد افق مبارزۀ ضد سرمایھ . شود
داری است کھ نبود آن باعث می شود حتا مبارزات ضّد 

ر چھارچوب نظام سرمایھ داری محبوس سرمایھ داری د
در نتیجھ این کشف بزرگ تاریخی کھ باید مبارزات . شود

اقتصادی کارگران با مبارزۀ سیاسی آنھا در یک ظرف 
تشکیالتی ترکیب شود، نھ تنھا موضوعی تازه نیست، 
بلکھ کمترین مغایرتی با حضور حزب پیشتاز انقالبی 

الین گرایش لغو کار فع«اگر عده ای مانند . نخواھد داشت
اتوماتیک در تشکیالت صنفی کارگران مانند » مزدی

ھمان سندیکای کارگران اتوبوسرانی قرار نگرفتند تا از 
سطح آگاھی فعلی آن ھا مبارزاتشان را بھ سطح سیاسی 
ارتقا دھند، بلکھ از موضع باال و نخبھ گرایانھ آن ھا را 

ھ ساختن بھ ترک چنین تشکیالتی فرا می خواندند و ب
تشکیالتی گنگ و ناروشن بھ نام تشکل سراسری و ضد 
سرمایھ داری دعوتشان می کردند، بھ این معنی تعبیر می 
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شود کھ نخبھ گرایی و قرار گرفتن در موضع باال ربطی 
بھ تشکیالت حزب پیشتاز انقالبی ندارد و اتفاقاً مختص 

درست بھ ھمین دلیل . رادیکالیزم خرده بورژوایی است
کھ بالفاصلھ پس از آغاز مبارزۀ صنفی کارگران  است

یاد شده، آن ھا وارد فاز مبارزۀ سیاسی برای آزادی 
رھبران خود می شوند و سپس در متن ھمین مبارزه می 
آموزند تا مبارزاتشان را از سطح صنفی سیاسی بھ سطح 
ضد سرمایھ داری ارتقا دھند؛ و با اعالم اعتصاب چنین 

  . نیز می کنند

دخالت گری گرایش رادیکال خرده بورژوایی در عدم 
پشت مفھوم غیر ملموس و گنگ و بھ غایت 

در مبارزات کارگران » لغو کار مزدی«ماکسیمالیستی 
یاد شده، آن ھا را بھ شدت منزوی می کرد و بھ حاشیھ 
می راند، و در عوض این طرفدارن حزب انقالبی بودند 

اتوبوسرانی، شانھ  کھ با حفظ احترام بھ استقالل کارگران
بھ شانھ در ھمۀ طول مبارزاتشان در کنارشان قرار می 
گرفتند، دستگیر می شدند و ھزینھ پرداخت می کردند تا 
نشان دھند کارگران می توانند و حق دمکراتیک خود می 

اعم  - دانند کھ بھ سراغ ھرنوع تشکل یابی کھ می خواھند
  .بروند - از اقتصادی یا سیاسی یا ترکیبی از این دو

دو شکل از مبارزۀ طبقۀ کارگر کھ در «از این گذشتھ، 
دیگر سازندۀ کلیتی یکپارچھ و جدایی عین تفاوت با یک

، لزوماً بھ معنی قرار گرفتن دو شکل از »ناپذیراند
مبارزه در یک تشکیالت نیست، این دو شکل متفاوت از 

» طبقۀ«مبارزه در واقع در انسجام با کلیت مبارزۀ 
شکلی یکپارچھ کسب می کند، وقتی کھ بھ  کارگر

  .صورت جنبش عمومی کارگران متجلی می شود

مفھوم تشکیالت دوگانھ اساساً ربطی بھ این ندارد کھ 
کارگران باید فقط بھ مبارزۀ اقتصادی بپردازند و 
انقالبیون حرفھ ای بھ مبارزۀ سیاسی، این یک تحریف 

. گانھ استلیبرالیستی و مخدوش از مفھوم تشکیالت دو
موضوع بر سر اختالف تشکالت توده ھای کارگر کھ می 
تواند تنھا مختص بھ مبارزات صنفی یا سیاسی و یا ھردو 

» رھبری انقالبی«آنھا باشند، از یک سو؛ و تشکیالت 
جھت سمت و سو دادن ھمۀ این مبارزات بھ سوی ھدف 

تشکیالت رھبری . انقالب اجتماعی، از سوی دیگر است
کارگر . متشکل از کارگران کمونیست استانقالبی 

کمونیست از نگاه لنین بھ این دلیل انقالبی حرفھ ای 

معرفی می شود کھ می تواند وظایف حزبی خود را 
روزانھ و روزی ھشت ساعت در کنار سایر کارگران در 

او فقط ساعات . کف کارخانھ یا محل تولید انجام دھد
ص نمی دھد، فراغت خود را بھ فعالیت حزبی اختصا

بلکھ بھ طور تمام وقت در حال انجام وظایف تشکیالتی 
خود است و درست بھ ھمین دلیل انقالبی حرفھ ای 

این کارگران کمونیست ھمان ھایی . محسوب می شود
ھستند کھ مارکس در مانیفست کمونیست خطاب بھ آن ھا 

  .را تعریف کرده است» ھدف فوری«

طلقاً بھ دلیل مھارت نیاز حضور حزب پیشتاز انقالبی م
آن در مبارزۀ اخص سیاسی و اختصاص این مبارزه 

اساساً حزب پیشتاز انقالبی زمانی در . برای خود نیست
پشبرد مبارزۀ سیاسی موفقیت و پیروزی کسب می کند کھ 
سطح مبارزۀ اقتصادی توده ھای کارگر را بھ سطح 
سیاسی تبدیل کرده باشد و این امر میسر نیست مگر آن 

ھ این حزب بتواند دخالتگری روزانھ در ھمین سطح ک
ترین یکی از مھم. مبارزۀ اقتصادی کارگران داشتھ باشد

وظایف حزب پیشتاز انقالبی ارتقای مبارزات صنفی 
کارگران بھ سطح مبارزۀ سیاسی است و اگر بھ این ھدف 

  . خود نائل نگردند، در واقع شکست خورده است

رھبری «از نیاز بھ  ضرورت حزب پیشتاز انقالبی
مبارزات پراکندۀ کارگران و ھدایت آن ھا بھ » انقالبی

ھیچ مبارزه ای . سوی مبارزۀ ضد سرمایھ داری است
نمی تواند مفھوم کامل ضد سرمایھ داری پیدا کند، مگر 
آن کھ بتواند حلقۀ واسطی باشد برای تسخیر قدرت 

» لغو کار مزدی«ھر گرایشی، از جملھ گرایش . سیاسی
چنان چھ نتواند این ھدف را بھ عنوان مانیفست مبارزۀ 
خود، آن ھم با صراحت ھرچھ انقالبی تر، و نھ با استفاده 
از کلمات اشاره ای جھت استتار آن، در مرکز مبارزۀ 
خود قرار دھد، بی شک و بدون تردید، با ھر درجھ از 
ترکیب سیاست در فعالیت اقتصادی، نھایتاً و در بھترین 

ر جناح چپ ھمان تشکیالت اقتصادی و اتحادیھ حالت د
مرز خروج از آنارشیزم و . ای قرار خواھد گرفت

سندیکالیزم و آنارکو سنیدکالیزم دقیقاً در ترسیم روشن و 
صریح چگونگی تسخیر قدرت سیاسی و ابزار 

حزب پیشتاز انقالبی . برای این منظور است» رھبری«
خود ساختۀ  تشکیالتی است نھ در تقابل با تشکالت

کارگران، بلکھ با حفظ احترام بھ سیاست استقالل طبقاتی 
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آن ھا، بھ موازات آن ھا و برای ایجاد ارتباط بین 
مبارزات آن ھا با سایر مبارزات اجتماعی؛ و در یک 

. کالم رھبری آن ھا برای کسب قدرت سیاسی است
درست بھ ھمین دلیل این حزب انقالبی و نام دیگر آن 

  . ب اجتماعی استحزب انقال

  :مفھوم سرمایھ داری دولتی

یکی از خصوصیات اصلی روشنفکری خرده بورژوازی 
بی حوصلگی این طیف در تحلیل و بررسی موضوعات 

نمونۀ بارز آن وضعیت روسیھ پس از . پیچیده است
انقالبی کھ از درون خود ارتجاع . است ١٩١٧انقالب 

باعث شد کھ این  ضّد انقالبی استالینیستی را بیرون داد و
انقالب در مسیر پیشروی خود بھ سوی سوسیالیزم، 
. متوقف شود و بازگشت بھ موقعیت قبلی را آغاز کند

طیف ھای مختلفی بر سر این فرایند بحث و نظر داشتھ 
یکی از ساده ترین، بی دردسرترین و سھل الوصول . اند

و بعد از  ١٩١٧ترین تحلیل ھا از حکومت پس از انقالب 
با این تحلیل . است» سرمایھ داری دولتی«گ لنین، مر

بررسی مسائل بسیار مھمی منتفی و از روی ھمۀ آن ھا 
با این تحلیل نیازی بھ فھم و درک خطر . جھش می شود

بورکراسی کارگری برای بھ انحطاط کشانیدن دولت 
اغلب کسانی کھ بھ این تحلیل رجوع . کارگران نیست

یح و علمی از مفھوم سرمایھ کرده اند، نھ تنھا درک صح
داری دولتی ندارند، بلکھ مطلقاً درک روشن و صحیی ھم 

آنھا تصور می کنند یک . از مفھوم سوسیالیزم ندارند
انقالب رخ می دھد و فردا سوسیالیزم مستقر می شود، 

( اگر نشد آن چھ کھ ھست سرمایھ داری دولتی است 
است، و آن اما مشکل از این ھم فراتر )! پایان تحلیل

اغلب طیف گستردۀ (عبارت از این است کھ گرایش ھایی 
آنارشیستی و شبھ آنارشیستی؛ از جناح چپ آن کھ شامل 
کمونیزم شورایی و گرایش لغو کار مزدی است تا منتھی 

، اساساً پیدایش )الیھ راست آن کھ بھ لیبرالیزم می رسد
سرمایھ داری دولتی را بھ دلیل وجود حزب کمونیست 

مثالً محسن حکیمی در پاسخ بھ سؤال . قالبی می دانندان
  : پنجم نشریۀ آرش می گوید

ھمان است کھ " حزب طبقۀ کارگر"اگر منظور شما از «
نامیده است، " ایسازمان انقالبیون حرفھ"لنین آن را 

داری ھیچ چنین سازمانی نھ تنھا بھ الغای نظام سرمایھ
تواند بکند میکند، بلکھ حداکثر کاری کھ کمکی نمی

- سرمایھ و خصوصی با" آزاد"داری جایگزینی سرمایھ
تجربۀ ناکام کشورھای . است حزبی –داری دولتی 

از قبیل شوروی و چین و کوبا و کرۀ " سوسیالیستی"
حزبی در  –داری دولتی و لجنزار سرمایھ… شمالی و

  ».دھداین کشورھا این واقعیت را بھ روشنی نشان می

گر اساس نظریھ پردازی در تقابل با حزب ما می گوییم ا
لنینی اینھمانی کردن آن با سرمایھ داری دولتی است، پس 
الزم است نظریھ پردازان مدعی دست کم یک مقالۀ 
جداگانھ در مورد مفھوم سرمایھ داری دولتی منتشر کنند 
تا روشن شود درک آن ھا از این مفھوم چیست کھ آن ھا 

البتھ . سرگردانی می کند را دچار چنین درجھ ای از
انتشار چنین مقالھ ای بھ تنھایی نیز ناقص خواھد بود، 
مگر آن کھ نظریھ پردازان مدعی، درک خود را از 
مفھوم سوسیالیزم و چگونگی رسیدن بھ آن نیز منتشر 

این ھمان دردسری است کھ روشنفکر خرده بورژوا . کند
سری از آن بیزار است و ترجیح می دھد در غالب یک 
  . کلی گویی سر و تھ ھمۀ این مفاھیم را بھ ھم بیارود

در پارگراف باال کھ از محسن حکیمی نقل شده، کلمۀ 
مفھوم آن . سوسیالیزم در بین گیومھ قرار گرفتھ است

چیست؟ آیا بھ این معنی است کھ کشور ھای ذکر شده بھ 
زعم خودشان سوسیالیستی بوده اند؟ اگر چنین است پس 

کیمی آن ھا را بھ عنوان نمونھ ھای چرا محسن ح
و اگر آن ھا . کشورھای سوسیالیستی ناکام معرفی می کند

کشورھای سوسیالیستی نبودند، پس چرا بھ عنوان نمونھ 
ھایی معرفی می شوند کھ نتیجۀ وجود سازمان انقالبیون 

؟ این ھمان کلی گویی است کھ یک !حرفھ ای است
و این البتھ کامالً  .روشنفکر مرتب بھ آن دچار می شود

در یک جامعۀ بستھ، آن ھم بدون حضور . طبیعی است
حزب پیشتاز انقالبی، نظریھ پردازی و ملزومات آن بھ 
کلی وارونھ شده و چنان چھ کسی شروع بھ ترجمۀ یک 

( سری از آثار کالسیک بھ زبان بومی کند، پس از چندی 
د و بھ یک نظریھ پرداز تبدیل می شو) و اغلب خیلی زود

خیلی زود مایل است خود را در مرکز دخالت گری ھای 
و اغلب بی خطر، نظیر کالس ھای کاپیتال (سیاسی 

دقیقاً بھ ھمین دلیل است کھ . قرار دھد) خوانی و امثالھم
یک نظریھ پرداز انقالبی باید درک خود و گرایش خود 
را نسبت بھ مفاھیم اساسی مانند سوسیالیزم، انقالب، 

... یاسی، دیکتاتوری انقالبی طبقۀ کارگر وکسب قدرت س
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اتفاقاً درست ھمین جا . بھ طور سیستماتیک مکتوب کند
است کھ یک فعالیت حزبی و آگاھانھ از کار 

علی العموم و خود انگیختھ متمایز می » روشنگری«
نزد یک فعال سوسیالیست ضد سرمایھ داری این ھا . شود

کھ ھر از چند  مفاھیمی ژورنالیستی و تصادفی نیستند
گاھی در یک مصاحبۀ جستھ و گریختھ بیان شود، این ھا 
جمعبندی دویست سال سنت انقالبی است کھ با نام تئوری 
انقالبی دستھ بندی شده است تا بتواند راھنمای جنبش 

جالب اینجا است کھ اکثر احزابی کھ . انقالبی موجود باشد
خورد مورد نقد محسن حکیمی ھستند نیز ھمین روش بر

از سوی  آن ھا نیز ھیچ یک . را با این گونھ مفاھیم دارند
از این مفاھیم، بھ صورت دقیق تعریف و تحلیل نشده 

  .است

اما گذشتھ از این موضوعات و بدون قصد ورود بھ بحث 
سرمایھ داری دولتی و مفھوم آن برای طوالنی نشدن 

این را می گذاریم برای زمانی کھ محسن حکیمی ( بحث 
موضوعات ) خود را در ارتباط با آن مکتوب کند نظر

ساده ای کھ اکنون و در این مجال می توان طرح کرد این 
؛ اگر سرمایھ داری دولتی راھی برای حفظ و :است کھ

نجات سرمایھ داری از بحران است، پس چرا استقرار آن 
باید وابستھ بھ تشکیل حزبی متشکل از آگاه ترین و 

گذشتھ ترین نیروھای پیشرو مصمم ترین و از جان 
چرا برای استقرار آن باید کسی . مارکسیست انقالبی باشد

سال محرومیت از یک زندگی متعارف و  ٢٥مثل لنین 
معمولی داشتھ باشد، زندان و تبعید و فقر را تحمل کند، 
برای نوشتن یک صفحۀ بیشتر در نشریھ یک وعده غذای 

چرا تعداد . اھم شودکمتر بخورد تا بلکھ ھزینۀ کاغذ آن فر
زیادی از انقالبیون حرفھ ای باید دستگیر و کشتھ شوند و 
ده ھا چرای دیگر برای این کھ نظام سرمایھ داری آزاد 

؟ اگر نیاز دائم التوسعھ !بھ سرمایھ داری دولتی تبدیل شود
ل سرمایھ داری، ھمان طور کھ مارکس می گوید، سر 

ھان است، پس کشیدن بھ ھر کوره دھاتی در ھر جای ج
چرا باید خود را پس از یک انقالب کارگری و محصور 

این سرمایھ داری دولتی . در یک کشور ایزولھ مستقر کند
چھ معجونی است کھ ھم عامل حفظ و بقای کل نظام 
سرمایھ داری از بحران سقوط است و ھم در یک جنگ 
قطب بندی شده و سیستماتیک با ھمان سرمایھ داری قرار 

زم است ردیفی از این سؤاالت پاسخ بگیرد تا ال! دارد
بتوان بھ سادگی خوردن یک لیوان آب، یک حزب 

انقالبی را وسیلۀ استقرار سرمایھ داری دولتی توصیف 
چنینی اما نظر بھ این کھ ورود نظریھ پردازان این! کرد؛

بھ این سطح از دخالت گری نظری تقریباً غیر ممکن 
ھ این انتظار بسنده می کنیم است، در نتیجھ در این جا ب

کھ دست کم آن ھا مدلی از تشکیالت و حکومت معرفی 
کنند کھ اوالً منجر بھ استقرار سرمایھ داری دولتی نشود 
و ثانیاً نوع و خصلت حکومت و فرایند تکاملی آن را 
معرفی کنند، بھ طوری کھ در ھر لحظھ نتوان آن موارد 

ری دولتی در قبل از شواھدی را کھ در مورد سرمایھ دا
بھ بیان دقیق تر، از مقطع . ذکر شده است، مشاھده کرد

تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقۀ کارگر تا پایان ساختن 
ساختمان سوسیالیزم کھ دوران گذار بھ سوسیالیزم طی 
می شود، در ھر لحظھ از این پروسھ می توان شواھدی 

غ را ذکر کرد کھ وجھی و اثری از سرمایھ داری، یا دا
نظام پیشین را با خود دارد و می توان بھ استناد ھمان 

این جا .  شواھد گفت، این ھمان سرمایھ داری دولتی است
است کھ باز ماکسیمالیزم بھ کمک این نوع گرایش ھای 

مثالً تا جایی کھ بھ این بحث مربوط . روشنفکری می آید
کار » سیستم«و آن ھم نھ » لغو کار مزدی«می شود، 
سخۀ ماکسیمالیستی در مقابل سرمایھ داری مزدی، ن

. دولتی و جایگزین نظام سرمایھ داری معرفی می شود
اما سؤال در این جا دقیقاً این است کھ این ھدف چگونھ و 
طی کدام فرایند حاصل می شود کھ در کل پروسھ تا 
رسیدن بھ آن نتوان عناصر سرمایھ داری در جامعھ را 

ای این منظور متصور است فقط یک راه بر. مشاھده کرد
بھ (و آن لغو کار مزدی، البد نھ حتا از فردای انقالب 

بلکھ از فردای ایجاد تشکالت ) زعم منصور حکمت
سراسری و ضد سرمایھ داری، و یا بھ عبارت دیگر از 
زمان تشکیل شوراھا است کھ بھ زعم محسن حکیمی می 

  !تواند در شرایط عادی ھم ایجاد شود

  :    ری کارگران و زمینۀ پیدایش آنشوراھای سراس

در واقع شوراھای کارگری ظرفی ھمھ کاره و برای ھمۀ 
» چپ«دوره ھا نزد گرایش ھایی است کھ از موضوع 

ظاھراً با . در تقابل با حزب پیشتاز انقالبی قرار می گیرند
وجود این شوراھا ھمھ چیز حل می شود؛ نھ نیازی بھ 

محسن . الً خود انقالبحزب انقالبی ھست، و نھ احتما
  :حکیمی در این باره می گوید
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سیاسی در چھارچوب -شورا ھم تشکل مبارزۀ اقتصادی«
داری است و ھم سازمان مبارزه برای نظام سرمایھ

بنابراین، شورا صرفاً مختص . داریرھایی از سرمایھ
داری نیست و کارگران رھایی از سرمایھ  مبارزه برای

و در زیر سلطۀ " اوضاع عادی"توانند و باید در می
  ».داری نیز در شوراھای خود متشکل شوندسرمایھ

بھ راستی اگر بتوان در اوضاع عادی و در زیر سلطۀ 
سرمایھ داری در شوراھا متشکل شد، دیگر چھ نیازی بھ 

تازه پس از در واقع خروج از وضعیتی خواھد بود کھ 
خواھد سپری کردن آن امکان برقراری شوراھا بھ وجود 

شوراھای مورد نظر محسن حکیمی یا باید دارای . آمد
قدرت و تحکم باشند و یا ظرفی فرمالیستی، اگر نظام 
موجود بتواند داوطلبانھ قدرِت دومی بھ نام شوراھای 
سراسری کارگران را در کنار قدرت خود تحمل کند، 
دیگر چھ نیازی بھ خروج از چھارچوب نظام موجود 

نظام موجود نتواند وجود شوراھای  ؟ و اگر!خواھد بود
سراسری و ضد سرمایھ داری را در کنار و با حضور 
خود تحمل کند و قرار باشد کھ شوراھا خود را بھ آن 

خواھد » اوضاع عادی«تحمیل کنند، این دیگر چگونھ 
  ؟ !بود

محسن حکیمی می داند کھ در پاسخ بھ ایجاد شوراھای 
ین شوراھا نھ بھ سراسری بھ وی گفتھ خواھد شد کھ ا

وجود آورندۀ شرایط انقالبی و انقالب، بلکھ برعکس، 
بھ » اوضاع عادی«محصول آن ھستند و نمی توانند در 

بھ ھمین دلیل او تأکید می کند کھ شوراھا می . وجود آیند
توانند در اوضاع عادی نیز بھ وجود آیند و برای اثبات 

رده است؛ این ادعا، مثال ھایی از دوره ھای تاریخی آو
اما نھ ھر دوره، بلکھ دوره ھایی کھ دقیقاً مخصوص 
پیدایش شوراھای سراسری است و آن دوره ھا را بھ 

او از تجربیات . توصیف می کند» اوضاع عادی«اشتباه 
در روسیۀ تزاری در سال «تاریخی مبارزات کارگری 

در ھمان روسیۀ  ١٩١٧در انقالب فوریۀ «، »١٩٠۵
 ١٣۵٧کارگرِی سال ھای انقالب شوراھای «و » تزاری،

یعنی دقیقاً ! یاد می کند» اوضاع عادی«بھ عنوان  »ایران
» دورۀ«اوضاعی کھ نھ تنھا عادی نیست، بلکھ یک 

. و ما ھم دقیقاً ھمین را می گوییم. اعتالی انقالبی است
می گوییم کھ بستر شکل گیری شوراھا، نھ بھ عنوان 

سیاسی خود در -تشکالت کارگری برای مبارزات صنفی

اوضاع عادی، بلکھ بھ عنوان نیروی آمادۀ کسب قدرت، 
تنھا در شرایط انقالبی بھ وجود می آید و دقیقاً بھ وجود 

این . آمدن آن ھا بھ معنی پدیدار شدن قدرت دوگانھ است
اوضاع آن قدر غیرعادی است و آن قدر کم اتفاق می 

ھ در این افتاد کھ حتا نمی توان در ھمۀ اتفاقات بزرگی ک
چند سال در کشورھای مختلف رخ داده است ھم سراغی 

  . از آن گرفت

دورۀ اعتالی انقالبی دوره ای است کھ طبقۀ کارگر برای 
تسخیر قدرت سیاسی بھ مرکز مبارزات اجتماعی وارد 

دوره ای است کھ باالیی ھا قوانین خود را . می شود
نین خود را صادر می کنند و پایینی ھا بی اعتنا بھ آن، قوا

در پارلمان ھای خیابانی خود تصویب و بھ اجرا می 
و این ھنوز حتا انقالب نیست، بلکھ شرایط . گذراند

اعتالی انقالبی است کھ بنا بھ حضور یا عدم حضور 
کھ دقیقاً ھمان حزب پشتاز  -نیروی رھبری کنندۀ انقالبی

بھ . بھ پیروزی یا شکست منجر خواھد شد -انقالبی است
عنی کھ پدیدار شدن شوراھا تنھا نشان از ورود این م

جامعھ بھ دورۀ اعتالی انقالبی می دھد، اما با وجود این 
ھنوز بھ معنی پیروزی یا تضمین پیروزی انقالب نیست؛ 
زیرا کھ پیدایش شوراھای سراسری قبل از تسخیر قدرت 
کامل سیاسی و استقرار آن بھ جای قدرت سیاسی 

حضور رھبری انقالبی است  بورژوازی، منوط بھ شرط
و این بدان معنی است کھ شوراھای قبل از کسب قدرت 

نمونۀ . سیاسی، خود نیازمند رھبری انقالبی می باشند
در ایران کھ در انتھای یک دورۀ دوسالۀ  ١٣۵٧بھمن 

اعتالی انقالبی قرار گرفتھ بود، گواه ھمین ادعا و نقدی 
فدار تاریخی بر نظرات ھمۀ گرایش ھای طیف طر

عالوه  ١٣۵٧در . شوراھا بھ جای حزب انقالبی می باشد
بر بھ وجود آمدن شوراھا، حتا قدرت سیاسی رژیم کھنھ 
نیز از او سلب شد، اما شوراھای کارگری نتوانستند 
جایگزین آن شوند، تنھا بھ این دلیل کھ طبقۀ کارگر دارای 
رھبری انقالبی متشکل در حزب پشتاز انقالبی خود نبود، 

کھ در انواع گروھای » چپ«بدتر آن کھ نیروی عمدۀ  و
فرقھ ای، و از قضا با نام حزب متشکل شده بودند، اساساً 
ھیچ یک اعتقادی بھ انقالب سوسیالیستی بھ ھدف استقرار 
شوراھای سوسیالیستی نداشتند، چھ رسد بھ آن کھ در این 

بنابراین، ھمۀ آن ھا بھ سادگی بھ . زمینھ اقدامی کنند
الھ روی از بورژوازی افتادند و معدودی از آن ھا کم دنب

کم متوجھ می شدند کھ تا چھ میزانی از جنبش انقالبی با 
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مفھوم مارکسیستی آن فاصلھ دارند و متأسفانھ اغلب ھنوز 
  .ھم این فاصلھ را حفظ کرده بوده اند

شوراھایی کھ بھ زعم محسن حکیمی در اوضاع عادی 
در اعتالی انقالبی و مقطع  ھم می توانند ایجاد شوند،

تسخیر قدرت بھ وجود آمدند، اما نتوانستند کسب قدرت 
کنند، بھ یک دلیل واضح، و آن عبارت از این است کھ 
ظرف شورایی کارگران، گرچھ مناسب ترین ظرف برای 
اعمال دمکراسی کارگری بر کل جامعھ است، اما تنھا 

را در  زمانی قادر بھ چنین کاری است کھ قدرت سیاسی
اختیار گرفتھ باشد و تنھا زمانی قادر بھ کسب قدرت 

  .سیاسی است کھ دارای رھبری کمونیستی باشد

روسیھ نیز شرایط اعتالی انقالبی بود کھ  ١٩٠۵تاریخ 
منجر بھ انقالب نیز شد؛ شوراھا نیز در ھمین مقطع، 
یعنی در یک دورۀ اعتالیی شکل گرفتند، اما منجر بھ 

شدند، با آن کھ حزب مارکسیستی کسب قدرت سیاسی ن
انقالبی ھم وجود داشت، کھ بھ دلیل عدم آمادگی خود 

در . نتوانستھ بود کسب کامل قدرت سیاسی را رھبری کند
ھنوز ) در ایران ١٣۵٧دقیقاً مانند سال ( آن سال ھا 

تصور بر این بود کھ اساساً نباید انقالب سوسیالیستی 
ای رشد کافی بھ صورت گیرد، زیرا طبقۀ کارگر دار

منظور استقرار دیکتاتوری انقالبی خود نیست و در 
نتیجھ انقالبی دمکراتیک ضروری می شود برای حل 

گیریم بھ زعم بلشویک ھای قدیم، بھ  -تکالیف بورژوازی
رھبری طبقۀ کارگر و بھ زعم منشویک ھا، بھ رھبری 

یک سال بعد بود کھ لئون . - خوِد بورژوازی دمکرات
ھ خود بھ نمایندگی از سوی کارگران در تروتسکی ک

بندی از آن رأس ھمین شوراھا قرار گرفتھ بود، در جمع
انقالب بھ نتیجۀ ادغام تکالیف انقالب دمکراتیک و 
سوسیالیستی بھ عنوان وظایف مرکب و ناموزون رسید و 
این تئوری اساسی کھ مارکسیزم انقالبی را تکامل داد، 

در جنبش طبقۀ کارگر » انقالب مدوام«تحت عنوان 
  . جھانی ثبت شد

کھ روسیھ دوباره وارد فاز اعتالی  ١٩١٧تا فوریۀ 
 -انقالبی شده و شوراھای کارگری نیز شکل گرفتھ بود

ھرچند شوراھایی کھ گرایش راست در آن دست باال را 
حزب بلشویک ھنوز پیرو نظریۀ قدیمی انقالب  -داشت

حقیقتاً انقالب  دمکراتیک بھ رھبری طبقۀ کارگر بود؛ و
فوریھ را ھم رھبری کرد؛ اما چیزی عایدش نشد و تنھا 

تزھای «بھ بعد کھ لنین بیانیۀ معروف  ١٩١٧از آوریل 
ھمۀ قدرت بھ دست «را ارائھ کرد و شعار » آوریل

را داد، توانست طبقۀ کارگر را برای استقرار » شوراھا
شوراھای سوسیالیستی رھبری کند و چنین نیز کرد و 

گرایش ھایی کھ نسبت بھ لنینیزم غرض (روز نیز شد پی
ھمۀ «ورزی دارند، مایل نیستند ببینند کھ لنین شعار 

  ).را سر نداد» قدرت بھ حزب کمونیست

برای اولین و تاکنون آخرین بار، شوراھا تحت رھبری  
از این لحظھ بھ . حزب بلشویک قدرت را بھ دست آوردند

رد فاز و موضوعیت بعد، ھر نقدی بھ حزب و لنین وا
دیگری می شود، اما تا این لحظھ، این تئوری حزب لنینی 
بود کھ ُمھر صحت خود را بر کل تاریخ مبارزۀ طبقاتی 

جالب این جا است کھ در مقطع حاکمیت . پرولتاریا کوبید
کرنسکی کھ نیروی مدافع خود را نیز در شوراھای 

 شوراھایی کھ منشویک ھا نیز در آن -کارگری داشت
این  - دارای نیروی حمایت کننده و اتوریتۀ کافی بودند

حزب بلشویک بود کھ در مقابل شورش کارگرانی کھ 
قصد حملھ بھ شوراھا را داشتند تا بھ زعم خود آن ھا را 

دقیقاً مانند (ادب کنند و مانع راست روی آن ھا شوند 
شوراھای سراسری کارگران در لھستان بھ رھبری لخ 

و سعی می کرد آن ھا را متقاعد کند کھ بھ  ، ایستاد)والسا
دلیل خطرات جدی جانی، از چنین کاری صرف نظر 
کنند؛ حزب بلشویک تنھا زمانی ناچار شد قصد حملۀ آن 
ھا را بپذیرد کھ دید عزم آن ھا جدی تر از آن است کھ 
بتواند مانعشان شود و بنابراین بھ عنوان حزب رھبری 

ند در کنار آن ھا نباشد، پس کنندۀ ھمان کارگران نمی توا
در کنار آن ھا قرار گرفت و ھمین باعث کاھش چشمیگر 

  .تلفات از سطحی کھ پیش بینی می شد، گردید

می بینیم کھ تمام تاریخ ھای مورد نظر محسن حکیمی کھ 
تلقی می شوند، از دوره » اوضاع عادی«بھ زغم وی 

ھای اعتالی انقالبی ھستند، چیزی کھ حتا در ھمۀ 
کھ بھ  -عتراضات اخیر در این جا و آن جای جھان ھما

زعم برخی از گرایش ھا، انقالب یا آغاز انقالب معرفی 
نبوده و درست بھ ھمین دلیل در ھیچ یک از این  -شده

موارد شوراھای سراسری و ضد سرمایھ داری کارگران 
با این کھ این وضعیت، نھ اعتالی . شکل نگرفتھ است
حتا اوضاع عادی، اما باز بستر آمادۀ انقالبی بوده و نھ 

  .گیری شوراھای سراسری را نیز فراھم نکرده استشکل



 ٤١ 

معلوم نیست شوراھای مورد نظر محسن حکیمی چگونھ 
اما . و با چھ مکانیزمی در شرایط عادی بھ وجود می آیند

اگر لحظھ ای فرض کنیم کھ شوراھا می توانند در 
زی آن ھا ھم اوضاع عادی شکل بگیرند و شعار مرک

تا نشان دھد کھ اوالً این ھا (باشد » لغو کار مزدی«
شوراھای ضد سرمایھ داری کارگران ھستند و ثانیاً ھنوز 

، باید پرسید، چھ چیزی مانع لغو کار )اوضاع عادی است
مزدی در چنین شرایطی می شود؟ اگر این شعار واقعاً 
شاخص ضد سرمایھ داری بودن شوراھا باشد، و اگر 

راھا در اوضاع عادی بتوانند ایجاد شوند، یا بھ شو
عبارت دیگر ایجاد شوند تا با لغو کار مزدی مبارزۀ ضد 
سرمایھ داری را جاری کرده باشند و ھنوز ھم اوضاع 
عادی باشد، با عرض معذرت می توان گفت کھ این خود 

تازه ای برای درجا زدن در » تئوری سازی«زمینۀ 
د بود کھ تا مغز استخوان چارچوب نظام موجود خواھ

برای بورژوازی مطلقاً . دارای خصلت رفرمیستی است
غیر ممکن نیست کھ کار مزدی را لغو کرده و بھ جای آن 
سھمی از تولید بھ صورت خدمات و مایحتاج عمومی و 

بھ کارگران تولیدکننده بدھد، شوراھا ھم کھ مستقر می ... 
اً بھ چھ دلیل و بھ شوند، دیگر فراتر رفتن از این حد اساس

چھ معنی خواھد بود و برای انجام کدام ھدِف فراتر از 
  . این خواھد بود

بدیھی است کھ با این درک و تصور، نھ تنھا بھ حزب 
انقالبی نیازی نیست بلکھ این حزب دقیقا ُمخل چنین 

آن چھ کھ در استراتژی نھایی . خواھد گشت» آسایشی«
ار مزدی کھ لغو جنبش سوسیالیستی است، نھ لغو ک

کار مزدی است و برای مقابلھ با این سیستم » سیستم«
ملزومات اساسی آن و از جملھ تسخیر قدرت سیاسی 
توسط طبقۀ کارگر ضروری می گردد زیرا کھ لغو 
سیستم کارمزدی تنھا در دورۀ حاکمیت طبقۀ کارگر میسر 
می شود و نھ در دوره ای کھ این طبقھ تحت تسلط نظام 

  . ستسرمایھ ا

  چرا شوراھا نمی توانند در اوضاع عادی شکل بگیرند؟ 

از آن جا کھ شکل گیری شوراھای سراسری کارگران، 
بھ معنی آزاد شدن ارادۀ طبقاتی کارگران است بھ قصد 
دخالت گری مستقیم و بدون نیاز بھ حاکمیت و سلطۀ 
سرمایھ داری بر زندگی خود کارگران، پس شکل گیری 

واند در ھر شرایطی، بھ خصوص در این شوراھا نمی ت

اوضاع عادی صورت بگیرد؛ و اساساً با شکل گیری 
شوراھا جامعھ از حالت اوضاع عادی بھ طور کامل 

  . خارج می شود

برای اثبات این ادعا برای چند لحظھ فرض کنیم کھ در 
یک اوضاع عادی شوراھای کارگری شکل گرفتند، فعالً 

ل گیری آن ھا از چھ از این ھم صرف نظر کنیم کھ شک
چھ اتفاقی افتاده است . مسیر و فرایندی عبور کرده است

کھ کارگران سراسر کشور تصمیم گرفتھ اند در 
شوراھای سراسری متشکل شوند و چرا قبل از این چنین 

فرض را فقط بر این می گذاریم کھ ناگھان . نکرده اند
 حال باید دید کھ برای چھ این. شکل گرفتھ اند، ھمین

باز . شوراھا ایجاد شده اند و چھ اھدافی را دنبال می کنند
فرض کنیم کھ شوراھای کارگری تقاضای افزایش مبلغی 
اضافھ بر دستمزد کارگران دارند، در عین حال رژیم 

در این جا باید دید . سرمایھ داری با آن مخالفت می کند
شوراھا برای رسیدن بھ ھدف افزایش دستمزد چھ خواھند 

آیا جاده ھای سراسر کشور را خواھند بست، آیا در کرد؛ 
سراسر جاده ھای کشور، الستیک آتش خواھند زد؛ آیا در 
مقابل ھمۀ کارخانھ و محالت سراسر کشور تحصن می 
کنند و یا در نھایت آیا دست بھ یک اعتصاب سراسری 
خواھند زد؟ فرض کنیم چنین باشد و یقیناً باید ھم چنین 

ضد سرمایھ «و » سراسری«، »وراش«باشد تا معنای 
خوب در این وضعیت بورژوازی باید . بدھد» داری

حال سؤال این . دیوانھ باشد کھ تن بھ افزایش دستمزد ندھد
خواھد بود کھ چرا چنین قدرت عظیمی بھ جای بھ دست 
گرفتن کل قدرت سیاسی برای نابودی ھمۀ سیستم سرمایھ 

ھا استفاده نکرده  داری، از ھمین پتانسیل و ھمین تاکتیک
است و فقط با دریافت مبلغی اضافھ بھ دستمزدش ھمچنان 

بھ سر می برد؟ خوب اگر شوراھای » اوضاع عادی«در 
سراسری و ضد سرمایھ داری دارای چنین قدرت طبقاتی 
ھستند، چرا بھ جای افزایش دستمزد یک ضرب وارد 
انقالب نشوند؟ شوراھا منتظر چھ خواھند بود و در چھ 

انی خواھند خواست تا ھدف تاریخی خود یعنی تسخیر زم
قدرت سیاسی برای الغای مالکیت خصوصی را متحقق 
کند؟ شوراھای سراسری و ضد سرمایھ داری بیشتر از 

» اوضاع عادی«این بھ چھ چیز نیاز دارند کھ ھنوز در 
بھ سر می برند؛ و اصالً با این شوراھایی کھ ایجاد کرده 

  داشت کھ آن را برپا داشتھ اند؟اند چھ کار خواھند 
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می دانیم کھ تشکیالت شورایی و سراسری و ضد سرمایھ 
داری کارگران خود مطالبھ ای است کھ از توصیھ و یا 
یادآوری این یا آن فرد خیّر و دلسوز جنبش کارگری 

برای ایجاد شوراھای کارگری باید . ساختھ نخواھد شد
حال سؤال این . مبارزه ای سخت و مصمم و پیگیر داشت

البد . است کھ چرا شوراھای سراسری و نھ مثالً سندیکا
مکانیسم دمکراسی «بھ این دلیل کھ شوراھا دارای 

خوب سؤال اساسی کھ این جا مطرح می . ھستند» مستقیم
شود این است کھ مگر می توان دمکراسی مستقیم یا غیر 
مستقیم، افقی یا عمودی و یا ھر نوع دیگری از 

را در زمانی اعمال کرد کھ دمکراسی دمکراسی 
بورژوازی حاکمیت کامل را در اختیار دارد؟ این 
دمکراسی مستقیم شوراھا دقیقاً در چھ زمانی بھ کار آن 
ھا می آید و با آن چھ کار خواھند کرد کھ می تواند بھ 
موازات حاکمیت دمکراسی بورژوازی حضور داشتھ 

اھا مبتنی بر مثالً اگر شور. باشد و نقشی ایفا کند
دمکراسی مستقیم خود قوانین تازه ای برای استفاده از 

تدوین کنند و آن را در سراسر » آنتن ھای ماھواره«
کشور اجرا کنند کھ در این صورت قانون بورژوازی باید 
تعطیل شود، و اگر چنین شود پس چرا باید ھنوز از 

  ؟ !صحبت کرد» اوضاع عادی«

ان برای استقرار شوراھای تمام مبارزات طبقاتی کارگر
کارگری در یک فرایند طوالنی و پرداخت ھزینھ ھای 
بسیار سنگین برای آن تنھا بھ این دلیل است کھ آن ھا 
بتوانند بھ این وسیلھ ھدایت زندگی خود را بھ دست خود 

ھمۀ مقابلھ نظام سرمایھ داری با طبقۀ کارگر . داشتھ باشند
ت و رھبری جامعھ باقی تنھا بھ این دلیل است کھ در قدر

پیدایش شوراھای سراسری کارگری در جامعھ، . بماند
نقطۀ عطف این کشمکش طبقاتی است و نھ تنھا اوضاع 
عادی، بلکھ آستانۀ بزرگترین تحول اجتماعی تاریخ ھر 

در نتیجھ بورژوازی با تمام . کشوری محسوب می شود
قدرت و توان خود در تقابل با شکل گیری شوراھای 

گری می ایستد، زیرا کھ شکل گیری شوراھای کار
کارگری بھ معنی تبدیل شدن کمیت مبارزات طوالنی 

پیدایش . کارگران بھ کیفیتی تازه و جھش وار است
شوراھای کارگری یک جھش کیفی در تغییر وضعیت 
اجتماعی است و کیلومترھا دورتر از یک اوضاع عادی 

ل ھژمونی حضور شوراھا بھ معنی کسب کام. قرار دارد
و تغییر توازن قوا بھ نفع طبقۀ کارگر، و تنھا نیازمند یک 

پارامتر است تا کل قدرت سیاسی را بھ چنگ آورد، و آن 
  . است» رھبری انقالبی«

شوراھای کارگری نمی توانند در اوضاع عادی بھ وجود 
آیند، بھ این دلیل کھ مکانیزم فعالیت آن ھا کامالً علنی و 

ایت ارائۀ آن نوع دمکراسی است کھ آزادانھ، و در نھ
نظر بھ این کھ ظرفیت . تاریخ بشر بھ خود ندیده است

دمکراتیک نظام سرمایھ داری، در دمکراتیک ترین 
وضعیت آن بی نھایت عقب تر از آن است کھ بتوان تحت 
حاکمیت آن بستر چنین فعالیت آزادانھ ای را فراھم نمود، 

ی شوند در زمانی در نتیجھ شوراھای کارگری ناچار م
متولد شوند کھ نیازی بھ کسب اجازه برای حیات 
دمکراتیک نداشتھ باشند؛ بلکھ حضور خود را بھ وسیلۀ 
قدرت و ارادۀ عظیمی کھ بھ شکل شوراھای سراسری در 

این . خود بھ دست آورده اند بھ بورژوازی تحمیل کنند
دمکراسی توده ھای . می نامند» قدرت دوگانھ«شرایط را 

. خیابان در مقابل دمکراسی بورژوازی در حاکمیت در
قدرت دوگانھ عامل اساسی اعتالی جامعھ در سطح 
انقالبی است و بھ این ترتیب پیدایش شوراھای سراسری 
کارگران بھ معنی نفی دیالکتیکی قدرت سیاسی نظام 

چنان چھ این ارادۀ عظیم . سرمایھ داری محسوب می شود
د، قادر خواھد بود این دارای رھبری کمونیستی باش

مرحلۀ تکامل را طی کند و بھ حاکمیت شوراھای 
کارگری، برای دیکتھ کردن دمکراسی خود بھ کل 
جامعھ، یا ھمان استقرار دیکتاتوری انقالبی طبقۀ کارگر 

  . برسد

  :شوراھای کارگری نیز تشکل نیابتی ھستند

برخالف تصور معمول کھ شوراھای کارگری را ورای 
تب و دمکراسی مستقیم می پندارد، شوراھای سلسلھ مرا

کارگری نیز تشکیالت نیابتی محسوب می شوند، بھ این 
معنی کھ کارگران و مزدبگیران فقیر در کارخانجات و 
مراکز تولید و محل زندگی نمایندگانی را انتخاب می کنند 
تا بھ نیابت از آن ھا تصمیمات الزمھ را اتخاذ و اجرا 

می توانند بھ راحتی و مداوماً  ھرچند آن ھا. کنند
نمایندگان خود را تغییر دھند، اما این چیزی از نیابتی 
بودن شوراھا نمی کاھد، در نتیجھ یک تشکیالت نیابتی 
نیز نمی تواند بھ رتق و فتق امور خود برسد، مگر آن کھ 
دارای یک سلسلھ مراتب دمکراتیک در قد و قوارۀ 

براین در تقابل قرار بنا. دمکراسی عظیم کارگری باشد
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دادن شوراھای کارگران با حزب انقالبی بھ دلیل 
مرکزیت گرایی و سلسلھ مراتب بھانھ ای بیش نیست، 
زیرا ھیچ تشکیالت دیگری یافت نمی شود کھ ورای این 

مسألھ بر سر دمکراتیک بودن سلسلھ . ساختار باشد
مراتب بھ جای سلسلھ مراتب بورکراتیک، و مرکزیت 

این آن چیزی است کھ . برای رھبری انقالب استانقالبی 
مخالفین حزب لنینی باید با آن مقابلھ کنند و نھ آن چھ کھ 

  . خود بھ جای حزب انقالبی ساختھ و پرداختھ اند

مکانیزم شورایی یک تشکیالت کارگری، بھ کلی متفاوت 
یک تشکیالت . با تشکیالت شوراھای سراسری است

خود را با مکانیزم شورایی کارگری می تواند تصمیمات 
در . اما این تشکیالت لزوماً خود شورا نیست. اتخاذ کند

نتیجھ ارائۀ راھکار مکانیزم شورایی برای جلوگیری از 
بھ فساد کشیده شدن یک تشکیالت، نمی تواند اتوماتیک بھ 
معنی استقرار شوراھا باشد و اگر چنین است، نیازی بھ 

. وضعیت عادی نیست اثبات ادعای ایجاد شوراھا در
محسن حکیمی از یک سو تالش بھ اثبات استقرار 
شوراھا در وضعیت عادی جامعھ دارد و از سوی دیگر 

مکانیزم «بھ جای استقرار شوراھای کارگری از 
ھرچند مکانیزم شورایی در . صحبت می کند» شورایی

یک تشکیالت کارگری نیازمند حداقلی از آزادی ھای 
فعالیت علنی تشکیالت کارگری است دمکراتیک و امکان 

و این مکانیزم در شرایط سازماندھی مخفی کمتر مؤثر 
واقع خواھد شد و آسیب پذیری تشکیالت را سھل تر می 
کند، با اینحال در ھر شرایطی کھ بتوان از این مکانیزم 
استفاده کرد نباید فراموش کرد کھ این بھ معنی شوراھای 

ی سراسری در شرایط شوراھا. سراسری نخواھد بود
قدرت دوگانھ توسط پایینی ھا و بدون کسب اجازه از 
باالیی ھا شکل می گیرند و اما نھ بھ این صورت کھ 
روزانھ در سراسر کشور میلیون ھا نفر دور ھم جمع 
شوند تا راجع بھ این یا آن موضوع این یا آن محلھ و 

ھ کارخانھ بھ مشورت بپردازند؛ بلکھ نمایندگان آن ھا ب
نیابت از کارگران در ھر حوزه ای کھ ھستند بھ صورت 
دمکراتیک انتخاب و بھ انجام وظایف شورا مشغول می 

در این جا دیگر این خود شوراھا ھستند کھ وارد . گردند
  . عمل می شوند و نھ مکانیزم شورایی

 :جمع بندی

ھدف یک نقد مارکسیستی این است کھ اشکاالت و نقیصھ 
اما نقطۀ اشتراک نقد ھمۀ . طرف کند ھای نظریات را بر

بھ این . ضد لنینیست ھا در جنبۀ حقوقی بحث آن ھا است
معنی کھ آن ھا کھ گویی در دادگاِه محکوم کردن لنین 
قرار گرفتھ اند و بھ طور سیستماتیک تالش می کنند 
نمونھ ھایی از گفتار لنین را بھ عنوان مدرک محکومیت 

ر صورتی کھ نقد مارکسیستی او بھ دادگاه ارائھ کنند، د
تالش می کند ھمان نمونھ ھا را بھ وسیلۀ بحث و تبادل 
نظر بھ عنوان ضعف ھایی کھ باید زدوده شود، مطرح 
کند، در غیر این صورت اصالً نقد مارکسیستی بھ چھ 

در نتیجھ چنین نقدھایی بھ روشنی نمایانگر . کار می آید
م است و بھ ھمین تالش طیف رفرمیزم برای تقابل با لنینز

دلیل خارج از مدار نقد و تفحص مارکسیستی ارزیابی 
بھ این ترتیب بھ عنوان مثال در رابطھ با . می شوند

نظریۀ ورود آگاھی بھ درون طبقۀ کارگر می توانیم 
» چھ باید کرد«بگوییم حق با منتقدین است کھ لنین در 

ز اشتباه کرد کھ بھ نقل از کارل کائوتسکی گفت آگاھی ا
طریق روشنفکران بورژوازی بھ درون طبقۀ کارگر 

؟ آیا این دلیل می شود کھ !وارد می شود، خوب کھ چھ
بگوییم حق با شما است کھ طبقۀ کارگر نیازی بھ یک 
حزب متشکل از کارگران و روشنفکران کمونیست 

؟ آن چھ کھ آن ھا در مورد چگونگی ورود آگاھی !ندارد
نسبت می دھند قادر نیست  بھ درون طبقۀ کارگر بھ لنین

را کھ تالشی » چھ باید کرد«و مقطع تاریخی  ١٩٠٢لنین 
مقطعی در تقابل با اکونومیزم بود، در مقابل کل لنینیزم 

ھمچنین قادر نخواھد بود مفھوم حزب سیاسی . قرار دھد
طبقھ کارگر را بالموضوع کند، بلکھ فقط می تواند یک 

با . کنار گذاشتن باشدایدۀ اشتباه، و بسیار راحت قابل 
کنار گذاشتن این ایده نھ تنھا حزب انقالبی کنار گذاشتھ 

. نخواھد شد، بلکھ تازه راه اصلی اش را پیدا خواھد کرد
ھمان طور کھ راه اصلی لنینیزم تا مقطع تسخیر قدرت و 
پیروزی در این ھدف، کمترین ربطی بھ فرمول ورود 

یک نقد . آگاھی توسط روشنفکران بورژوازی نداشت
زمانی خصلت دیالکتیکی پیدا می کند کھ بتواند سوژۀ 
مورد نقد را در یک پیوستار تاریخی و پروسۀ تکامل آن 
مورد ارزیابی قرار دھد، و نھ استخراج یک لحظھ از آن 

  .از متن تاریخی برای قرار دادن در مقابل ھمۀ آن پروسھ

در اساس نقد ھمۀ طیف ضد لنینیستی، از اولترا چپ آن  
جناح آنارشیستی گرفتھ تا اولترا راست آن در جناح 
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لیبرالیستی، تمام مواد اولیۀ نقد خود بھ حزب لنینی و 
سوسیالیزم را از مداری خارج از خود لنینیزم کسب می 

آن ھا برای نقد سرمایھ داری دولتی بھ سراغ کرۀ . کنند
شمالی رفتھ و ابتدا آن را ھمان سوسیالیزم مورد نظر لنین 

عرفی می کنند و بعد از آن فاتحانھ بھ نقد و نفی آن می م
آن ھا حزب بوروکرات استالینیستی را بھ جای . پردازند

حزب انقالبی لنینی می گذارند و با آن لنینیزم را نقد و 
آن ھا با این ابتکارشان تنھا خود را، و آن . نفی می کنند

ر اما نظ. ھم در حوزۀ محافل خود، راضی نگھ می دارند
بھ این کھ لنینیزم و حزب پیشتاز انقالبی نتیجۀ علمی 
فرایند مبارزۀ طبقاتی است، حضور و نیاز بھ آن دائماً در 

. ھر گوشۀ جھان دارای موضوعیت و فعلیت می شود
گیریم بارھا انواع کمیتھ ھای کارگری برای طفره رفتن 
از ساختن حزب پیشتاز انقالبی لنینی تشکیل شده و منحل 

انواع تمایالت رفرمیستی و بوروکراتیک و شوند، 
سانتریستی رواج داده شود، وابستگی پیروزی جنبش 
انقالبی طبقۀ کارگر بھ رھبری از نوع حزب لنینی است 
کھ دوباره این مفھوم را روی سطح آورده و بھ موضوع 

  .روز تبدیل می کند

  ١٣٩٢خرداد  ١٣:  تاریخ 

ardeshir.poorsani@gmail.com    

  :پانوشت

  لینک مصاحبھ محمد اشرفی با نشریھ آرش* 

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=41058 

پیشگفتار بھ مجموعۀ دوازده «گزیده ای از متن ** 
  :، نوشتۀ لنین»سال

رسش ھایی کھ بھ طور اخص در جریان بحث از میان پ
بھ وجود آمد، بھ توضیح تنھا دو » چھ باید کرد؟«بر سر 

، )١٩٠۴(پلخانف در ایسکرا . مورد خواھم پرداخت
یک گام بھ پیش، دو گام «درست پس از پدید آمدن جزوۀ 

، اعالم کرد کھ بر سر مسألۀ خودانگیختگی و »بھ پس
من نھ بھ این . من دارد آگاھی سیاسی، اختالفی اصولی با

البتھ بھ استثنای یادداشتی کوتاه (موضع گیری پاسخ دادم 
شمار آن ، و نھ بھ تکرار بی)در روزنامۀ بھ پیش در ژنو
عدم پاسخ گویی من از این . در نوشتھ ھای منشویک ھا

رو بود کھ نقد پلخانف بھ طور مشخص چیزی بھ جز 
چند عبارتی کھ  خرده گیری صرف نبود، آن ھم با اتکا بھ

از محتوا جدا شده بود، بھ ویژه اظھاراتی کھ بھ طور 
بھ عالوه پلخانف . دقیق یا ماھرانھ فرمولھ نکرده بودم

من را » چھ باید کرد«محتوای عمومی و کّل روح جزوۀ 
پیش نویس . پدید آمد، نادیده گرفت ١٩٠٢کھ در مارس 
 کھ از سوی پلخانف، فرمولھ و از طرف(برنامۀ حزب 

در ژوئن یا ) سردبیران ایسکرا، حّک و اصالح گشتھ بود
فرمول بندی آن از رابطۀ میان . پدیدار شد ١٩٠٢ژوئیۀ 

خودانگیختگی و آگاھی سیاسی مورد توافق تمامی 
منازعات من با پلخانف (سردبیران ایسکرا قرار گرفت 

بر سر برنامھ کھ در ھیئت سردبیری رخ داد، بر سر این 
کھ بھ این مسألھ بازمی گشت کھ تولیِد موضوع نبود؛ بل

ُخرد با وجود تولید انبوه از میان بیرون می رود، و در 
این مورد من خواھان فرمول دقیق تری نسبت بھ آن چھ 
کھ پلخانف داشت، بودم؛ بحث دیگر پیرامون اختالف در 
موضع گیری پرولتاریا یا طبقات کارگر در کل بود؛ در 

حدودتری از خصلت تماماً این مورد من بر تعریف م
  )پرولتری حزب پافشاری داشتم

در نتیجھ در این مورد، مسألۀ ھر گونھ اختالف اصولی 
اساساً » چھ باید کرد«میان پیش نویس برنامۀ حزب و 

، )١٩٠٣اوت (در کنگرۀ دوم . نمی توانست مطرح باشد
مارتینف کھ در آن موقع یک اکونومیست بود، دیدگاه ھای 

ط با خودانگیختگی و آگاھی سیاسی را کھ در ما در ارتبا
ھمان طور کھ در . برنامھ اعالم شده بود، بھ چالش کشید

تأکید می کنم، تمامی ایسکرایی ھا با » یک گام بھ پیش«
از این رو روشن است کھ این . او مخالفت ورزیدند

مناقشھ اساساً میان ایسکرایی ھا و اکونومیست ھایی کھ 
و پیش نویس ھای » چھ باید کرد«ن بھ وجود اشتراک میا

در کنگرۀ دوم ھم من تمایلی . برنامھ حملھ بردند، بود
چھ «نداشتم کھ فرمول بندی ھای خود را، آن گونھ کھ در 

ارتقا » برنامھ ای«ارائھ شده است، بھ سطح » باید کرد
برعکس، اصطالحی کھ . بدھم و اصول خاصی را بسازم

زمان تاکنون بھ کّرات  اصطالحی کھ از آن -بھ کار بردم
این بود کھ اکونومیست ھا ترکھ را بھ یک  -نقل شده

، ترکھ ای »چھ باید کرد«گفتم کھ . طرف خم کرده بودند
را کھ اکونومیست ھا بھ یک سو خم کرده بودند، راست 

مقایسھ کنید با گزارشات کنگرۀ دوم حزب (می کند 
، ژنو، ١٩٠٣کارگران سوسیال دمکرات روسیھ در 
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من تأکید کردم کھ چون با تمام توان مشغول ). ١٩٠۴
راست کردن ترکھ ای ھستیم کھ بھ یک سو خم شده بود، 

معنای . ترین خواھد بودخط مشی عملی ما ھمیشھ راست
، »چھ باید کرد؟«: این عبارات بھ قدر کافی روشن است

تصحیِح مناقشھ انگیز تحریفات اکونومیستی است و در 
. شکل دیگری، نادرست خواھد بود نظر گرفتن آن بھ ھر

باید اضافھ کرد کھ مقالۀ پلخانف علیھ جزوه، در مجموعۀ 
بازانتشار نیافت، و بھ ھمین دلیل ) دو سال(جدید ایسکرا 

من در این جا بھ استدالل ھای پلخانف نمی پردازم، بلکھ 
صرفاً موضوع مورد بحث را برای خوانندۀ امروزی 

االً با ارجاعات فراوانی رو توضیح می دھم، چرا کھ احتم
بھ رو می شود کھ در انتشارات منشویک ھا بھ این 

  .موضوع داده شده است

توضیح دوم من بھ مسألۀ مبارزۀ اقتصادی و اتحادیھ ھای 
دیدگاه ھای من در این مورد . کارگری مربوط می شود

بھ کّرات در نوشتھ ھای تحریف شده است، و من بنابراین 
بھ » چھ باید کرد؟«کھ صفحات بسیاری از باید تأکید کنم 

توضیح اھمیت فوق العادۀ مبارزۀ اقتصادی و اتحادیھ 
طرفی بھ ویژه، من از بی. ھای کارگری اختصاص یافتھ

اتحادیھ ھای کارگری دفاع کردم، و این دیدگاه را با 
وجود اظھارات فراواِن مخالفینم، در جزوات یا مقاالت 

فقط . شتھ شده، تعدیل نکرده امروزنامھ کھ از آن زمان نو
کنگرۀ حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیھ در لندن، 
و کنگرۀ بین المللی سوسیالیستی اشتوتگارت منجر بھ این 

طرف بودن اتحادیھ ھای نتیجھ گیری من شد کھ بی
تنھا اصل . کارگری بھ عنوان یک اصل قابل دفاع نیست

ھای کارگری صحیح، نزدیک ترین اتحاد ممکن اتحادیھ 
سیاست ما باید این باشد کھ اتحادیھ ھا را . با حزب است

. بھ حزب نزدیک تر و آن ھا را با حزب مرتبط سازیم
این سیاست باید با ثبات قدم و بھ طور مداوم در تمامی 
تبلیغات، آژیتاسیون و فعالیت سازماندھی ما، دنبال شود، 

دگاه دی» رسمیت یافتن«بدون آن کھ بھ دنبال صرفاً 
ھایمان باشیم و بدون آن کھ بخواھیم اتحادیھ ھایی را کھ 

  .عقیده ای متفاوت دارند، بیرون بیاندازیم

http://www.marxists.org/archive/lenin/works
/1907/sep/pref1907.htm 

 

و باز ھم تقالیی نافرجام برای تخطئۀ  آقای حکیمی
  !لنینیسم

این مطلب نخستین بار در نشریۀ میلیتانت،  : توضیح
  .، منتشر گردید۵٨شمارۀ 

  آرمان پویان

از نامۀ مارکس بھ » بخشی«اخیراً آقای حکیمی 
اکتبر  ١٣شوایتسر، از رھبران پیرو السال، بھ تاریخ 

مواضع  با درنظر داشتن. را ترجمھ کرده اند ١٨۶٨
پیشین و کنونی آقای حکیمی، دالیل پشت گزینِش بخشی 

. از این نامھ برای ترجمھ، چندان غیرقابل فھم نیست
مارکس در این نامھ ضمن انتقاد شدید بھ مواضع السالی 
ھا، عبارتی را می گوید کھ احتماالً قرار است نقطۀ 

جنبش لغو «اتکایی برای تأیید نظریات آقای حکیمی و کّل 
  :باشد» مزدی کار

بی آن کھ بخواھم وارد جزئیات شوم، فقط می خواھم «
، اگر چھ برای تشکل سازمان دھی مرکزیت گرابگویم کھ 

بسیار مفید است، بر  مخفی و جنبش ھای فرقھ ایھای 
این سازمان . است اتحادیھ ھای کارگریخالف طبع 

و من بھ صراحت می گویم  -دھی، حتا اگر ممکن باشد 
. است نامطلوبدست کم برای آلمان  -است  ناممکنکھ 

دراین جا، جایی کھ بوروکراسی زندگی کارگر را از 
ھمان دوران کودکی کنترل می کند و کارگر نیز خود بھ 
مقامات دولتی و سازمان ھای برگماشتھ بر فراز سرش 

پیش از ھرچیز باید بھ کارگر آموزش داد کھ ایمان دارد، 
  ).تأکیدھا از من است( *».روی پای خودش بایستد

آقای حکیمی بھ ظاھر تالش می کند تا ابتدا با قطع پیوند 
نوشتھ ای از مارکس با سایر نوشتھ ھای وی، یعنی بھ 

گسیختن انسجام نظری مارکس و عبارت دیگر با ازھم
سپس مصادره بھ مطلوب کردن گفتھ ھای پراکنده ای از 

دلخواه،  وی، بھ نتیجۀ دلخواه خود برسد، و این نتیجۀ
. چیزی است کھ می توان با دقت بسیار زیادی حدس زد

آقای حکیمی در واقع می خواھد بھ طور ضمنی بھ 
مخاطب بگوید کھ با استناد بھ این نامھ، می توان ریشۀ 

لنینی را بھ مثابۀ امری » سانترالیسم دموکراتیک«مفھوم 
جنبش کارگری، مناسب احوال گروه ھای » خالف طبع«
، »مارکس«، و دریک کالم مغایر با نظریات »فرقھ گرا«
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اگر ھدف چیزی غیر از این است، خود ایشان (خشکاند 
). باید توضیح دھند و من را از خطای احتمالی درآورند

اما متأسفانھ آقای حکیمی با این سبک کاِر گزینشی و 
دلبخواھانھ، خود را بیش از پیش اسیر تناقضاتی می کند 

فرار از آن ھا برایش وجود  کھ بھ ھیچ روی امکان
  .نخواھد داشت

برای درک صحیح این نوشتۀ مارکس، ناگزیر باید ابتدا 
نگاھی داشتھ باشیم بھ رویکرد و مواضع او و ھمرزمش 

اتحادیھ ھای «انگلس نسبت بھ جنبش کارگری و بھ ویژه 
در طول دوره ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی؛ و » کارگری

ال و پیروان او بھ عنوان سپس با ارزیابی نظرات الس
ھای بی ارتباط با جنبش، ببینیم کھ این سازماندھی »فرقھ«
ی مورد نظر چیست و چرا مارکس آن »مرکزیت گرا«

، کھ مناسِب »ناممکن«را در تقابل با السالی ھا نھ فقط 
در . می داند» تشکل ھای مخفی و جنبش ھای فرقھ ای«

مارکس را  انتھا می توان باری دیگر صّحت این گفتۀ
  .»روی پای خودش بایستد«نشان داد کھ کارگر باید 

  )ترید یونیونیسم(اتحادیھ گرایی 

وضعیت «انگلس کمی پیش از مارکس در کتاب ارزشمند 
بھ دفاع منسجم و ) ١٨۴۵(» طبقۀ کارگر در انگلستان

روشن از اتحادیھ گرایی پرداخت؛ این دفاع زمانی 
ی مدرن صنعتی صورت گرفت کھ از یک سو پرولتاریا

درحال رشد بود و از سوی دیگر مخالفت و ضّدیت با 
اتحادیھ ھای کارگری بھ طور کلی و حتی در بین 

، امری بسیار چارتیست ھای چپو  سوسیالیست ھا
بھ عالوه موضعی کھ . گسترده و رایج محسوب می شد

انگلس در این کتاب اتخاذ گرفت، تاحدودی روشن تر از 
آن چھ در این  .بود ١٨۴٧سال  موضع گیری مارکس تا

اثر نیز بھ خوبی بھ چشم می خورد، نھ کوششی در جھت 
این » کافی بودن«رّد اتحادیھ ھای کارگری یا فرض 

اتحادیھ ھا برای رسیدن بھ ھدف کارگران، بلکھ برعکس 
پذیرش این اتحادیھ ھا بھ عنوان ابتدایی ترین نھادھای 

انداز انقالبی شمطبقاتی طبقۀ کارگر است کھ باید در چ
عبارتی کھ انگلس در فصل دھم . سوسیالیستی ادغام شوند

از کتاب خود می گوید، بھ ما نشان می دھد کھ چرا 
مارکس و انگلس خط حمایت از اتحادیھ ھای کارگری را 

این کھ اتحادیھ ھای کارگری نفرت تلخ «: دنبال کردند

د، کارگران علیھ طبقۀ مالک را بھ شّدت تقویت می کنن
  )١(» چندان نیاز بھ گفتن ندارد

مارکس ھم در بسیاری از نوشتھ ھا و سخنرانی ھای مھّم 
کار مزدی و «، »فقر فلسفھ«، مانند ١٨۴٠خود در دھۀ 

، اظھارات مشابھی »مانیفست کمونیست«و » سرمایھ
مثالً مارکس . نسبت بھ جنبش اتحادیھ ھای کارگری داشت

کھ اتحادیھ گرایی و انگلس در مانیفست اعالم کردند 
شایستۀ حمایت از سوی کمونیست ھا است، چرا کھ این 
مورد نھ فقط بھ معنای مبارزه برای دستمزدھا بود، بلکھ 

سازماندھی پرولتاریا در قالب «چنین مبارزات آن در ھم
دخیل  )٢(» یک طبقھ، و بالتبع در قالب یک حزب سیاسی

چنین پروسھ این نقش اتحادیھ ھا در مراحل آغازین . بود
ای است کھ آن ھا را بھ سازمان ھای طبقاتی پرولتاریا 

ثمرۀ واقعی مبارزۀ آن ھا نھ در نتیجۀ «اما . تبدیل می کند
فوری و فوتی، بلکھ در اتحاد بیش از پیش رو بھ گسترش 

  .»کارگران نھفتھ است

مانیفست کمونیست نقطۀ عطفی در تاریخ سوسیالیسم 
ار بر ماھیت طبقاتی مبارزه است، چرا کھ برای نخستین ب

برای سوسیالیسم تأکید می کند کھ در آن نقش اتحادیھ ھای 
کارگری تا جایی حیاتی است کھ طبقۀ تحت ستم را بھ 

این نقش زمانی روشن . طبقھ ای انقالبی دگرگون می کنند
تر شد کھ مارکس و انگلس بھ افشای ماھیت طبقاتی 

. گرایی پرداختند مخالفت و ضّدیت بورژوازی با اتحادیھ
مثالً مارکس بعدھا در سرمایھ خاطر نشان کرد کھ حتی تا 
اواخر قرن ھجدھم ھم قانونی مانند قانون  لو شاپلیھ 

وجود داشت کھ اتحادیھ ھای کارگری را بھ نام ) ١٧٩١(
  .آزادی، برابری و برادری ممنوع می کرد

انجمن بین المللی «شرکت مارکس و انگلس در 
شاھدۀ نقش فّعال اتحادیھ ھا، درک این دو و م» کارگران

انگلس طی مقاالتی در سال . را از اتحادیھ ھا تعمیق کرد
شایستگی «بھ موضوع دستمزد بازگشت و گفت  ١٨٨١

شان برای باال نگاه عظیم اتحادیھ ھای کارگری در مبارزه
داشتن دستمزدھا و کاھش ساعات کار، این است کھ آن ھا 

و افزایش استاندارد زندگی یاری می بھ باال نگاه داشتن 
بدون ابزارھای مقاومت اتحادیھ ھای کارگری، ... رسانند

کارگران حتی آن چھ را کھ مطابق با قوانین نظام مزدی 
  )٣(» حق شان است، کسب نمی کنند
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انگلس ھمین موضع را طی نامۀ شدید اللحنی بھ ببل در 
ن جا مطلقاً در ای«: ارتباط با نقد برنامۀ گوتا تکرار کرد

یابی طبقۀ کارگر بھ مثابۀ یک طبقھ اشاره ای بھ سازمان
بنابراین . »بھ واسطۀ اتحادیھ ھای کارگری وجود ندارد

کار مزدی در جامعھ ای » بردگی«اگر قرار باشد کھ 
جنگ «مبتنی بر آنتاگونیسم طبقاتی لغو شود، طبقھ باید 

گری بھ بھ این ترتیب، اتحادیھ ھای کار. )۴(» را بپذیرد
تبدیل می شوند، مدارسی » مدارس جنگ«قول انگلس بھ 

ضروری » جنگ چریکی میان سرمایھ و کار«کھ برای 
یافتھ بھ جای نظام بھ نھادھای سازمان «است و در نھایت 

  .)۵(تبدیل می شوند » کار مزدی و حاکمیت سرمایھ

برای مارکس و انگلس این انجمن ھا حوزه ھایی بودند 
گران در سازوکاری دموکراتیک تعلیم می کھ در آن کار

بینند و در این جاست کھ مارکس طی نامھ اش بھ 
  :شوایتسر، از رھبران سرشناس السالی، نوشت

، اگر چھ برای تشکل ھای مرکزیت گراسازمان دھی  «
مخفی و جنبش ھای فرقھ ای بسیار مفید است، بر خالف 

حتا  این سازمان دھی،. طبع اتحادیھ ھای کارگری است
و من بھ صراحت می گویم کھ ناممکن  -اگر ممکن باشد 

دراین جا، . دست کم برای آلمان نامطلوب است -است 
جایی کھ بوروکراسی زندگی کارگر را از ھمان دوران 
کودکی کنترل می کند و کارگر نیز خود بھ مقامات دولتی 
و سازمان ھای برگماشتھ بر فراز سرش ایمان دارد، پیش 

روی پای خودش باید بھ کارگر آموزش داد کھ  از ھرچیز
  )٦(» .بایستد

با این ھمھ، این موضع گیری، مارکس را بھ سندیکالیستی 
سازمان  بھ تنھاییتبدیل نکرد کھ گمان می کند اتحادیھ ھا 

ھای حقیقی طبقاتی کارگران ھستند و احزاب در درجۀ 
کھ کما این . دوم اھمیت قرار دارند یا حتی بی ربط ھستند

از جملھ (درست در ھمین مقطع وقتی دوستان مارکس 
حزب کارگران سوسیال دموکرات «، )ویلھلم لیبکنشت

را بنیان گذاشتند، با وجود متکی نبودن ) SDAP(» آلمان
این حزب بر پایھ ھای اتحادیھ ھای کارگری، مارکس آن 

  .را مورد حمایت قرار داد

ھ مارکس تقریباً در ھمین زمان انگلس طی نامھ ای ب
با ) ١٨۶٩ژوئیۀ  ٣٠(دربارۀ طرح پیشنھادی فیلیپ بکر 

  :لحنی تند می نویسد

بِکِر پیر احتماالً باید مغز خود را تماماً از دست داده «
اتحادیھ ھای او چھ طور می تواند ُحکم کند کھ . باشد

انجمن ھای حقیقی کارگران و پایۀ کّل  باید کارگری
تنھا موقتاً  بایدانجمن ھا سازماندھی باشند، این کھ سایر 

  )٧(» .در کنار آن موجودیت داشتھ باشند و الی آخر

مارکس و انگلس در شماری از نوشتھ ھای خود 
بھ ھمین . محدودیت ھای اتحادیھ ھا را برجستھ می کنند

دلیل مارکس در آخرین نکتھ از فصل سوم جزوۀ 
  : می گوید» ارزش، قیمت و سود«

عنوان مراکز مقاومت در اتحادیھ ھای کارگری بھ «
آن  ]اما...[برابر اجحافات سرمایھ، بھ خوبی کار می کنند 

ھا عموماً از محدود کردن خود بھ یک جنگ چریکی 
علیھ اثرات نظام موجود، آن ھم با وجود تالش ھای 
خودانگیختھ برای تغییر آن، با وجود استفاده از نیروھای 

ی رھایی نھایی یافتۀ خود بھ مثابۀ یک اھرم براسازمان
  )٨(» طبقۀ کارگر، یعنی الغای نھایی نظام مزدی، عاجزند

تقریباً ھیچ  ١٨٧١بھ عالوه در انگلستان پس از سال 
جنبش وسیعی بھ رھبری اتحادیھ ھای کارگری وجود 

بھبود شرایط و پیروزی ھای جزئی بھ ایجاد . نداشت
نوعی اینرسی در جنبش اتحادیھ ھای کارگری در دھۀ 

نجر شده بود؛ این ھمان پدیدۀ خطرناکی بود کھ م ١٨٨٠
» آریستوکراسی کارگری«انگلس از آن بھ عنوان ظھور 

از نظر انگلس، این فقدان روحیۀ مبارزاتی . نام برده بود
در درون سازمان ھا و اتحادیھ ھای کارگری، مسئول 
آھستھ شدن آھنگ رشد آگاھی طبقاتی در میان بخش 

ھمین موضوع موجب شد کھ وسیعی از کارگران بود و 
با اتحادیھ ھا کشانده » خصومت«بسیاری از کارگران بھ 

الملل در این جا بود کھ او اصرار داشت تا یک بین. شوند
  .نوین، وظیفۀ بسیج کردن این کارگران را بھ عھده بگیرد

در این جاست کھ باز مسألۀ کلیدی جنبش کارگری و 
رکس و انگلس وظایف کمونیست ھا مطرح می شود کھ ما

خطوط کلی آن را در مانیفست کمونیست ترسیم کرده 
مارکس و انگلس . بودند و در ادامھ بھ آن خواھیم پرداخت

در بین الملل اول تالش کردند تا جنبش کارگری را در 
مسیر خطوط کمونیستی قرار دھند، اما تنھا تا جایی کھ 

ود کارگران بتوانند بر مبنای تجارب عملی فعالیت ھای خ
با این حال این اقدام آن . بھ تئوری کمونیستی مسلح شوند
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ھا بدان معنا نبود کھ وظیفۀ کمونیست ھا بھ مجاب کردن 
کارگران بھ پذیرش برنامۀ کمونیستی آن ھا محدود می 

نشان داد کھ ) IWA(المللی کارگران انجمن بین. شود
چگونھ مارکس قدم بھ قدم اتحادیھ ھای کارگری را با 

با درنظر داشتن رابطۀ . ن ھای سیاسی ترکیب نمودسازما
حزب کمونیست و اتحادیۀ کارگری، ایدۀ مارکس و 

در . انگلس تماماً با اصل دموکراسی کارگری سازگار بود
این جا وظیفھ، نھ بھ دست آوردن رأی بود و نھ صرفاً بھ 

  .عضویت درآوردن افراد جدید

مارکس و ھم ولی تا بھ این جا کامالً مشخص است کھ ھم 
ذھنی جنبش -انگلس، با تحلیل مشخص از وضعیت عینی

کارگری، طی برھھ ھایی بھ دفاع سرسختانھ از اتحادیھ 
ھای کارگری پرداختند، بھ طوری کھ اگر قرار باشد بنا 
بھ شیوۀ آقای حکیمی برخی از نوشتھ ھا را عامدانھ از 
سیر تفکر و مبارزات نظری مارکس و انگلس جدا کنیم، 

ھای سفت و »سندیکالیست«راحتی می توان آنان را بھ بھ 
ولی نخستین سؤالی کھ آقای حکیمی باید . سخت تقلیل داد

پاسخ دھند این است کھ چرا ایشان این سنت را از مارکس 
نیاموختھ است؟ و چرا طی دوره ای با چپ روی و 

سندیکای شرکت واحد را ظرف مماشات » فرقھ گرایی«
م کرد و بعدھا با راست روی، از با سرمایھ داری اعال

شوراھای اسالمی کار در ایران خودرو دفاع کرد؟ ایشان 
باید ابتدا تکلیف را با دفاعیات جّدی مارکس از اتحادیھ 

  .گرایی در طی برھھ ھایی از تاریخ مبارزه مشخص کنند

  )سکتاریسم(فرقھ گرایی 

مارکس در ھمان نامھ ای کھ آقای حکیمی زحمت ترجمۀ 
را ) سکت(از آن را کشیده اند، خصویت یک فرقھ بخشی 

  :در مقام نقد السال بھ خوبی تشریح می کند

السال ھمچون کسی کھ می پندارد نسخۀ درمان رنج «
توده ھا را در جیب دارد، از ھمان ابتدا خصلتی مذھبی و 

در واقع، ھر فرقھ ای . فرقھ ای بھ تبلیغات خود داد
ت بھ این دلیل کھ او افزون بر این، درس. مذھبی است

بنیان گذار یک فرقھ بود، ھر گونھ ارتباط طبیعی خود را 
در داخل و ھم در خارج با جنبش پیشین طبقۀ کارگر، ھم 

: او دچار ھمان خطای پرودون شد. حاشا می کرد آلمان،
بھ جای آن کھ تبلیغات خود را بر بنیاد واقعِی عناصر 

زد، پیروی از راستین جنبش طبقاتِی کارگران متکی سا

تأکید (» یک آیین خاص را برای این جنبش تجویز کرد
  )دوم از من است

جالب آن جاست کھ شباھت عجیب و خیره کننده ای میان 
این عبارات مارکس با خصوصیات آقای حکیمی و 

جنبشی کھ تا . لغو کارمزدی بھ چشم می خورد» جنبش«
بال آن بھ دن، )١٨۶٩اوت  ٨(تا دیروز در برنامۀ آیزناخ 

تمام درآمد کار را از طریق نظام «بود کھ ھر کارگر، 
ھمراه با این، روش کنونی «تا » تعاونی دریافت دارد

؛ و امروز در قالب )٩(»الغا شود) ... نظام مزدی(تولید 
در ایران بدون ھرگونھ ارتباط با » جنبش لغو کارمزدی«

بدنۀ جنبش کارگری، موضعی فرقھ گرایانھ در برابر ھر 
شکل مستقل کارگری می گیرد و با این وجود خود را در ت

مرکز تعریف رادیکالیسم، مبارزۀ ضّد سرمایھ داری و  
  .**دفاع از منافع جنبش قرار می دھد

تشکل ھای مخفی و جنبش ھای «آن چھ مارکس در مورد 
می گوید یک سال بعد نمود خود را در سازمان » فرقھ ای

 ١٨۶٩خفی کھ در سال انجمنی م(» شوالیھ ھای کارگر«
در فیالدلفیا شکل گرفت و خواھان اعمال کنترل بر 

یافت، و انگلس طی نامھ ای بھ  ) جنبش طبقۀ کارگر بود
ِکلی ویشنوتسکی، خطّ سیاسی فرقھ گرایانۀ آن نھاد را بھ 

  .نقد کشید

نمود این قیّم مآبی و سکتاریسِم مورد نقد مارکس و انگلس 
ید؛ یعنی زمانی کھ  حدود د ١٨٩١را می توان در سال 

ھزار معدنچی در منطقۀ روھر وارد اعتصاب  ٢٠٠
کھ گمان می کرد دولت بھ بھانۀ  SPDشدند، ولی رھبری 

این موضوع مجّدداً برخی قوانین ضّد سوسیالیستی را 
. معرفی خواھد کرد، با این اقدام کارگران مخالفت ورزید

قرار داد، مطبوعات حزب علناً کارگران را مورد انتقاد 
آن ھم در زمانی کھ آن ھا با سرکوب سنگین از سوی 

بھ ھمین دلیل بود کھ انگلس . ارتش دولت مواجھ شدند
: نوشت) ١٨٩١آوریل  ٣٠(طی نامھ ای بھ کائوتسکی 

می  خوشانمردم ما در برلین ھمھ چیز را از زاویۀ «
نمی توان تنھا جنبھ ھای خوشاید جنبش را دید، باید ...بینند
بھ عالوه، . زودگذر غیرقابل توافق را ھم پذیرفت امور

 حزب بزرگنمی تواند در یک  فرقھدیسیپلین خشک یک 
  )١٠(» بھ موجودیت خود ادامھ دھد
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بنابراین مقصود مارکس کامالً مشخص است و اتفاقاً آقای 
جنبش لغو «حکیمی باید توضیح دھد کھ وجھ تمایز 

می دھد،  با آن چھ مارکس مورد نقد قرار» کارمزدی
  واقعاً در چیست؟

  )سانترالیستی(» مرکزیت گرا«سازماندھی 

نکتۀ دیگری کھ باقی می ماند، نقد مارکس بر سازماندھی 
امیدوارم آقای حکیمی . است) سانترالیستی(گرا مرکزیت

گمان نکند کھ می تواند بھ شیوۀ مالنقطی ھا، مفھوم 
ی را کھ نخستین بار از سو» سانترالیسم دموکراتیک«

 ١٩١٧تشریح شد و سپس از حدود  ١٩٠١لنین در سال 
مورد استفادۀ عام قرار گرفت، با استفاده از نوشتۀ 

  !نقد کند ١٨٨۶مارکس در 

 ٢۴اگر بھ نامۀ ارسالی انگلس بھ مارکس، مورخ 
، نگاھی بیندازیم، می بینیم کھ این دو بھ ١٨۶٨سپتامبر 

 را کھ شوایتسر بھ ١ای»رھبری سخت گیرانھ«تندی 
تحمیل کرده بود، بھ باد » مجمع عمومی کارگران آلمان«

، ھمان »سخت گیرانھ«انتقاد گرفتند، و این سازماندھی 
سوسیال روزنامۀ (چیزی بود کھ در روزنامۀ شوایتسر 

از آن بھ عنوان ) ١٨۶٨اکتبر  ٧، برلین، دموکرات
ظاھراً بھ نظر . )١١(دفاع می شد » تمرکز دموکراتیک«

تین جایی باشد کھ این تعبیر را می توان می رسد این نخس
ولی یک چیز کامالً مشخص است و آن این کھ . یافت

در این چارچوب، لفظی بود کھ » مرکزیت دموکراتیک«
شوایتسر بھ مدِل سازماندھی مطبوع خود نسبت می داد و 
در تمام نامھ نگاری ھای میان مارکس و انگلس در طی 

مرکزیت «ھ سال ھای مذکور، ھرجا انتقادی ب
وجود دارد، اساساً مفھوِم ساختھ و پرداختۀ » دموکراتیک

معلوم نیست کھ اگر ! ترشوایتسر مّد نظر است، نھ بیش
بھ مدل » مرکزیت دموکراتیک«شوایتسر نام دیگری جز 

سازماندھی سفت و سخت و تحمیلی مورد نظر خود می 
در » مرکزیت دموکراتیک«داد، و بنابراین دیگر نقدی بھ 

ثار مارکس دیده نمی شد، آن گاه آقای حکیمی چھ کار آ
  !می کرد؟

الملل اول و در بھ عالوه مارکس و انگلس در رھبری بین
کوشیدند کھ قدرت  ٧٢تا  ١٨٧١فاصلۀ سال ھای 

                                                           
1 Tight Organization 

 تمرکزرا افزایش دھند و اعمال آن را » شورای عمومی«
  .بخشند

برای درک بھتر مقصود مارکس از مرکزیت گرایی در 
لندر . مصاحبۀ ر«ب نامۀ فوق، می توان بھ متن چھارچو

 ١٨بھ تاریخ » با دکتر مارکس، سرپرست انترناسیونال
یعنی تقریباً سھ سال پس از نامۀ مورد ( ١٨٧١ژوئیۀ 

در این جا مارکس . نیز رجوع کرد) نظر آقای حکیمی
الملل بھ عنوان یک سازمان می گوید کھ صحبت از بین

الملل ام و کمال از ماھیت بینفھمی تمکج«مرکزیت گرا، 
  :و توضیح می دھد کھ» است

-این بھ معنای یک شکل متمرکز از حکومت برای بین«
الملل خواھد بود، درحالی کھ شکل حقیقی تعمداً آن شکلی 

منطقھ است کھ بیشترین عرصھ را بھ انرژی و استقالل 
الملل بھ معنای دقیق کلمھ در واقع، بین. اختصاص دھد ای

یچ روی یک حکومت برای طبقۀ کارگر نیست؛ بھ ھ
 نیروی کنترل کنندهاست و نھ یک  تضمین اتحاد ]بلکھ[
انجمن، شکِل جنبش ھای سیاسی را دیکتھ نمی  ]...[

شبکھ . تنھا در گرو تعھد بھ ھدف آن ھاست ]بلکھ[؛ کند
ای است متشکل از انجمن ھای تابع در سراسر جھاِن 

بۀ نسبتاً خاصی از مشکل در ھر گوشھ از جھان، جن. کار
خود را بروز می دھد، و کارگراِن آن جا باید بھ شیوۀ 

گزینش آن راه حل، مربوط  ]...[خود با آن برخورد کنند 
الملل بھ خود اجازه بین. بھ طبقات کارگر آن کشور است

   )١٢(» دیکتھ کند ]چیزی را[نمی دھد کھ در این مورد 

» دھی مرکزیت گراسازمان«بنابراین مقصود مارکس از 
آن نوع سازماندھی کھ بھ شکل فرقھ : کامالً روشن است

گرایانھ، تالش می کند تا ضمن نفی استقالل شاخھ ھای 
عضو خود، تمام اجزای جنبش را در دست و زیر نظر 
بگیرد، و با مداخلھ در تمامی امور، دیدگاه ھای خود را 

ان این ھمان چیزی است کھ بھ زب. بھ جنبش دیکتھ کند
نامید کھ » سانترالیسم بوروکراتیک«امروزی می توان 

بنا بھ تجربۀ تاریخی نھایتاً بھ انزوا و یا حتی اضمحالل 
  .خودش می انجامد

لنینی » سانترالیسم دموکراتیک«بھ عالوه اگر از دریچۀ 
ھم بھ موضوع نگاه کنیم، آن گاه بازھم آقای حکیمی در 

ل می بینیم مارکس و المثچرا کھ فی. تنگنا قرار می گیرد
انگلس با وجود نبود تجربۀ مبارزاتی کافی جنبش و درک 
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مشخص از سازمان و حزب بھ مفھوم امروزی آن، ھنگام 
تدوین مقررات و اصول عام اتحادیۀ کمونیست ھا، 
چارچوبی را استفاده کردند کھ بھ معنای لنینی آن، 

مارکس و انگلس در . مرکزیت گرایی یا سانترالیسم است
، بھ طور )١٨۴٧(تدوین مقررات اتحادیۀ کمونیست ھا 

مشخص بھ تعریف و تشریح اتحادیھ، ارگان ھای سازندۀ 
آن مانند انجمن، حلقھ، حلقۀ اصلی، اتوریتۀ مرکزی و 
غیره، روابط میان این اجزا در سطوح ملی و بین المللی، 

  . )١٣(لزوم مخفی بودن و نظایر این ھا پرداختھ اند 

ارکس و انگلس بھ لحاظ تشکیالتی در این جا الگویی کھ م
بھ کار می برند، ھمراه با تأکید ھمیشگی آن ھا بر 
دموکراسی کارگری، در واقع طرح اولیۀ ھمان چیزی 

بھ » سانترالیسم دموکراتیک«بود کھ بعدھا تحت عنوان 
  .بھترین شکل از سوی لنین فرمولھ و بھ کار گرفتھ شد

  خودرھایش طبقۀ کارگر

ور کھ در باال گفتھ شد، برای مارکسیست ھا، ھمان ط
. مبارزۀ طبقاتی در حکم موتور محرکۀ تاریخ است

رھایی طبقۀ کارگر «مارکس مشخصاً تأکید کرده بود کھ 
در بخش . »باید بھ دست خوِد این طبقھ صورت بگیرد

آخر پاراگرافی کھ در ابتدای نوشتھ نقل شد نیز مارکس 
بھ کارگر آموزش داد کھ  پیش از ھرچیز باید«می گوید 

در عین حال مارکسیست ھا . »روی پای خودش بایستد
خواھان این ھستند کھ برای نمایندگی منافع طبقۀ کارگر و 
جنبش کارگری در کلیت آن، یک حزب سیاسی ایجاد 

سازماندھی پرولتاریا در قالب یک طبقھ، و «: نمایند
 در این جاست کھ. »بالتبع در قالب یک حزب سیاسی

چگونگی و کیفیت رابطۀ میان این حزب سیاسی و تودۀ 
  .طبقۀ کارگر مطرح می شود

آن چھ مارکس در نامۀ مورد نظر آقای حکیمی می گوید، 
از » پرولتاریا و کمونیست ھا«کامالً در پیوند با بخش 

  :مانیفست حزب کمونیست قرار دارد

کمونیست ھا و پرولتاریا بھ طور کلی با یک دیگر چھ «
کمونیست ھا حزب جداگانھ ای تشکیل باتی دارند؟ مناس

نمی دھند کھ در برابر دیگر احزب کارگری قرار گرفتھ 
آن ھا ھیچ گونھ منافعی کھ از منافع کلیۀ پرولتاریا  .باشد

آن ھا اصول فرقھ ای خاص خود را بھ . جدا باشد، ندارند

میان نمی آورند کھ بخواھند جنبش پرولتری را در 
فرق کمونیست ھا با سایر  .ل بگنجانندچارچوب آن اص

احزاب پرولتری تنھا در این است کھ از طرفی کمونیست 
ھا در مبارزات ملی پرولتاریای کشورھای گوناگون 

-مصالح مشترک ھمۀ پرولتاریا را، صرف نظر از ملیت
شان، مّد نظر قرار می دھند و بر آن تأکید می نمایند و از 

کھ مبارزۀ پرولتاریا  طرف دیگر در مراحل گوناگونی
علیھ بورژوازی طی می کند، آنان ھمیشھ و ھمھ جا منافع 

  .و مصالح تمامی جنبش را نمایندگی می کنند

پیشروترین و با بنابراین کمونیست ھا از طرفی عمالً 
ھر کشوری ھستند،  عزم ترین بخش احزاب کارگریِ 

یعنی آن بخشی کھ کلیۀ بخش ھای دیگر را بھ جلو می 
از طرف دیگر، از لحاظ تئوری، مزیت کمونیست  راند،

ھا نسبت بھ بقیۀ تودۀ عظیم پرولتاریا در این است کھ آنان 
از خط حرکت، شرایط و نتایج نھایی عام جنبش پرولتری 

  ).تأکیدھا از من است(» درک روشنی دارند

بھ عالوه تأیید و تأکیدی دوباره بر ھمین خطوط مطروحھ 
گرۀ بین الملل اول در الھھ نیز در قطعنامھ ھای کن

مالحظھ می شود؛ در این جا قاطعانھ ) ١٨٧٢سپتامبر (
  :اعالم می شود

طبقۀ کارگر در پیکار خود علیھ قدرت : الف ٧ماده «
جمعی طبقات مالک نمی تواند بھ مثابۀ یک طبقھ عمل 

کھ از  حزب سیاسیخود در قالب یک  تشکلکند، مگر با 
ات مالک تشکیل داده اند، تمامی احزاب کھنھ ای کھ طبق

  .متمایز و مخالف آن ھا باشد

این تشکل طبقۀ کارگر در قالب یک حزب سیاسی، بھ 
منظور تضمین پیروزی انقالب اجتماعی، و ھدف غایی 

  .آن، یعنی الغای طبقات، اجتناب ناپذیر است

وحدت قوای طبقۀ کارگر کھ پیش از این بھ وسیلۀ 
ه است، باید ھم زمان مبارزات اقتصادی او بھ دست آمد

بھ عنوان اھرمی برای پیکار او علیھ قدرت سیاسی 
  .صاحبان زمین و سرمایھ داران، خدمت کند

صاحبان زمین و صاحبان سرمایھ ھمواره از امتیازات 
سیاسی خود برای دفاع از انحصارات اقتصادی شان و 
ابدی ساختن آن، برای بھ بردگی کشیدن کار، استفاده 
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بنابراین تسخیر قدرت سیاسی، بھ وظیفۀ . خواھند کرد
  )١۴(» .عظیم طبقۀ کارگر مبّدل شده است

این عبارت فشرده و بسیار درخشان، ھم شامل نطفھ ھای 
اولیۀ راه حل مسألۀ رابطۀ میان حزب و طبقھ است و ھم 
شامل یک سلسلھ رھنمودھایی کھ پراتیک جنبش 

لۀ اول، در وھ. مارکسیستی را تا بھ امروز شکل داده اند
این دیِد توطئھ گرایانھ در مورد نقش حزب بھ مثابۀ دستۀ 
کوچکی از ماجراجویانی کھ بھ نام طبقھ، ولی جدا از آن، 

سپس این . عمل می کنند، کامالً مردود شناختھ می شود
دیِد استبدادگرایانھ از حزب کھ دستورات را از باال صادر 

ورد اطاعت می کند تا از سوی توده ھای اساساً منفعل م
قرار گیرد، رد می شود؛ و در نھایت، این دیِد کامالً 

صرفاً بھ بیان ) فرقھ(تبلیغی کھ بنابر آن یک گروه 
آموزش ھای خود می پردازد تا زمانی کھ بقیۀ دنیا را بھ 

  .)١۵(این آموزش ھا جلب کند، مردود شناختھ شده است 

، در پایان باید از آقای حکیمی بابت ترجمۀ این نامھ
ھرچند ناکامل، و اضافھ کردن آن بھ ادبیات مارکسیستی 

چرا کھ گسترش نظریات و مواضع گذاری کرد، سپاس
صریح و شفاف مارکس، خود گرایش ھای بی ارتباط بھ 
مارکسیسم انقالبی را، مانند گرایش موھوم و موسوم بھ 

، بھ عقب تر از آن چھ کھ ھست »لغو کارمزدی«جنبش 
  !می راند

 ١٣٩١اسفند  ١٠

  :پانوشت

*http://www.ofros.com/maghale/marx-
hakimi_kbrpkhb.htm 

برای آشنایی با ریشھ ھای نظریۀ لغو کار مزدی بھ ** 
  :مطلب زیر رجوع کنید

http://nashr.de/n/mt/web/IWW.pdf 

» وضعیت طبقۀ کارگر در انگلستان«انگلس، ) ١(
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 !آقای محسن حکیمی، سنگ بزرگ عالمت نزدن است

وحدت "«آقای محسن حکیمی مقالھ ای تحت عنوان  
در پاسخ بھ مقالۀ » یا وحدت کارگرھا؟" گرایش ھا

در سایت  ١٣٨۴خرداد  ١٢علیرضا خباز در تاریخ 
بررسی این مقالھ . داده استانتشار » کمیتۀ ھماھنگی«

برای پیشبرد تدارک وحدت کارگران در وضعیت کنونی 
  .حائز اھمیت است

ایشان در نقد بھ مقالۀ علیرضا خباز کھ بھ درستی دربارۀ 
برون رفت از بحران   بھ عنوان راه» وحدت گرایش ھا«

، می )١(کنونی جنبش کارگری صحبت بھ میان آورده 
ال کارگری گرایش ضد سرمایھ وظیفۀ ھر فع«: نویسد کھ

کمیتۀ ھماھنگی برای ایجاد تشکل "داری، از جملھ 
مبارزه برای متحد و متشکل کردن تودۀ " کارگری

کارگران حول مطالبات ضد سرمایھ داری با افق لغو 
گرایش ھای کارگری «و از آن جا کھ » .کارمزدی است

وحدت «است؛ » انعکاس مبارزۀ نیروھای اجتماعی
مبارزه با گرایش ھای غیر «در تناقض با » گرایش ھا

امکان پذیر نیست و فعاالن گرایش ضد «و لذا » کارگری
 .»...سرمایھ داری را عمالً پی نخود سیاه می فرستد

بھ روشنی بیان   بھ سخن دیگر آقای حکیمی در این مقالھ
متأثر از جریانات » گرایش ھای کارگری«می کند کھ 

ھستند کھ خود عامل  »گرایش ھای غیر کارگری«و
پس، . مبارزۀ کارگران اند» موانع«بازدارنده و از 

بھ زعم ایشان؛ . امری بیھوده است» وحدت گرایش ھا«
متشکل کردن تودۀ کارگران حول «راه حل اصلی، 

    .»مطالبات ضدسرمایھ داری با افق لغو کارمزدی است

  :پیشنھاد ایشان شامل دو بخش بھ ھم پیوند خورده است

؛ جنبۀ تشکیالتی و سازماندھی وحدت کارگران اول
وحدت کارگران ضد سرمایھ داری و نھ وحدت گرایش (

  ).ھا

دوم؛ محتوای سیاسی و مطالبۀ مرکزی برای تحقق 
  ).مطالبۀ لغو کار مزدی(وحدت 

  .بھ این دو بخش جداگانھ می پردازم

  »گرایش ھای کارگری«تناقض گویی حکیمی در مورد 
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ود فراموش کرده باشد کھ در روز شاید آقای حکیمی خ
، )١٣٨٢اردیبھشت (اول ماه ماه بھ مناسبت اول ماه مھ 

در میان جمعی در کرج سخنرانی ای ارائھ داد کھ متن آن 
برای یادآوری بحث . در سایت ھای اینترنتی منعکس شد

  :ایشان خالصھ مواضع ایشان را در زیر می آورم

وجود یک  جنبش کارگری در سطح جھانی با     -١
) در روسیھ ١٩١٧اکتبر (» انقالب کارگری بزرگ«

قادر بھ خنثی سازی استراتژی بورژواری نشده است و با 
در یک سو «: است» دو قطبی نا مطلوب روبرو«یک 

تودۀ کارگرانی کھ در قالب اتحادیھ ھا بھ بند استثمار 
و در سوی دیگر فعاالن ... سرمایھ داری کشیده شده اند

نزوا از تودۀ کارگری انرژی خود را صرف در ا... چپ
پرسشی کھ . تکھ پاره شدن بیش از پیش خود می کنند

فعاالن کارگری بھ ویژه سوسیالیست ھا باید بھ آن پاسخ 
چھ گونھ می توان دو سر این دو قطب را بھ ھم : دھند

 -در کرج ٨٢متن سخنرانی اردیبھشت (» نزدیک کرد؟
عد نظری دارد و یک پاسخ بھ این پرسش یک بُ «  ).٢ص

   ).٣ص - ھمان جا(» بُعد عملی

با دوگرایش فکری مرزبندی   در بُعد نظری، باید«    -٢
اول؛ گرایش ولونتاریستی و نخبھ گرایانھ کھ با تقدم : کرد

جنبش ... مطلق و یک سویۀ عنصر آگاھی کوشیده است
کارگری را منحصر بھ جنبش کمونیستی کند، و گرایش 

ی؛ انحالل طلبانھ و تسلیم طلبانھ کھ توجیھ دترمینیست  دوم،
گر صرف حرکت خودانگیختھ و فاقد آگاھی کارگران 

: این سؤال» بُعد عملی«پاسخ ). ٣ص -ھمان جا(» .است
تشکل کارگری بھ مثابۀ جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر «

زیرا بھ » جنبش اجتماعی«. است» علیھ سرمایھ داری
تشکل ...ست ھا ھدف فوری کمونی«: قول کارل مارکس

کمونیست ھا «زیرا » )است..(طبقھ  پرولتاریا بھ صورت
حزب جداگانھ ای نیستند کھ در مقابل سایر احزاب طبقۀ 

  ).۴ص -ھمان جا(» کارگر قرار گرفتھ باشند

این تشکل متشکل است » ھستۀ اصلی و مؤسس«    -٣
کارگران چپ از ...جناح تریدیونیونی ھای کنونی «از 

از کمونیست و سوسیالیست گرفتھ تا (ا تمام گرایش ھ
آنارشیست، سندیکالیست، سوسیال دمکرات، چپ لیبرال، 

  ).۴ص -ھمان جا(» ....). چپ مذھبی و

با دقت بھ خالصۀ سخنرانی ایشان نگاه شود؛   اگر با
معلوم می شود کھ حدود دو سال پیش راه حل عملی 

تشکل کارگری بھ مثابۀ « :ایشان برای جنبش کارگری
بود  »نبش اجتماعی طبقۀ کارگر علیھ سرمایھ داریج
این تشکل متشکل است از » ھستۀ اصلی و مؤسس« کھ
کارگران چپ از تمام ...جناح تریدیونیونی ھای کنونی «

از کمونیست و سوسیالیست گرفتھ تا (گرایش ھا 
آنارشیست، سندیکالیست، سوسیال دمکرات، چپ لیبرال، 

ر دو سال پیش موضع بھ سخن دیگ. »)...چپ مذھبی و
آقای حکیمی بھ رسمیت شمردن گرایش ھای کارگری در 

وجود گرایش . جنبش کارگری بوده است
کارگران چپ از تمام گرایش  ...ی تریدیونیون ھای

کمونیست و سوسیالیست گرفتھ تا آنارشیست،  ھا
سندیکالیست، سوسیال دمکرات، چپ لیبرال، چپ 

شناختھ بود کھ پایھ  را ایشان نھ تنھا بھ رسمیت مذھبی
تشکل کارگری بھ مثابۀ جنبش اجتماعی طبقۀ « گذاری

را مشروط بھ حضور فعال  »کارگر علیھ سرمایھ داری
  .آن ھا معرفی کرده بود

تا آن جا کھ ما اطالع داریم ایشان در نظریات متکی بر 
خود تجدید نظری انجام نداده  ١٣٨٢سخنرانی اول ماه 

روز بھ ناگھان با یک پس چگونھ است کھ ام. است
تمام گرایش ھای کارگری را   درجھ ای ١٨٠چرخش 

نقض کرده و ھمھ را بھ شکلی مرتبط بھ گروه ھا و 
جریانات سیاسی معرفی می کند؟ مگر از دو سال پیش 
تاکنون چھ واقعۀ مھمی رخ داده کھ این گونھ ایشان 
ضدیت خود را با گرایش ھای موجود کارگری اعالم 

  کرده است؟

افراد «مکن است ایشان استدالل کند کھ منظورشان م
این استدالل . بوده است» گرایش ھا«و نھ   »کارگری

زیرا افراد با نظریات . بدیھی است کھ بی اساس است
سندیکالیستی، کمونیستی، سوسیالیستی، چپ لیبرال و 
غیره باألخره در جامعھ ھم نظران خود را پیدا می کنند و 

یالتی برقرار کرده و خود را بھ رابطۀ سیاسی و تشک
نمایندگان و سخنگویان . عنوان یک گرایش شکل می دھند

خود را انتخاب کرده و آن ھا را بر اساس برنامھ و 
سیاست گرایش خود بھ درون نھادھای کارگری برای 

این روند از کار . تبلیغ مواضع جمعی خود می فرستند
بوده  برای کسی کھ یک روز در جنبش کارگری فعال
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در درون جنبش کارگری . باشد، روشن و واضح است
محققاً گرایش ھا با نظریات متنوع شکل می گیرند و 

-رھبران و سخنگویان خود را بھ جامعھ معرفی می کنند 
حتی اگر این کار بھ علت خفقان موجود، بھ شکل رسمی 

نشریات کارگری در جامعھ . و علنی صورت نگیرد
در . گر مجوز قانونی نداشتھ باشندحتی ا -انتشار می یابد

درون این نشریات جبھھ گیری سیاسی شکل می گیرد و 
مقالھ نویس ھا خط سیاسی برای گرایش ھای خود تدوین 

مواضع این مقاالت توسط سایر کارگران در . می کنند
کف کارخانھ ھا و خیابان ھا و نھادھای رسمی و غیر 

قرار می رسمی، بحث و در صورت توافق مورد اجرا 
چگونھ » وحدت تودۀ کارگران«پرسیدنی است کھ  .گیرد

باید صورت پذیرد، اگر قرار باشد رھبران عملی آن ھا 
از روند بحث و تبادل نظر حذف شده و اتحادی میان 
گرایش ھای کارگری و نمایندگانشان صورت نگیرد؟ بر 
خالف سناریوی تخیلی آقای حکیمی، کارگران دارای 

و این گرایش ھای  -ھبری عملی ھستندگرایش نظری و ر
نظری ربطی بھ سازمان ھای سنتی ندارد؛ گرچھ ممکن 
است آن ھا نیز طرفدارانی در میان برخی از کارگران 

بدون وحدت گرایش ھای کارگری وحدت . داشتھ باشند
عمومی کارگران بھ ویژه در وضعیت کنونی یک 

  .سناریوی خیالی است

اولیھ را کھ خود نیز بیش  چگونھ آقای حکیمی این اصول
از دو سال پیش بھ آن اعتقاد داشت زیر پا می گذارد؟ 
چگونھ می تواند در مقابل بحث صحیح علیرضا خباز کھ 
خواھان اتحاد گرایش ھای کارگری شده است؛ آن ھا را 
با گروه ھای سیاسی ھم سو قلمداد کند؟ آیا آقای حکیمی 

آیا تغییر موضع  در این موارد آگاھی کافی ندارد؟ و یا
داده است؟ بھ اعتقاد من پاسخ بھ ھر دوی این سؤاالت 

او ھم بھ این موضوع آگاھی دارد و ھم این . منفی است
آقای حکیمی خود . کھ بر مواضع سابق خود پابرجاست

اکنون بھ عنوان سخنگوی یک گرایش و معرف یک 
لغو «گرایش  -نشریۀ کارگری شناختھ شده است 

ھ می تواند این حق را برای سایرین چگون. »کارمزدی
گرایش  تنھا، انکار کند؟ چگونھ ایشان وانمود می کند کھ

نظری خودشان راه حل نھایی را برای جنبش کارگری 
بدون تبادل نظر پیشین بین گرایش ھای  - یافتھ است

کارگری و متقاعد کردن سایرین؟ آیا این یک برخورد 
زمان ھای سنتی کھ فرقھ گرایانھ و قیم مآبانۀ ھمان سا

آقای حکیمی از آنان منزجر است، نمی باشد؟ علت 
در جای  »گرایش ھا  وحدت« با  مخالفت آقای حکیمی

  .دیگری نھفتھ است

واقعیت این است کھ آقای حکیمی خوب می داند کھ چنان 
چھ بحث و تبادل نظر دموکراتیک ھمراه با کنفرانس ھا و 

میان گرایش نشست ھا در جھت وحدت عمل کارگری، 
ھای کارگری، شکل گیرد؛ محققاً پروژۀ تخیلی و 
شعارھای بی ارتباط ایشان بھ شکست خواھد انجامید و 
. ایشان موقعیت کنونی را بھ سرعت از دست خواھد داد

مردود اعالم کردن تبادل نظر میان گرایش ھای کارگری 
توده «و بھ رسمیت نشناختن آن ھا؛ و ارجاع بحث ھا بھ 

تنھا می تواند بھانھ ای برای مخفی نگھ » گریھای کار
وگرنھ . داشتن مواضع انحرافی و فرقھ گرایانۀ ایشان باشد

از این کھ گرایش ھای موجود شناختھ شدۀ کارگری با ھم 
وارد دیالوگ و تبادل نظر در راستای ایجاد یک اتحاد 
عمل کارگری شوند، چھ باکی می تواند وجود داشتھ 

وحدت « ن با تبادل نظر و نھایتاً باشد؟ مخالفت ایشا
بر این اساس است کھ ایشان آن زمان دیگر  »گرایش ھا

گرایش خود را بر محور  خاص نخواھد توانست نظریات
جنبش  کل راه حل بر تنھا بھ عنوان» لغو کار مزدی«

واضح است کھ ھر یک از گرایش . کارگری تحمیل کند
ود ھای کارگری، صاحب نظر و چشم انداز مشخص خ

وحدت گرایش « با حذف. برای جنبش کارگری ھستند
بھ راحتی جلوی اختالف نظرھا گرفتھ می شود و  »ھا

یک نظر می تواند بھ مثابۀ نظر کل جنبش بر کارگران 
  .تحمیل گردد

برای درک کامل روش برخورد آقای حکیمی باید دید کھ 
کھ ایشان با حذف » لغو کار مزدی«پشت سر مطالبۀ 

ھا، قصد تحمیل آن را بر جنبش کارگری سایر گرایش 
  دارد، چھ نھفتھ است؟

   »لغو کار مزدی«شعار   بی ارتباطی 

لغو «آقای حکیمی ظاھراً تصور می کند با طرح شعار 
ی رسیده، و »رادیکال«بھ کشف نوین و » کار مزدی

حول  را »تودۀ کارگران«بدین ترتیب می خواھد 
» کارمزدی لغو« مطالبات ضد سرمایھ داری با افق

چنین وانمود می کند کھ گویا تاکنون در درون . ھدایت کند
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جنبش کارگری عقل و توان فکری کسی بھ طرح چنین 
  !قد نداده است  ی»رادیکال«شعار

متأسفانھ نظریات ایشان مطلب نوینی نیست کھ بتوان آن 
شوالیھ «نظریات ایشان مانند نظریات . را بھ کار بست

برداری از وضعیت دیگری شان کپی » ھای کارگری
ایشان الگو برداری از برخی از » کشفیات«. است

و  ١٩نظریات مارکس و انگلس در قرن 
آنارکوسندیکالیست ھا و گرایش ھای فرقھ گرای منزوی 

ایشان می . کارگری اروپایی و آمریکایی امروزی است
خواھد این عقاید را با یک روش بورکراتیک و حذف 

  .کارگران ایران بھ زور فرو کندگرایانھ، بر حلقوم 

لغو کار «در درون جنبش کارگری، نخستین بار ایدۀ 
در برخی از نوشتھ ھای کارل مارکس و » مزدی

اما باید منظور . ظاھر گشت ١٩فردریک انگلس در قرن 
شود کھ چھ بوده، و تحت چھ   آن ھا با دقت بررسی

شرایطی این مطالبھ طرح شده است؟ در دورۀ شکوفایی 
بورژوازی و تشکیل اتحادیۀ کارگری و مقبول جلوه دادن 

مزد روزانۀ عادالنھ برای کار «شعار بورژوایی مبنی بر 
توسط اتحادیۀ کارگری؛ مارکس می » روزانۀ عادالنھ

  :گوید

مزد روزانۀ عادالنھ "بھ جای شعار محافظھ کارانھ «
لغو "باید شعار ) کارگران(، "برای کار روزانۀ عادالنھ

ارزش، : کارل مارکس" (را از آن خود کنند" زدیکار م
آرشیو  -زبان انگلیسی ١۴بخش  -١٨۶۵ -بھا، سود

  ).اینترنتی مارکسیستی

انگس نیز دو دھھ بعد خطاب بھ اتحادیۀ کارگری استدالل 
مزد «کھ مسألۀ کارگران پذیرش شعار : مشابھی می کند

 نیست، و در» روزانۀ عادالنھ برای کار روزانۀ عادالنھ
تحلیل نھایی در مقابل بورژوازی کارگران باید خواھان 

  :انگلس می نویسد! شوند» لغو کار مزدی«

این کھ بھ سرعت وقت آن نزدیک می شود کھ طبقۀ «
کارگر درک کند کھ مبارزه برای دستمزدھای بیشتر و 
مدت کار کمتر و تمام فعالیت ھای اتحادیھ ھای کارگری 

بوده بلکھ وسیلھ می در شکل کنونی شان، خود ھدف ن
باشند، یک وسیلۀ بسیار الزم و ضروری است؛ ولی این 
فقط یکی از وسایلی است کھ طبقۀ کارگر برای ھدف 

عالی خود یعنی از بین بردن سیستم مزد بھ طور کلی، در 
 ٢٨، انگلس، »اتحادیھ ھای کارگری«(» …دست دارد

  ) ٢٥٤ -٢٦٠، صفحات ١٩جلد ، ١٨٨١مھ 

اروپا مشابھ  ١٩قای حکیمی وضعیت قرن آیا بھ اعتقاد آ
وضعیت کنونی ایران است؟ آیا بورژوازی ایران ھمان 
بورژوازی قرن نوزده انگلستان است؟ آیا نھادھای 

مانند خانۀ کارگر و شورای اسالمی (کارگری موجود 
ھمانند اتحادیۀ کارگری بریتانیا است؟ آیا شعار ) کار

» نھ و مزد عادالنھکار عادال«: دولت سرمایھ داری ایران
است؟ درست برعکس، نھ از بورژوازی پیش رونده 
خبری است، نھ از اتحادیھ ھای کارگری مستقل از دولت 

واقعیت این است کھ ! »مزد روزانۀ عادالنھ«و نھ از 
در ایران ھنوز روال متعادل و عادی یک » مزد«مسألۀ 

دستمزد . جامعۀ بورژوایی را بھ خود نگرفتھ است
یعنی عمالً لغو شده ! (ن اصوالً پرداخت نمی شودکارگرا

دستمزدی  باز پس گرفتن مسألۀ کارگران ایران!) است
  .کار انجام داده اند نقداً  است کھ در ازای آن

سال پس از طرح  ١٠باید اشاره کرد کھ کارل مارکس 
مسایل فوق، زمانی کھ مشاھده کرد کھ برخی 

تحت دفاع از » السال«ی آن دوره مانند »مارکسیست ھا«
از آن » لغو نظام مزدی«و » قوانین آھنین مزد«

فضیلتی برای پوشش نظریات رفرمیستی خود   شعارھا
. ساختھ بود، آن ایده ھا را آماج حملھ قرار می دھد

السال » لغو نظام مزدی«مارکس اشاره کرد طرح 
است و باید ھمراه با   )  nonesense(» مزخرف«
کارل (ردود اعالم گردد وی م» قوانین آھنین مزد«

بخش دوم بھ زبان ١٨٧۵مارکس، نقد برنامۀ گوتا، 
بھ عبارت دیگر از نظر مارکس مسألھ بر سر ). انگلیسی

لغو سیستم «  نیست کھ مسألھ» لغو کار مزدی«
کل نظام سرمایھ  ، و بر سر زیر سؤال بردن»کارمزدی

انگلس نیز در مقدمھ بھ اثر کارل مارکس، . است داری
، در مورد ١٨٩۵، در سال »زۀ طبقاتی در فرانسھمبار«

انحرافات گرایش ھای خرده بورژوایی کارگری در 
انگلستان، موضع مشابھ بھ مواضع کارل مارکس نسبت 

  .بھ آن مطالبھ گرفت

توسط برخی از » لغو کار مزدی«شعار   اضافھ بر این،
 -؛ آنارکو)١٩اواخر قرن (آنارشیست ھای آمریکایی 

ھا در درون تشکل ھای کارگری اروپایی و سندیکالیست 
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احزاب   ؛ و)در اوائل قرن بیست و قرن اخیر(آمریکایی 
در اوائل قرن (در آمریکا » سوسیالیست«رفرمیست 

یکی از سازمان ھایی کھ شعار . طرح شده است) بیست
را در سر لوحھ برنامھ خود جای داده؛ » لغو کار مزدی«

کارگران صنعتی «نھادی بھ نام 
یا )  (Industrial workers of the world  »ھانج
»IWW« این نھاد گرچھ در اوائل قرن بیستم  .است
فعالیت مؤثر ضد سرمایھ داری در ) ١٩١٧تا  ١٩٠۵(

آمریکا انجام داد؛ اما امروز در برنامھ اش مشخصاً ذکر 
کھ با دولت سرمایھ داری کاری نداشتھ و فقط   کرده

ان در امور اقتصادی و خواھان مشارکت بیشتر کارگر
دنیل ،   Bill Haywood) ( بیل ھی وود .صنفی است

) St. John(سنت جان  ، (Daniel De Leon) دولیون
از رھبران این نھاد ) Paul,  Mattick( پل متیک ؛

کھ نظریات  بوده ١٩٣٠تا  ١٩٠۵کارگری بین سال ھای 
باید اذعان داشت (را اشاعھ دادند » لغو کار مزدی«

). لیت این رھبران کارگری بسیار ارزنده بوده استفعا کھ
حزب سوسیالیست آمریکا و تئوریسین آن  پیش از آن،
نیز  ١٩٠۴در سال  (Eugene V. Debs)یوجین دبز

پیش از آن، مواضع . بود »لغو کارمزدی«مدافع شعار 
رجوع (برخی از آنارشیست ھای آمریکایی نیز چنین بود 

  ).١٨٨۶یکاگو ش» ھی مارکت«شود بھ دادگاه 

) و شرکا(آقای حکیمی » لغو کار مزدی«چنان چھ ایدۀ 
الگوبرداری از این سازمان ھا و نظریھ پردازھا باشد؛ 

چپ «باید ذکر کرد کھ تمام این سازمان ھا گرچھ در ابتدا 
نھایتاً  اما بودند،» و رادیکال وضد سرمایھ داری

 برخی. سندیکالیست و برخی رفرمیست از آب در آمدند
از ابتدا دولت سرمایھ داری را اساساً مورد سؤال قرار 
نداده و سازماندھی آن ھا بدیل تشکیالتی حکومت 

و ). حزب سوسیالیست آمریکا(کارگری را طرح نکردند 
برخی دیگر کھ رھبران کارگری آن ھا نقش ارزنده ای 
در اوائل قرن بیست بھ ویژه در آمریکا ایفا کردند؛ اما بھ 

یک چشم انداز مشخص از ساختن حزب علت نداشتن 
کارگری دچار تناقض شده و بھ تدریج افول کردند 

، نھ »کارگران صنعتی جھان«). کارگران صنعتی جھان(
توانست حزب کارگری درست و قوی ای بسازد و نھ 
اتحادیھ ای کارگری، زیرا در سازمان خود ھمواره از 

 شعارھا و مطالبات. یکی بھ دیگری در نوسان بود
رادیکال را بھ علت نداشتن یک حزب قوی مخفی انقالبی 

در روسیھ  ١٩١٧با آغاز انقالب اکتبر . بھ بن بست رساند
بسیاری از کادرھای این نھاد بھ حزب کمونیست آمریکا 

زیرا عدم چشم انداز و . پیوستند) مرتبط بھ کمینترن(
  .محدودیت ھای تشکیالتی این نھاد را تجربھ کرده بودند

از عملکرد و ! سالھ ١٠٠پس از کسب تجربۀ  اکنون
این نھادھا کھ عمالً در شعارھا و تشکیالت  روش کارکرد

سازمان کارگری بھ بن بست رسیده اند؛ آقای حکیمی 
بدون ذکر سابقھ و تاریخچۀ این نھادھا؛ شعار و ساختار 
این نوع از تشکیالت کارگری را می خواھد بر جنبش 

ساختن حزب پیشتاز ضدیت  !کارگری تحمیل کند
. کارگری توسط آقای حکیمی کامالً آشکار و عیان است

زیرا او نیز مانند پیشکسوتان اعالم نشدۀ خود، بھ نقش 
اعتراضات . مرکزی دولت سرمایھ داری بی توجھ است

لغو «او نسبت بھ دولت سرمایھ داری در چارچوب شعار 
ای محدود باقی مانده؛ و از انجام فعالیت ھ» کار مزدی

روزمره در جنبش کارگری بھ بھانۀ کارھای 
در نتیجھ ضرورت . طفره می رود» سندیکالیستی«

ضد سرمایھ «ساختن حزب را موکول بھ توفیق سازمان 
آن ھم در کشوری مانند ایران کھ . اش می کند» داری

ھیچ وقت امکان ایجاد چنین تشکیالتی وجود نخواھد 
سندیکالیست ھا  را بھ» زمین بازی«بدین ترتیب . داشت

  )٢(!و رفرمیست ھا می سپارد

آقای حکیمی کھ » کشفیات نوین و رادیکال«در مقابل 
برای طبقھ کارگر ایران بھ ارمغان آورده است؛ کارل 

و چشم » رادیکال«مارکس در مانیفست کمونیست شعار 
  :انداز جنبش کارگری را چنین توصیف کرد

ت کھ ھمۀ ھدف فوتی و فوری کمونیست ھا ھمان اس« 
متشکل کردن : احزاب پرولتاریایی دیگر نیز دارند

پرولتاریا در قالب یک طبقھ، سرنگون کردن سیادت 
بورژوازی، و تسخیر قدرت سیاسی بوسیلھ ی 

  »...پرولتاریا

از این دیدگاه، نظریۀ کمونیست ھا را می توان در « 
الغای مالکیت  :این عبارت کوتاه خالصھ کرد

  .»..خصوصی

  »...لتاریا باید نخست سیادت سیاسی کسب کندپرو« 
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پرولتاریا سیادت سیاسی خود را بھ کار خواھد برد « 
تا درجھ بھ درجھ تمام سرمایھ را از چنگ بورژوازی 
خارج کرده، تمام وسائل تولید را در دست دولت، یعنی 
پرولتاریای سازمان یافتھ در قالب طبقۀ حاکم متمرکز 

ولیدی را ھر چھ زودتر افزایش سازد، و جمع نیروھای ت
  ».دھد

پرولتاریا  بخش -مانیفست کمونیست تمام نقل قول ھا از(
  )تأکیدات از ماست - و کمونیست ھا

» رادیکال«بنابر این اگر قرار باشد شعار و چشم انداز 
بھ کارگران معرفی گردد؛ نمی تواند چیزی  حداکثر و

سخن بھ . کمتر از گفتھ ھای مانیفست کمونیست باشد
الغای مالکیت «: دیگر شعار اصلی کارگران باید

سرنگونی سیادت « :باشد و ھدف پرولتاریا »خصوصی
   !»ابورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی بوسیلھ پرولتاری

بھ فرض وضعیتی را در نظر بگیریم کھ یک سلسلھ 
مطالبات رادیکال بھ مرکز توجھ کارگران منتقل شده باشد 

ا را طلب کرده باشد، و و آگاھی کنونی شان آن ھ
طرح و تبلیغ » لغو کار مزدی«شعارھایی مانند 

 ١٩٠۵انگلستان و یا  ١٨٨١مانند وضعیت ( گردد
   ).آمریکا

توسط بخش قابل » لغو کار مزدی«اول؛ اگر شعار 
سؤاالتی کھ . توجھی از کارگران ایران پذیرفتھ شده باشد

 طرح می شود این است کھ چگونھ این کار عملی است؟
چھ گام ھای عملی بعدی برای تحقق آن ضروری است؟ 
بدیھی کھ بدون روشن شدن وعملی کردن این شعار و 
ترسیم گام ھای بعدی، طرح آن در انزوا دچار سردرگمی 

یک » لغو کار مزدی«شعار . میان کارگران می گردد
شعاری است کھ نظام سرمایھ داری را ھدف قرار می 

ین درکی از آن دارد، باید دھد؛ اگر آقای حکیمی نیز چن
سرنگونی سیادت «این شعار را بھ قول مارکس، با 

» بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی بھ وسیلۀ پرولتاریا
باید برای کارگران روشن باشد کھ تنھا از . ادغام کند

طریق سرنگونی سیادت سرمایھ داری و تشکیل یک 
حکومت کارگری متکی بر یک اقتصاد برنامھ ریزی شده 

آن (معنی واقعی پیدا می کند » لغو کار مزدی«است کھ 
. )٣()ھم پس از دورۀ انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم

وگرنھ در درون نظام کنونی طرح این شعار کامالً بی 

این : زیرا کارگران می توانند سؤال کنند. معنی است
خود را در ازای کاری کھ » مزد«شعار یعنی چھ؟ یعنی 

وقتی : از سرمایھ دار نگریم؟ یا این کھکرده ایم 
کارفرمایان مزد ما را پرداخت نمی کنند؛ از آن حمایت 

  صورت گرفتھ است؟» لغو کارمزدی«باید کنیم چون 

بنابراین برای طرح این شعار و با صراحت باید اعالم 
! لغو کار مزدی  !سرنگونی سیادت بورژازی«: شود

ھمھ با ھم  این شعار ھا» !تشکیل حکومت کارگری
پیوستھ ھستند، و طرح تنھا بخشی از آن، توھم نسبت بھ 

البتھ ھمراه با این . دولت سرمایھ داری را دامن می زند
شعار ضرورت ساختن حزب پیشاز کارگری باید طرح 
گردد، زیرا تحقق این مطالبات بدون یک تشکیالت مخفی 

مغزھای (سیاسی متشکل از آگاه ترین کارگران جامعھ 
  .عملی نیست) رمتفک

دوم، این شعار در وضعیت کنونی شعار محوری 
گرچھ ھمانند سایر شعارھای ضد . کارگران نیست

وجود » رادیکال«سرمایھ داری می تواند در برنامۀ افراد 
مسألۀ فعالین کارگری پیشرو این نیست کھ بھ . داشتھ باشد

کشف یک شعار رادیکال رسیده و آن را بدون تحلیل 
. ی و آگاھی کنونی طوطی وار تکرار کنندوضعیت کنون

و چنین تصور کنند بھ کلید حل مشکالت جنبش کارگری 
و ھر آن کس کھ در مخالفت با آن باشد را . نایل آمده اند

و وابستگی بھ سازمان ھای سنتی » سندیکالیسم«بھ اتھام 
روش  بر خالف نظر آقای حکیمی،. از میدان بھ در کنند

ران محققاً باید مطابقت با وضعیت و مطالبۀ محوری کارگ
اشغال «روش ھایی مانند . کنونی آن ھا داشتھ باشد

و » بھ دست گرفتن کنترل توزیع و تولید«و » کارخانھ ھا
» مبارزه برای افزایش دستمزدھا متناسب با تورم«

وغیره؛ شعارھای بسیار ملموس تر و رادیکال تری از 
ت کنونی در وضعی» لغو کار مزدی«شعار نامرتبط 

طرح شعار حداکثر طبعاً در برنامھ و تبلیغات . است
کارگری باید جای داشتھ باشد؛ اما باید در مبارزه 

مطالبات انتقالی از . روزمره کارگری شرکت داشت
آگاھی امروزی طبقھ کارگر آغاز شده و آنھا را گام بھ 

مطالبات . گام بھ سمت ھدف نھایی راھنمایی می کند
تی ھستند کھ تحقق آن ھا چارچوب نظام انتقالی مطالبا

سرمایھ داری را بھ مخاطره انداختھ و اعتماد بھ نفس در 
این دخالت ھا را نمی . درون کارگران را افزایش می دھد
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، »لغو کار مزدی«توان با یک شعار خشک و بی ارتباط 
   .، جایگزین کرد»رادیکالیسم«تحت لوای 

بھ اندازۀ کافی نھ » لغو کار مزدی«بنابر این شعار 
است، و نھ مرتبط بھ وضعیت کنونی جنبش » رادیکال«

شعاری است ناقص کھ از جایی دیگری . کارگری ایران
بھ عاریت گرفتھ شده و برای توجیھ عدم مداخالت 
صبورانھ و روزمره در جنبش کارگری، در راستای 
آماده سازی کارگران برای یک دولت کارگری، بھ طبقۀ 

چنان . قیم مآبانھ و از باال تحمیل می شودکارگر با روشی 
چھ کارگران آن شعار را لمس نکرده و نپذیرند، نتیجھ 

استداللی است » لغو کارمزدی«منطقی بحث مدافعان 
دخالت کارگری فایده ندارد؛ «نظیر این کھ 

اگر ھم کارگران . »!حاکم شده است" سندیکالیسم"  زیرا
رگم و بدون چشم آن را بپذیرند، بدون تردید ھمھ سرد

انداز کافی، در جا خواھند زد و راه را برای گراش ھای 
  .مماشت جو ھموار می کنند

  »چپ«و » راست«مقابلۀ کارگران با سندیکالیزم 

» سندیکالیسم«بر خالف نظر آقای حکیمی وجھ مشخصھ 
یک جانبھ و تنھا مرتبط بھ طرح یا عدم طرح شعارھای 

کارگری سندیکالیسم در درون جنبش . نیست» رادیکال«
وجود داشتھ کھ دو » چپ«و سندیکالیسم  )۴(»راست«

ایشان باید توجھ کنند کھ ماھیت . روی یک سکھ ھستند
سندیکالیستی یک جریان تنھا با شعارھای آن شناختھ نمی 

تعریف سندیکالیسم از شناخت و مبارزۀ ریشھ ای . شود
اگر . نشأت می گیرد دولت سرمایھ داری آن با
از در مماشات با دولت سرمایھ » راست«الیسم سندیک

بھ طور ریشھ ای » چپ«داری بر می آید؛ سندیکالیسم 
با (دولت سرمایھ داری را مورد سؤال قرار نمی دھد 
). وجود رادیکالیزم و از خود گذشتگی ھای مدافعان آن

شعارھای صرفاً صنفی » راست«اگر سندیکالیسم 
اسی کارگران بھ کارگری را طرح کرده و مبارزات سی

مطالبات ماوراء » چپ«پیش سوق نمی دھد؛ سندیکالیسم 
چپی و ناقص طرح می کند کھ از روی سر کارگران می 

اتفاقی نیست کھ . گذرد و آن ھا را سردرگم نگھ می دارد
ھردوی این گرایش ھای با ساختن حزب پیشتاز کارگری 

سرنگونی سیادت بورژوازی و   زیرا. سرسختانھ مخالفند
بھ نقل از (ا تسخیر قدرت سیاسی بھ وسیلۀ پرولتاری

را در دستور کار خود قرار نداده ) مانیفست کمونیست

در دستور » سرنگونی سیادت بورژوازی«زمانی کھ . اند
کار قرار نگیرد، مسلماً ضرورت ساختن حزب پیشتاز 

ھردوی آن ھا نقش ! کارگری نیز منتفی می گردد
ی درونی آن ھا را نفی می پیشروان کارگری و گرایش ھا

سخن بھ » تودۀ کارگری«ھردو عوامفریبانھ از  .کنند
میان می آورند؛ اما نقش رھبران عملی کارگری را نقض 

ھردوی آن ھا با مطالبات انتقالی کھ کارگران را . می کنند
گام بھ گام برای رودررویی با دولت سرمایھ داری آماده 

زایش دستمزھا متناسب مانند کنترل کارگری و اف(می کند 
مطالبات » راست«سندیکالیسم . مخالفند) با تورم و غیره

انتقالی را شعارھای افراطی معرفی می کند؛ و 
   !آن ھا را رفرمیستی» چپ«سندیکالیسم 

در نتیجھ کارگران پیشتاز با ھردوی این انحرافات کھ 
پیشرفت مطالبات کارگری را مسدود کرده، باید بھ مقابلھ 

اتحاد عمل  مبارزه در راه تشکیل یک. ندبپرداز
بر محور یک سلسلھ مطالبات انتقالی و درگیر  سراسری

گرایش ھای کارگری از جملھ ھمان گرایش  تمام کردن
، آغازگاه درست »چپ«و » راست«ھای سندیکالیستی 

کارگران را در  ھم ایجاد یک اتحاد عمل سراسری،. است
شکل کرده و فعالیت مقابل دولت سرمایھ داری متحد و مت

دست ھای نھادھای  ھم یکپارچھ را تقویت می کند؛
خانۀ کارگر و شوراھای (کارگری وابستھ بھ دولت 

را از جنبش کارگری کوتاه می ) اسالمی کار و غیره
پروژه ھای سازمان بین المللی کار و دولت را  ھم کند؛

تجمعی دموکراتیک برای تبادل نظر  ھم خنثی می کند؛
ماھیت  ھم مسایل کارگری بھ وجود می آورد؛ و در مورد

تمام طیف ھای سندیکالیستی را در عمل بھ توده ھای 
بدیھی است کھ برای متشکل . کارگران نشان می دھد

کردن توده ھای کارگری؛ گرایش ھای موجود کارگری و 
رھبران عملی کارگران کھ در دورۀ پیش مواضع خود را 

قرار داده اند؛ در ابتدا  مکتوب در اختیار جنبش کارگری
بدون . بایستی بنیادگذاران این اتحاد عمل سراسری باشند

موجود کارگری، اتحاد  ی»وحدت گرایش ھا« تجمع و
با (کسانی کھ مصرانھ   .تودۀ کارگران عملی نخواھد شد

در مقابل اتحاد عمل گرایش ھای کارگری ) ھر انگیزه ای
ون جنبش کارگری ایستادگی می کنند؛ باید افشا و در در

  .منزوی گردند

  )مازیار رازی(مھدی ریاضی  
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  ١٣٨۴تیر  ١

برای رعایت   از آقای محسن حکیمی انتظار می رود کھ 
دموکراسی کارگری و محروم نکردن خوانندگان 
کارگری از تبادل نظرھا در مورد این موضوع؛ این 

در کنار مقالۀ خود، » کمیتۀ ھمانگی«مقالھ را در سایت 
، انتشار »لغو کارمزدی«ن در شمارۀ بعدی نشریۀ ھمچنی

  .دھد

   :زیرنویس ھا 

تنھا اشکال مقالۀ علیرضا خبار این است کھ بھ جای  -١
گرایش ھای کارگری؛ پیشنھاد صحیح خود  کل خطاب بھ

رجوع . کرده بود» کمیتۀ ھماھنگی«را تنھا خطاب بھ 
پیش بھ سوی اتحاد عمل سراسری کارگری  :شود بھ
در سایت کمیتۀ اقدام   ی بھ مقالھ علیرضا خبازمالحظات
  .کارگری

نتیجۀ این سیاست را می توان در تجربۀ اخیر و  -٢
ظھور گرایش ھای راستگرای سندیکالیستی در درون 

و رشد فعالیت ھا و تأثیرگذاری بر » کمیتۀ پیگیری«
  .برخی از کارگران، مشاھده کرد

  :»وسیالیزممفھوم س« برای این مبحث رجوع شود بھ -٣

http://nashr.de/2/razi/ahd/0.pdf 

، »راست«برای شناخت مواضع گرایش سندیکالیسم  - ۴
کدام راه : آقای جعفر عظیمی«: رجوع شود بھ مقالۀ

  »عملی؟

  

 

 

 

 

 

 

  !بدیل سندیکا بی ستون فقرات نیست

بھ مطلب محسن حکیمی، در این مقالھ مالحظھ ای است 
سندیکا بی بدیل «مقالۀ حسین اکبری، تحت عنوان  نقد

آبان  ٢٤، ٦٧شمارۀ  ،، مندرج در روزنامۀ شرق»نیست
این مقالھ را رفیق مازیار رازی، با نام مستعار  .١٣٨٢

  .نوشتھ است» مھدی ریاضی«

نقد آقای محسن حکیمی نسبت بھ مواضع حسین اکبری 
ضّد  تاً بش اجتماعی طبقۀ کارگر ذاجن«کھ  مبنی بر این

کار و  سرمایھ داری است، زیرا منبعث از تضاد اساسی
کھ سندیکالیسم گرایشی است کھ  سرمایھ است، حال آن

کارگر را بھ احزاب  مبارزۀ ضّد سرمایھ داری طبقۀ
می گذارد و وظیفۀ تشکل ھای کارگری  سیاسی وا

 برفرمیستی در چارچو اً صرف غیرحزبی را مبارزۀ
 ، مورد تأیید نویسندۀ این مقالھ نیز»داند یم یسرمایھ دار

  .ھست

چھ در مقالۀ آقای محسن حکیمی بھ آن اشاره نمی  اما، آن
چھ ضمانتی برای تشکیل و  ست کھ چگونھ وا شود، این

تداوم یک تشکل مستقل کارگری ضّد سرمایھ داری، در 
نظام سرمایھ داری، وجود دارد؟ آقای  چارجوب یک

سازمان « چنین تشکلی یی تنھا بھ یک نمونۀ تاریخحکیم
محققاً آقای حکیمی . اشاره می کند» کارگری یشوالیھ ھا

تشکلی در جامعۀ سرمایھ داری نیاز  واقف ھستند کھ ھر
ن وی بھ درستی بھ چنین ستو. بھ یک ستون فقرات دارد

او می نویسد . قراتی در مورد سندیکالیسم اشاره می کندف
مبارزۀ ضّد سرمایھ  یسم گرایشی است کھسندیکال«کھ 

بھ . »می گذارد داری طبقۀ کارگر را بھ احزاب سیاسی وا
سندیکاھای کارگری در جوامع سرمایھ داری  سخن دیگر

 توسط نھادھای متشکل مانند احزاب سرمایھ داری
در کشور ما نیز احزابی وجود . سازمان یابی می گردند

نجمن ھای اسالمی، ا دارند کھ بھ مثابۀ ستون فقرات
در آینده نیز . شوراھای اسالمی و خانۀ کارگر بوده اند

داری دیگری در مقام ستون فقرات  حزب سرمایھ
کھ با ھمکاری سازمان  ی قرار خواھد گرفتسندیکاھای

  .شرف سازماندھی ھستند بین المللی کار در

مستقل  ھمین استدالل نھ تنھا شامل حال یک تشکل
داری نیز می شود، بلکھ از اھمیت  ضّد سرمایھ کارگری

زیرا تأسیس یک تشکل . باشد دو چندانی برخوردار می
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ضّد سرمایھ داری کارگری تحت حاکمیت سرمایھ داری، 
امکانات مالی سرشار دولتی و احزاب سرمایھ  بدون

تجربۀ  داری و سازمان بین المللی کار، و بدون
ز تشکیل سازماندھی پیشین، اقدامی بھ مراتب مشکل تر ا

وابستھ بھ احزاب سرمایھ داری  یک سندیکای کارگری
  .خواھد بود

مطالبۀ تأسیس یک تشکل مستقل کارگری ضّد سرمایھ 
داری، اگر قرار باشد از سطح تبلیغاتی خارج شده و جنبۀ 

باید با تشکیل یک ستون فقرات  عملی بھ خود گیرد،
ب زح«این ستون فقرات ھمانا . مرتبط بھ آن، پیوند خورد

بھ سخن دیگر . است» کارگران فعال ضّد سرمایھ داری
سرمایھ داران،  ضّد سرمایھ داری نیز، ھمانند کارگران

باید مجھز بھ حزب خود باشند و این نھاد ستون فقرات 
می  ضّد سرمایھ داری را شکل تشکل مستقل کارگری

چھ این ستون فقرات وجود نداشتھ باشد، یا  چنان. دھد
سرمایھ داری شکل نمی گیرد و تنھا در  مستقل ضدّ  تشکل

چھ شکل  چنان حد یک شعار غیرعملی باقی می ماند؛ یا
گیرد، پس از دورۀ کوتاھی زیر فشار نیروھای متخاصم 

   .بھ انحراف می رود

سازمان شوالیھ «الگوی تشکل کارگری آقای حکیمی، 
این تشکل . دچار شد ، بھ چنین سرنوشتی٢»ھای کارگری

 ٣»ترنس پودرلی«بھ رھبری  ١٨٦٩سال  کارگری کھ در
حدود  ١٨٨٦یافتھ بود و تا سال  در آمریکا تأسیس

  عضو داشت؛ ٧٠٠٠٠٠

                                                           
2 Knights of Labor 
3 Terence Powderly 

  

 پذیرش کارگران سیاه( در ابتدا اقدامات مثبتی انجام داد
پوست بھ عضویت، برابرطلبی زنان و مردان کارگر؛ 

ساعت کار در روز؛ پیوند  ٨کودکان؛ دفاع از  حمایت از
اما؛  ،)کردن تمام صنوف کارگری وغیرهو سراسری 

ھمین تشکل کارگری در مقابل کارگران مھاجر چینی در 
نژادپرستانۀ ضّد کارگری زد و  آمریکا دست بھ اقدامات

خواھان اخراج کارگران مھاجر چینی از خاک آمریکا 
ادامۀ ھمین سیاست نژادپرستانۀ رھبری این  در. شد

کارگر  ٧٥، منازل تشکل، اعضای آن در ایالت کلورادو
تن از آن ھا را بھ ھالکت  ٢٥چینی را بھ آتش کشاندند و 

چنان با حق اعتصاب  ھم رھبری این تشکل. رساندند
بدیھی ! مخالفت داشت» خودکشی سیاسی«تحت لوای 

ستون فقرات سیاسی ھمراه با  است کھ حضور یک
حزب کارگران فعال ضّد «برنامۀ انقالبی، یعنی یک 

بین  کھ چکیدۀ تجارب کارگری در سطح »داری سرمایھ
ناھنجاری  داشتھ باشد، می توانست از این المللی را دربر

  .فاجعھ بار جلوگیری بھ عمل آورد

الزاماً پس از » حزب کارگران فعال ضّد سرمایھ داری«
تأسیس تشکل مستقل کارگری ضّد سرمایھ داری شکل 

قرات بایستی بھ مثابۀ ستون ف نمی گیرد؛ زیرا این حزب
 . تشکل کارگری وجود داشتھ باشد

می تواند از ھم اکنون توسط ب تدارکات پایھ ھای این حز
   .محافل کارگری موجود محرمانھ، ریختھ شود

س پ
رن

ت
و

لی
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نقدی (نوعی؟  از چھ: تشکل کارگری علیھ سرمایھ داری
  )بھ محسن حکیمی

توسط رفیق مازیار رازی  ١٣٨٢این مقالھ در سال 
با توجھ بھ اھمیت این موضوع در وضعیت 
کنونی و باز شدن مباحثاتی در مورد مواضع محسن 

  .حکیمی، مجددْا انتشار می یابد

 

 حکیمی محسن مواضع بر مالحظاتی

، محسن )١٣٨٢اردیبھشت (ه مھ بھ مناسبت اول ما
حکیمی، در میان جمعی در کرج سخنرانی ای ارائھ داد 

ھمان متن . کھ متن آن در سایت ھای اینترنتی منعکس شد
مورد بحث شفاھی، ھمراه با توضیحاتی تکمیلی در جلسۀ 

با شرکت جمعی از » شبکۀ ھمبستگی کارگری
شھریور (فعاالن داخل و خارج کشور جنبش کارگری 

مقالۀ حاضر مالحظاتی است بر . قرار گرفت
خالصۀ مواضع . مواضع اعالم شده در این دو سخنرانی

 :ایشان از قرار زیر است

انقالب «جنبش کارگری در سطح جھانی با وجود یک 
قادر بھ خنثی ) در روسیھ ١٩١٧اکتبر (» 

دو «سازی استراتژی بورژواری نشده است و با یک 
در یک سو تودۀ «: است» قطبی نا مطلوب روبرو

کارگرانی کھ در قالب اتحادیھ ھا بھ بند استثمار سرمایھ 
در …و در سوی دیگر فعاالن چپ…داری کشیده شده اند

انزوا از تودۀ کارگری انرژی خود را صرف تکھ پاره 
پرسشی کھ فعاالن . شدن بیش از پیش خود می کنند

: یست ھا باید بھ آن پاسخ دھندکارگری بھ ویژه سوسیال
چگونھ می توان دو سر این دو قطب را بھ ھم نزدیک 

 -در کرج ٨٢متن سخنرانی اردیبھشت 
پاسخ بھ این پرسش یک بُعد نظری دارد و یک 

 ).٣ص - ھمان جا

با دو گرایش فکری مرزبندی   در بُعد نظری، باید
تاریستی و نخبھ گرایانھ کھ با تقدم اول؛ گرایش ولون

جنبش …مطلق و یک سویۀ عنصر آگاھی کوشیده است
کارگری را منحصر بھ جنبش کمونیستی کند، و گرایش 
دوم، دترمینیستی؛ انحالل طلبانھ و تسلیم طلبانھ کھ توجیھ 
گر صرف حرکت خودانگیختھ و فاقد آگاھی کارگران 

٦١ 

  

حکیمی بھ درستی بھ گرایش ھای رفرمیستی 
رفرمیسم در  ایراد می گیرند، اما ایشان توجھ نمی کنند کھ

ل و ضّد سرمایھ داری تشکل ھای علنی از نوع رادیکا
آن، بدون پشتوانۀ تشکیالتی و متکی بر حزب کارگری 

 و» راست«سنتاً اولی رفرمیسم . 
  .نامیده می شود» 

  مھدی ریاضی

  ١٣٨٢آذر  ١

 ١٣٨٢ آذر ١٥، روزنامۀ شرق 

تشکل کارگری علیھ سرمایھ داری

این مقالھ در سال 
با توجھ بھ اھمیت این موضوع در وضعیت   انتشار یافت،

کنونی و باز شدن مباحثاتی در مورد مواضع محسن 
حکیمی، مجددْا انتشار می یابد

 کارگر میلیتانت

مالحظاتی

بھ مناسبت اول ما
حکیمی، در میان جمعی در کرج سخنرانی ای ارائھ داد 

کھ متن آن در سایت ھای اینترنتی منعکس شد
مورد بحث شفاھی، ھمراه با توضیحاتی تکمیلی در جلسۀ 

شبکۀ ھمبستگی کارگری«پالتاک 
فعاالن داخل و خارج کشور جنبش کارگری 

قرار گرفت) ١٣٨٢
مواضع اعالم شده در این دو سخنرانی

ایشان از قرار زیر است

جنبش کارگری در سطح جھانی با وجود یک  -١
» کارگری بزرگ

سازی استراتژی بورژواری نشده است و با یک 
قطبی نا مطلوب روبرو

کارگرانی کھ در قالب اتحادیھ ھا بھ بند استثمار سرمایھ 
داری کشیده شده اند

انزوا از تودۀ کارگری انرژی خود را صرف تکھ پاره 
شدن بیش از پیش خود می کنند

کارگری بھ ویژه سوسیال
چگونھ می توان دو سر این دو قطب را بھ ھم نزدیک 

متن سخنرانی اردیبھشت (» کرد؟
پاسخ بھ این پرسش یک بُعد نظری دارد و یک «  ).٢ص

ھمان جا(» بُعد عملی

در بُعد نظری، باید« -٢
اول؛ گرایش ولون: کرد

مطلق و یک سویۀ عنصر آگاھی کوشیده است
کارگری را منحصر بھ جنبش کمونیستی کند، و گرایش 
دوم، دترمینیستی؛ انحالل طلبانھ و تسلیم طلبانھ کھ توجیھ 
گر صرف حرکت خودانگیختھ و فاقد آگاھی کارگران 

حکیمی بھ درستی بھ گرایش ھای رفرمیستی  آقای محسن
ایراد می گیرند، اما ایشان توجھ نمی کنند کھ

تشکل ھای علنی از نوع رادیکا
آن، بدون پشتوانۀ تشکیالتی و متکی بر حزب کارگری 

. نیز ظاھر می گردد
» چپ«دومی رفرمیسم 

، روزنامۀ شرق ٨٢مندرج در شمارۀ 
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: این سؤال» یبُعد عمل«پاسخ ). ٣ص -ھمان جا(» .است
تشکل کارگری بھ مثابۀ جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر «

زیرا بھ » جنبش اجتماعی«. است» علیھ سرمایھ داری
تشکل …ھدف فوری کمونیست ھا «: قول کارل مارکس

کمونیست «، زیرا »)است(…طبقھ  پرولتاریا بھ صورت
ھا حزب جداگانھ ای نیستند کھ در مقابل سایر احزاب 

 ).۴ص - ھمان جا(“ ر گرفتھ باشندطبقۀ کارگر قرا

این تشکل متشکل است از » ھستۀ اصلی و مؤسس« -٣
کارگران چپ از تمام …جناح تریدیونیونی ھای کنونی «

از کمونیست و سوسیالیست گرفتھ تا (گرایش ھا 
آنارشیست، سندیکالیست، سوسیال دمکرات، چپ لیبرال، 

 ).۴ص - ھمان جا. (».…چپ مذھبی و

ھ طور عینی ضد سرمایھ داری ب«این تشکل  -۴
اما ضد سرمایھ داری بودن آن بھ مفھوم …است

این ) ۴ص - ھمان جا(» .سوسیالیستی بودن آن نیست
تشکل تریدیونیون ھم …حزب کمونیست نیست«تشکل 

و بھ موازات اتحادیھ ھا کار می کند و از » .نیست
. مطالبات صنفی و سیاسی کارگران حمایت می کند

این تشکل علنی . و احزاب بورژوا نیستوابستھ بھ دولت 
اعم از یدی و –ھر انسانی نیروی کار خود «است و 

می تواند …» را برای امرار معاش می فروشد -فکری
 ).۵ص -ھمان جا. (عضو آن شود

این تشکل بر تشکیل حزب کمونیستی طبقۀ کارگر  -۵
 ).در پالتاک ٨٢سخنرانی شھریور (تقدم دارد 

*** 

ذکر شود کھ انگیزۀ طرح مسألھ و بسیاری در ابتدا باید 
از استدالل ھای حکیمی، در راستای ایجاد یک تشکل 
کارگری ضد سرمایھ داری و نقد بر دو نظر انحرافی در 

در این امر تردیدی . جنبش کارگری، مورد توافق است
در جنبش   نیست کھ بحران عمیق سیاسی و تشکیالتی

ضوح مشاھده می کارگری جھان و بھ ویژه ایران بھ و
بدیھی است کھ نقش افراد و نیروھای کمونیستی . شود

یافتن راه حل ھایی برای بُرون رفت از این بحران عمیق 
آن چھ روند یافتن و اجرای راه حل را مسدود کرده . است

از یک . ھمانا انحرافات در درون جنبش کارگری است
د کھ ھدِف بھ زائدۀ خو» کمونیستی«سو گرایش قیم مآب 

تبدیل کردن جنبش کارگری را در سر می پروراند و با 
بدون » کارگری«و » کمونیستی«ایجاد احزاب تصنعی 

حضور در جنبش زندۀ کارگران، از آن ھا بھ پیوستن 
بھ » دعوت«و بی ارتباط،   ساختھ-شان بھ احزاب خود

از سوی دیگر گرایش فرصت طلبی کھ . عمل می آورد
کارگران، خود را » رھبری«برای بھ دست گرفتن مقام 

بھ آگاھی پس رفتھ ترین عناصر کارگری تقلیل داده و 
مبارزات کارگران را تنھا بھ مبارزات صنفی محدود 
کرده و مماشات با دولت سرمایھ داری را از جانب 

با این دو گرایش بازدارنده در . کارگران سازمان می دھد
بور از بدون ع. جنبش کارگری باید مصرانھ مبارزه کرد

این انحرافات، یافتن راه حل ھا و تحقق آن ھا دشوار 
 .خواھند بود

حکیمی ذکر چند نکتھ حائز » راه حل«اما در مورد 
 .اھمیت است

نخست؛ چنان چھ نظر وی این است کھ کارگرانی با 
گرایش ھای ضد سرمایھ داری در عمل مبارزاتی؛ 

از کمونیست و سوسیالیست «(صرف نظر از عقایدشان 
رفتھ تا آنارشیست، سندیکالیست، سوسیال دمکرات، گ

بایستی در درون یک ) ».…چپ لیبرال، چپ مذھبی و
گرد ھم آیند و مبارزات عملی صنفی » تشکل کارگری«

و سیاسی علیھ سرمایھ داری را دامن زنند؛ این پیشنھادی 
این اقدام می تواند . بھ جا و درستی می تواند باشد  کامالً 

میق کنونی جنبش کارگری بھ درجاتی زمینۀ بحران ع
بھ سخن دیگر، اتحادی از کارگران برای  .تقلیل دھد

عمل مبارزات ضد سرمایھ داری، با عقاید  پیشبرد
متفاوت و محترم شمردن عقاید یکدیگر و اختالف 
نظرھا، شکل گرفتھ و فعالیت ھایی در راستای مبارزه با 

. کند سیاست ھای دولت سرمایھ داری را ھماھنگ می
تشکل کارگری بھ مثابۀ جنبش «حکیمی نام آن را 

می گذارد؛ اما » اجتماعی طبقۀ کارگر علیھ سرمایھ داری
نام این نھاد، بھتر است از ماھیت آن استنتاج گردد و بھ 

یا » اتحاد عمل ضد سرمایھ داری کارگران مبارز«
زیرا این . مبدل گردد» جبھۀ واحد کارگران پیشرو«

کھ اھداف (حزب کمونیست است  وی نھتشکل بھ گفتۀ 
کھ اھداف (سندیکا  و نھ) صرف سوسیالیستی داشتھ باشد

حداقل (در نتیجھ این تشکل ). صرف صنفی داشتھ باشد
تمام کارگران نمی باشد؛ و نمی  در برگیرندۀ) در ابتدا
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، خطاب کرد؛ »جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر«توان آن را 
رو صرف نظر از نام بھ ھر . ھر چند ھدفش چنین باشد

، چنان چھ منظور حکیمی )کھ امری است فرعی(آن 
تنھا . چنین تشکلی است؛ این پیشنھاد مورد تأیید است

» جبھۀ واحد کارگری«مسألھ این است کھ تشکیل یک 
علنی، امروز، در ایران  ضد سرمایھ داری بھ شکل

مشکالتی در بر دارد کھ مرتبط بھ ماھیت اختناق آمیز 
این پیشنھاد زمانی شکل واقعی بھ خود می . رژیم است

اما . گیرد کھ تناسب قوا بھ نفع کارگران تغییر کرده باشد
تا آن زمان طرح آن تنھا می تواند در سطح تبلیغاتی باقی 
بماند؛ یا حداقل تدارکات آن بھ شکل غیر علنی باید 
صورت پذیرد؛ زیرا در وضعیت کنونی چنین تشکلی 

 .تحقق یابد نمی تواند با سھولت

دوم، اگر پیشنھاد حکیمی این است کھ این نھاد یک 
؛ متشکل از کارگرانی است کھ »تشکل مستقل کارگری«

وابستگی تشکیالتی بھ احزاب موجود کمونیستی؛ 
سوسیالیستی و غیره دارند، در آن صورت باید متذکر شد 
کھ یک تشکل مستقل کارگری در صورتی می تواند تابع 

حزاب کمونیستی باشد کھ آن احزاب توسط و پیوستھ بھ ا
باید متذکر شد کھ . خود کارگران پیشرو تشکیل شده باشند

طبقۀ کارگر در فعالیت ھای روزمرۀ خود آگاھی سیاسی 
کارگر می  کسب می کند و بھ لزوم تشکیل حزب طبقۀ

طبقۀ کارگر طی روند مبارزات روزمره اش، . رسد
خود را تکامل می رھبران خود را یافتھ و تئوری ھای 

نیروھای بالقوۀ انقالبی را پیدا کرده و تشکیالت خود . دھد
رھبران طبقۀ کارگر آن ھایی ھستند کھ   .را ایجاد می کند

بھ شکل روزمره در درون مبارزات روزمرۀ طبقۀ 
کارگر دخالت می کنند، نشریھ و اطالعیھ انتشار داده، 

رمیستی خط مبارزه با مماشات جویی با گرایش ھای رف
در درون طبقۀ کارگر را تقویت می کنند و ضرورت 
مبارزه برای از میان برداشتن نظام سرمایھ داری و 

 .جایگزین کردن آن با حکومت کارگری را تبلیغ می کنند

وجود داشتھ باشد کھ » تشکل مستقل«اگر در ایران 
متشکل از احزاب کمونیستی باشد، کارگران جامعھ این 

شناختھ و رھبران آن ھا، متشکل   احزاب را از پیش
در دوران . رھبران خود کارگران نیز خواھند بود از

اعتالی انقالبی، در دورانی کھ مسألۀ تسخیر قدرت از 
سوی طبقۀ کارگر طرح می شود؛ واضح است کھ کل 

کل اتحادیھ ھای کارگری و تشکل ھای (طبقۀ کارگر 
وابستگی خود را بھ حزب مورد نظر ) کارگری

از این نقطھ نظر این . نیستی اعالم می دارندکمو
وابستگی بھ طور طبیعی، ارگانیک و ملموس پس از 

 .دوره ای از مبارزات طوالنی بھ وجود می آید

 -امروز چنین حزب کارگری اما مسألھ این است کھ
، سازمان »روشنفکر«عده ای . کمونیستی وجود ندارد

ارگر؛ یا حداقل ھایی بدون داشتن پایۀ اجتماعی در طبقۀ ک
بدون داشتن پایھ ای تعیین کننده در پیشروی کارگری؛ و 
بدون انجام دخالت ھای روزمره در درون طبقۀ کارگر، 

، »کمونیستی«با نام طبقۀ کارگر با عناوین 
حزب «این ھا . و غیره ساختھ اند» سوسیالیستی«

، کھ قرار است با طبقۀ کارگر در »کمونیستی - کارگری
کلیۀ . مستقل کارگری پیوند خورد، نیستند درون تشکالت

گرایش ھای موجود کھ پایۀ اجتماعی در درون طبقۀ 
کارگر ندارند، و یا اصوالً طبقۀ کارگر شناختی از این ھا 

و کوچکترین دخالتگری در مبارزات روزمرۀ . ندارد
سال گذشتھ نداشتھ اند، ھمھ احزاب  ٢۵طبقۀ کارگر در 

در جبھۀ کارگری قرار چھ (خرده بورژوایی ھستند 
بنابراین در شرایط ). گرفتھ باشند و چھ در جبھۀ مخالف

کنونی تشکل مستقل کارگری باید مستقل از، نھ تنھا دولت 
و احزاب وابستھ بھ دولت و تمام نھادھای وابستھ بھ دولت 

؛ بلکھ )کھ مورد توافق حکیمی نیز ھست(باشد 
 .شدمستقل از احزاب خرده بورژوایی ھم با باید

تشکل «سوم؛ چنان چھ پیشنھاد حکیمی این است کھ 
کارگری بھ مثابۀ جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر علیھ 

 -در راستای ساختن حزب کارگری» سرمایھ داری
دارد » تقدم«کمونیستی است یا بر تشکیل حزب کارگری 

و یا حزب کارگری الزاماً از درون این تشکل پدید می 
؛ در این )٨٢شھریور  رجوع شود بھ سخنرانی(یابد 

 :قابل بحث است  صورت چند نکتھ

پیش از آن باید ذکر شود کھ نویسنده این مقالھ نیز مانند 
حکیمی بر این اعتقاد استوار است کھ حزب طبقھ کارگر 

طبقۀ » درون«بھ   »بیرون«و یا آگاھی طبقاتی؛ الزاماً از 
قۀ و طب )١(انتقال نمی یابد ) ١٩٠٣نظریات لنینی (کارگر 

کارگر با اتکا بھ نیروی نظری و سازماندھی خود، 
تشکیالتی را کھ امر براندازی نظام بورژوایی را تدارک 

و » آقا باال سر«و در انتظار . دیده؛ برقرار می کند
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بی ارتباط بھ جنبش کارگری یا بھ قول » روشنفکران«
نمی ماند؛ » گرایش ولونتاریستی و نخبھ گرایانھ«حکیمی 

حیح است و اختالفی در این مورد وجود این نکتھ ص
تشکل کارگری «ھمچنین اگر منظور این است کھ . ندارد

» بھ مثابۀ جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر علیھ سرمایھ داری
جایگاھی است برای یافتن متحدان کمونیستی در راستای 

  .تشکیل یک حزب کارگری، آن ھم مورد پذیرش است

 

 کارگری انقالب سازمانده مثابۀ بھ حزب

 - در این تریدی نیست کھ تشکیل یک حزب کارگری
، برخالف نظر سازمان ھای )کمونیستی(سوسیالیستی 

سنتی کھ اکثراً بھ تشکیل حزب خود مبادرت کرده اند؛ 
 -حزب کارگری. یک روند از پیش تعیین شده نیست

سوسیالیستی می تواند یا از درون تشکل کارگری بھ 
می تواند در کنار آن متولد  ؛ یا)نظر حکیمی(وجود آید 

ھمھ بستگی بھ . شود و یا در بیرون از آن شکل بگیرد
آمادگی کارگران پیشرو کمونیست و نفوذ سیاسی و 

اما امر مسلم . تشکیالتی آن ھا در جنبش کارگری دارد
این است کھ این حزب ھر جایی کھ نطفۀ اولیۀ آن متولد 

ی کارگری یا می شود باید از یک سو در مرکز فعالیت ھا
خود  در کنار کارگران قرار داشتھ باشد و؛ از سوی دیگر

از تشکالت ناھمگون ) و سیاسی(را از لحاظ تشکیالتی 
در این مورد بھ تفصیل توضیح (کارگری جدا نگھ دارد 

 ).داده خواھد شد

اما بیان این مطلب کھ ایجاد یک تشکل کارگری علنی، 
جمھوری « در جامعۀ سرمایھ داری آن ھم از نوع

 - بر تشکیل حزب کارگری» تقدم«، »اسالمی
موضع حکیمی در بخش دوم (سوسیالیستی دارد 

، نکاتی دارد کھ اساس نظریات مارکسیزم )سخنرانی
 .در مورد حزب سازی را زیر سؤال می برد  انقالبی

حزب «در ابتدا باید متذکر شد کھ انگیزۀ اصلی ایجاد 
امل سیاسی ، ریشھ در تک»سوسیالیستی - کارگری

در درون طبقۀ کارگر بھ . ناھمگونی در طبقۀ کارگر دارد
، حتی در وضعیت عادی سرمایھ »عام کلمھ«مفھوم 

داری، توده ھای کارگر تحت نفوذ عقاید و ایدئولوژی 
در درون طبقۀ کارگر بھ . بورژوایی قرار می گیرند

راحتی و سرعت گرایش ھای رفرمیستی، مماشات جو، 
ه بورژوایی ظاھر می گردند، کھ در فرصت طلب و خرد

خود کارگران قرار گرفتھ و  منافع درازمدت  تقابل با
ناخواستھ بھ تقویت سیاست ھای بورژوازی کمک می 

بورژوازی با تمام قوا و با در دست داشتن دولت . رسانند
حکومت، قوای قضایی، (و تمام نھادھای وابستھ بھ آن 

مساجد؛ نھادھای  مجریھ و مقننھ؛ رسانھ ھای عمومی؛
و ) کارگری وابستھ بھ رژیم مانند خانۀ کارگر و غیره

تمام امکانات مالی و انتظامی، بھ این ناھمگونی دامن می 
ھر چھ طبقۀ کارگر متفرق تر، ناھمگون تر و . زند

بحران زده تر باشد، استیالی سرمایھ داری درازمدت تر 
ری تنھا با باید یادآور شد کھ دولت سرمایھ دا. خواھد بود

روش سرکوب و کشتار حاکمیت خود را اعمال نمی کند؛ 
بلکھ ھمچنین از روش ھای دیگری، مانند نفود سیاسی در 
درون تشکل ھای توده ای و علنی کارگری، نیز استفاده 

 .می کند

کمونیست و « متشکل است از» تشکل«این کھ این 
سوسیالیست گرفتھ تا آنارشیست، سندیکالیست، سوسیال 

نقل از (» .…مکرات، چپ لیبرال، چپ مذھبی ود
زیرا اوالً در درون . تفاوتی در این امر نمی دھد) حکیمی

یک تشکل علنی در قلب یک جامعۀ سرمایھ داری عقب 
افتاده و ارتجاعی نظیر سرمایھ داری ایران، ھر 

لقب می دھد، » کمونیست«کمونیستی کھ خود را 
ن افراد نھ تنھا باید کمونیست بود. کمونیست نیست الزاماً 

عملکرد  با تعلقات سازمانی و یا برنامھ ای آن ھا بلکھ در
بھ سخن . آن ھا در درون جنبش کارگری محک خورد

کردار کمونیست  گفتار و دیگر کمونیست ھا باید در
کارگران پیشرو، آن ھم در   کرداری کھ تنھا توسط. باشند

. قرار گیردبوتۀ آزمایش طبقاتی، می تواند مورد تأیید 
» سوسیالیست«یا » کمونیست«زیرا بسیاری از کارگران 

آگاھانھ یا نا آگاھانھ بھ مماشات با دولت سرمایھ داری و 
گرایش ھای بورژوا دست زده؛ و یا در بھترین حالت با 
خرده کاری ھای بی حاصل و بی ارتباط بھ جنبش 

ثانیاً؛ سایر گرایش ھا . کارگری خود را ارضا می کنند
آنارشیست ھا، سندیکالیست ھا، سوسیال دمکرات «نند ما

این ھا ھمھ گرایش ھای خرده » ھا و چپ لیبرال و مذھبی
بورژوایی ھستند کھ باید ابتدا در درون طبقۀ کارگر و 

تاریخ جنبش . مبارزات کارگری آزمایش پس دھند
کارگری در سطح جھانی بسیاری از این گرایش ھا را 
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رجوع شود بھ (ازی یافتھ است نھایتاً در کنار بورژو
بنابراین ). ١٩٣٠انقالبات اسپانیا و فرانسھ در دھۀ 

واضح است کھ این ناھمگونی کماکان در درون تشکل 
در صورت نبود یک . پیشنھادی حکیمی باقی خواھد ماند

تشکیالت محکم و کمونیستی، کلیۀ کمونیست ھای واقعی 
ی گرایش نیز در معرض خطر تقلیل یافتن بھ سطح آگاھ

ھای خرده بورژوا و یا نابودی و دستگیری توسط دولت 
 .بورژوایی قرار خواھند گرفت

بنابراین تا زمانی کھ نظام سرمایھ داری در جامعھ مستقر 
ھرگز نمی توانند  باشد، احزاب علنی و توده ای کارگری

مبدل   بھ یک حزب کارگری رزمنده، کارا و پرنفوذ
کھ ھدفش تدارک و بھ سخن دیگر، حزبی . گردند

سازماندھی سیاسی و تشکیالتی کارگران در راستای 
تا دورۀ (تشکیل یک حکومت کارگری است، باید در ابتدا 

غیر علنی سازمان  خود را بھ صورت) اعتالی انقالبی
رفرمیزم؛ (تا از ضربھ خوردن ایدئولوژیک  )٢(دھد 

رخنۀ عناصر (و فیزیکی ) فرصت طلبی و فرقھ گرایی
چنین   .خود را مصون نگھدارد) پلیس جاسوس و
 .نامیده می شود  »حزب پیشتاز انقالبی«تشکیالتی 

در نتیجھ بر خالف نظر حکیمی؛ ھدف اساسی کمونیست 
کمونیست و «کل طبقۀ کارگر و یا  ھا، این نیست کھ

سوسیالیست گرفتھ تا آنارشیست، سندیکالیست، سوسیال 
در یک را » .…دمکرات، چپ لیبرال، چپ مذھبی و

حزب توده ای جلب کنند و یا برعکس این تشکل ھا را بھ 
ھدف اساسی، جلب آگاه . یک حزب کارگری مبدل کنند

آنان . ترین عناصر و یا کارگران پیشرو کمونیست است
نیز متشکل از کارگرانی ھستند کھ بھ مثابۀ رھبران عملی 
کارگران در دورۀ پیش توسط کارگران شناختھ شده و 

در درون . تقاد بھ نظریات کمونیستی دارندھمچنین اع
جنبش کارگری، باید وجھ تمایزی مابین طبقۀ کارگر بھ 

. اخص قائل شد اعم و کارگران پیشرو بھ طور طور
 -رھبران طبیعی و عملی طبقۀ کارگر-پیشروی کارگری 

از آگاھی باالتری از کل طبقۀ کارگر برخوردارند، زیرا 
این قشر بھ طور پیگیر در  کھ برخالف تودۀ طبقۀ کارگر،

جزر و مد، افول و اعتالی مبارزات کارگری بھ طور 
بدیھی است کھ این قشر بھ علت . فعاالنھ درگیر است

موقعیت خود در جنبش کارگری قادر بھ کسب آگاھی 
سوسیالیستی و تدوین برنامھ انقالبی، بدون دخالت حزب 

ی اما، اوالً کسب آگاھ. پیشتاز انقالبی، می باشد
سوسیالیستی بھ سرعت و دقتی کھ توسط یک حزب 
پیشتاز انقالبی بھ آن منتقل می شود نخواھد بود، زیرا 
رھبران عملی طبقۀ کارگر بھ علل درگیری مرتب در 
جنبش کارگری قادر بھ جذب کلیۀ نظریات و تجارب 
جنبش کارگری در سطح ملی و بین المللی در اسرع وقت 

ت ارتباط تنگاتنگ پیشروی ثانیاً بھ عل. نخواھند بود
کارگری بھ کل طبقۀ کارگر، ھمواره خطر عقب نگھ 
داشتھ شدن سیاسی و تشکیالتی قشر پیشرو توسط تودۀ 

البتھ پیشروی کارگری چنان . کارگر وجود خواھد داشت
چھ در انزوا و بدون امر دخالتگری در جنبش کارگری بھ 

یالیستی فعالیت خود ادامھ دھد، قادر بھ جذب آگاھی سوس
اما، در آن صورت خطر آن وجود خواھد . خواھد بود
ھمان قشر پیشروی کارگری مبدل بھ  داشت کھ

زیرا، قشر . بی ارتباط با جنبش گردد» روشنفکران«
است کھ اتصال ارگانیک و » پیشرو«پیشرو تا زمانی 

 .روزمرۀ خود را با کل طبقۀ کارگر حفظ کند

آگاه ترین انقالبیون اما در عین حال، حزبی کھ قصد جلب 
دارد، نمی تواند یک حزب   طبقۀ کارگر را

کھ کارش صرفاً صدور  خارج از طبقھ» روشنفکران«
حزب پیشتاز انقالبی باید . است، باشد» دستور عمل«

محور فعالیت ھای خود را در درون تشکل ھای و محافل 
چنین حزبی باید متشکل از ترکیب . کارگری متمرکز کند

روشنفکر «و ) کارگران پیشرو(» نفکرانکارگر روش«
روشنفکرانی کھ در گفتار و کردار در جبھۀ (» کارگران

کارگری قرار گرفتھ و مورد تأیید کارگران پیشرو قرار 
صرفاً از طریق این پیوند و . ، متشکل شده باشد)دارند

مداخلۀ مشترک این دو بخش از مبارزان کارگری در 
حزب کارگری عمالً مبارزات واقعی توده ھاست کھ 

حقی کھ بھ . حقانیت رھبری توده ھا را بھ دست می آورد
ھر . ھیچ وجھ نمی تواند از پیش اعطا شده قلمداد شود

سازمانی کھ مدعی این حق بوده و مورد تأیید کارگران 
برای سوسیالیست ھای . نباشد، محکوم بھ شکست است

 مبارزه برای انقالبی مسألۀ ساختن یک حزب کارگری،
چنین اعتمادی . بھ دست آوردن این حق از کارگران است

صرفاً با مداخلۀ روزمرۀ فعاالن حزب در جنبش کارگری 
زیرا کھ توده ھای کارگر تنھا نھ از . بھ دست می آید

 -طریق مطالعھ، نھ از طریق تبلیغات شفاھی رادیو
تلویزیونی و اینترنتی، بلکھ عمدتاً از راه تجربۀ خود، از 
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در نتیجھ، . نقالبی شناخت بھ دست می آورندفعاالن ا
بدون شرکت فعال در مبارزۀ واقعی کارگران، ھیچ راه 
دیگری برای تأثیرگذاری و جمع بندی تجارب آنان وجود 

ھای تدوین شده در اتاق ھای در بستھ و » تئوری«. ندارد
و » کمونیستی«، »کارگری«یا تشکیل سازمان ھای 

ارزات واقعی کارگران و بدون شرکت در مب» انقالبی«
 .جلب اعتماد آنان، ھمگی فاقد ارزش ھستند

این حزب نمی تواند دنبالھ روی کل طبقۀ کارگر  ھمچنین،
باشد، زیرا کھ کل طبقۀ کارگر الزاماً بھ سیاست ھای 

حزب پیشتاز . درست ھمزمان با ھم دست نمی یابد
انقالبی، برنامۀ خود را از درون جنبش عملی کارگری و 

ارب نظری و عملی جنبش کارگری در سطح بین تج
این برنامھ در درون جنبش . المللی استننتاج می کند

کارگری بھ آزمایش گذاشتھ شده، صیقل یافتھ و 
برنامۀ طبقۀ . برای مداخالت بعدی تدقیق می یابد  نھایتاً 

کارگر برای امر دخالتگری در مسایل صنفی، سیاسی و 
رت سیاسی توسط طبقۀ در نھایت تدارک برای کسب قد

از درون یک سازمان علنی نمی تواند ظاھر  کارگر
گردد؛ زیرا کل طبقۀ کارگر بھ علت ناھمگونی سیاسی 
در آن، قادر بھ ساختن یک حزب کارگری و تدوین یک 

عقاید بورژوازی و خرده . برنامۀ انقالبی جامع نیست
بورژوازی با سرعت در درون حزب ھای توده ای 

کرده و آنان را آغشتھ بھ انحراف ھای  کارگری رخنھ
تجارب جنبش کارگری حداقل در یک . رفرمیستی می کند

قرن گذشتھ در سطح بین المللی نشان داده کھ برای 
جلوگیری از نفوذ عقاید رفرمیستی در درون جنبش 

اتکا بھ . حزب پیشتاز انقالبی ضروری است کارگری،
ژه در بھ وی(سازمان ھای بی در و پیکر کارگری 

پیچیدن نسخھ برای شکست ) کشورھای نظیر ایران
حتی اگر این احزاب متشکل از ترکیبی . انقالب آتی است

از کمونیست و سوسیالیست گرفتھ تا آنارشیست، «
سندیکالیست، سوسیال دمکرات، چپ لیبرال، چپ مذھبی 

سازماندھی کارگری . ، باشند)نقل از حکیمی(» .…و
ت بورژوایی و گرایش ھای بایستی جدا از نظارت دول

حزب کارگری  .صورت بگیرد  بورژوا و خرده بورژوا
باید خود را از عقاید ھیئت حاکم و نفوذ جاسوسان دولت 

 .مصون نگھ دارد

بنابراین، حزب پیشتاز انقالبی از دو اصل تفکیک ناپذیر 
از یک سو، تشکل کارگران . از یکدیگر تشکیل شده است

از توده ھا، محکم و با  کمونیست در یک حزب مجزا
انضباط بر محور یک برنامۀ انقالبی؛ و از طرف دیگر 
درگیری نزدیک و روزمرۀ این حزب با جنبش ھا و 

بھ سخن دیگر، . مبارزات ویژه و خودانگیختۀ کارگری
حزب پیشتاز انقالبی در عین حال ھم خواھان تفکیک 

بھ منظور مصونیت از (تشکیالتی و نظری خود از طبقھ 
بوده؛ و ھم خواھان پیوستن بھ طبقۀ کارگر ) فرمیزمر
. می باشد) برای مداخلھ در مسایل روزمرۀ کارگری(

چنین حزبی نیز مانند ھر پدیدۀ اجتماعی از وحدت اضداد 
جدا و مستقل کردن یکی از عناصر این . تشکیل می شود

زیرا کھ از . وحدت، بھ ضد کل آن ھدف منتھی می شود
انقالبی بدون ارتباط نزدیک با  یک سو، حزب پیشتاز

طبقھ و پیوند واقعی با آن، تبدیل بھ یک فرماندھی 
می » رھبران خودسر و بی اعتبار«بورکراتیک توسط 

و از طرف دیگر، پیوستن عناصر پیشرو بھ جنبش . شود
عمومی طبقھ بدون داشتن سازمان مجزا، بھ تحلیل بردن 

از لحاظ  کھ(آگاھی کمونیستی در آگاھی طبقۀ کارگر 
سیاسی یک آگاھی خرده بورژوایی و اسیر ایدئولوژی 

تنھا روش غلبھ بر این . ، منجر می شود)بورژوایی است
تناقض عینی در جامعۀ سرمایھ داری، ایجاد یک حزب 
غیر علنی متشکل از بھترین عناصر پیشروی کارگری 

 .است

 طبقاتی آگاھی کسب ضرورت

ی مارکسیستی در پیشنھاد حکیمی مسألۀ مرکزی متدولوژ
و آن : مورد ایجاد حزب طبقۀ کارگر را نادیده می گیرد

ھم کسب آگاھی طبقاتی است کھ در درون تشکالت 
باید توجھ داشت . ناھمگون علنی، امکان پذیر نمی باشد

را با سایر ) سوسیالیستی(کھ آن چھ انقالب کارگری 
انقالب ھا متمایز می کند این است کھ انقالب کارگری 

عمل آگاھانھ  الف سایر انقالب ھا در تاریخ، یکبرخ
انقالب کارگری یک شورش خودانگیختۀ توده ھا و . است

یک انقالب  یا یک قیام خود بھ خودی مردم نیست، بلکھ
انقالب پرولتری برای نخستین . برنامھ ریزی شده است

بار در تاریخ، خواھان جایگزین کردن یک شکل از 
آن نیست، بلکھ خواھان لغو  استثمار بھ جای شکل دیگر

انقالب کارگری صرفاً . کلیۀ اشکال استثمار انسان ھاست
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خواستار از میان برداشتن بی عدالتی و فالکت نیست 
خواھان تسخیر قدرت سیاسی برای اجتماعی کردن  کھ

کلیۀ وسایل تولید و رھایی کلیۀ انسان ھا از ستم کشی 
شرط ھای  سرمایھ داری پیش. تحت جامعۀ طبقاتی است

عینی انقالب را فراھم می آورد، اما برای انقالب 
آگاھی  یعنی -سوسیالیستی پیش شرط ھای ذھنی

 .نیز ضروری است - سوسیالیستی

آگاھی سوسیالیستی نوین برخالف سایر انگیزه ھای 
دانش انقالبی  جوامع ماقبل از سرمایھ داری، محصول

مستقل تشدید تضادھای طبقاتی؛ ایجاد تشکل ھای . است
کارگری؛ و نھایتاً رو در رویی طبقۀ کارگر با سرمایھ 
داری و شورش ھا و طغیان ھا و اعتصابات کارگری، 
پدیده ھایی ھستند کھ در درون جامعۀ سرمایھ داری بھ 

اما صرفاً با عصیان و خشم و . وقوع می پیوندند
اعتراضات توده ای و ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری 

ھ ھا؛ اتحاد عمل ھا؛ جبھھ ھای واحد سندیکا؛ اتحادی(
نمی توان نظام سرمایھ داری را از ) کارگری و غیره

طبقۀ کارگر نیاز بھ ابزار برنده تری دارد . میان برداشت
دانش سوسیالیستی کھ . تئوری انقالبی است و آن ھم

جنبش کارگری و تحلیل   محصول تجارب تاریخی
روری اقتصادی و اجتماعی است، پیش شرط ھای ض
بدون . برای ریشھ کن کردن نظام سرمایھ داری است

تئوری انقالبی و درک جامعۀ سرمایھ داری جایگزین 
 .کردن آن غیرممکن است

کسب آگاھی سوسیالیستی اولیھ، براساس جنبش ھای 
خودانگیختۀ کارگری کھ تحت تأثیر ایدئولوژی بورژوایی 

 در. و خرده بورژوایی قرار داشتھ، بھ وقوع پیوست
اتحادیھ ھای (وضعیت کنونی نیز آگاھی تردیونیونیستی 

و یا احزاب توده ای کارگری تحت تأثیر ھمین ) کارگری
با   بر خالف نظر حکیمی کھ. ایدئولوژی ھا قرار دارند

طرح نقل قولی از مارکس در مورد عدم ضرورت ایجاد 
کارگری، کارل مارکس اعتقاد بھ ایجاد » حزب جداگانھ«

نقالبی داشتھ و فعالیت مستمر او در حزب پیشتاز ا
در این نقل . دال بر این ادعا است» اتحادیۀ کمونیست«

بوده و نھ » جنبش جداگانھ«قول البتھ منظور مارکس 
کارل مارکس در مقابل استدالل ھایی   .»حزب جداگانھ«

را   کھ ضرورت برش از بورژوازی و خرده بورژواری
قبیل سوسیالیزم باید  این«کھ : تأکید نمی کرد؛ می گوید

» توسط پرولتاریا طرد و بھ خرده بورژوازی واگذار شود
بھ سخن دیگر، طبقۀ کارگر باید خود را از شر  )٣(

ایدئولوژی بورژوایی و خرده بورژوایی کھ ایدئولوژی 
ھـیئت حاکم است رھا کرده و بھ آگاھی سوسیالیستی 

 .انقالبی روی آورد

قالبی، و یا مجموعۀ برنامۀ اما این آگاھی سوسیالیستی ان
کمونیستی، بھ طور خود بھ خودی و یا صرفاً از طریق 
فعالیت ھای اتحادیھ ھای کارگری و یا تشکل ھای علنی 

باید یک پیشروی . کارگری بھ پرولتاریا منتقل نمی شود
کارگری کھ مظھر عالی ترین درجۀ آگاھی تجربۀ طبقاتی 

و انتقال آن بھ کل  است، قادر بھ دستیابی بھ این برنامھ
برای مجھز کردن کل طبقۀ کارگر بھ . طبقۀ کارگر باشد

این برنامھ، سازماندھی پیشروی کارگری ضروری 
است؛ و برای سازماندھی پیشروی کارگری نیاز بھ 

حزبی کھ با . تشکیالت انقالبی،حزب پیشتاز انقالبی است
در دست داشتن ابزار تئوریک و آگاھی سوسیالیستی، 

عصیان کل طبقۀ کارگر را در راستای سرنگونی  خشم و
کل نظام سرمایھ داری و جایگزینی آن با نظام 

 .سوسیالیستی سازمان دھد

 بورکراسی با مقابلھ و مخفی سازماندھی  انجام ضرورت

ساختن ھستھ ھای مخفی و نھایتاً حزب پیشتاز انقالبی، از 
 لحاظ تاریخی یکی از ابزار محوری جنبش کارگری بوده

این ضرورت از ذات یک نظام سرمایھ داری لجام . است
وجود نیروھای ضربتی و . گسیختھ نشأت می گیرد

اطالعاتی در درون دولت سرمایھ داری؛ فعالیت ھای 
کمونیستی در راستای تدارکات ضد سرمایھ داری و 

 .حکومت کارگری را مسدود و خنثی می کند

در یک  در واقع انتخاب اعضای فعال و مورد اعتماد
تجمع کوچک پایۀ اصلی یک حزب کارگری را بنا می 
نھد و بنیادگذاران جنبش کمونیستی، کارل مارکس و 

مارکس . فردریک انگلس نیز بھ این نظریھ اعتقاد داشتند
 :چنین می نویسد ١٨۵٠در ژوئن 

بھ آلمان، کھ برای فعالیتش ) اتحادیۀ کمونیست(فرستاده «
فت کرده است، در ھمھ جا تأییدیۀ کمیتۀ مرکزی را دریا

اتحادیۀ ”صرفاً مورد اعتمادترین افراد را بھ عضویت 
این کھ انقالبیون می توانند … پذیرفتھ است“ کمونیست
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عضو اتحادیھ شوند یا خیر، بستگی بھ وضعـیت محلی 
چنان چھ چنین عضوگیری امکان نداشتھ باشد، . دارد

را کھ بایستی افراد مورد اعتماد و انقالبیون صالحی 
ھنوز مفاھیم و نتایج نھایِی کمونیستی جنبش کنونی را 
درنیافتھ اند، در یک ردۀ دوم از اعضای اتحادیھ بھ معنی 

این اعضای رده دوم کھ برای آنان . وسیع تر، گرد آورد
نبایستی چیزی جز ارتباطات محلی و ایالتی را فاش کرد، 

ھ ھا باید بھ طور مداوم زیر نظر رھبری اتحادیھ و کمیت
جزئیات سازماندھی باید بھ ھستھ ھای رھبری … باشند

 )٤(»... کننده واگذار شود

ھمچنین برای مقابلھ با بورکراسی و زدو بندھا و کسب 
مقامات اداری؛ ایجاد یک حزب پیشتاز انقالبی متشکل از 

در واقع در درون . افراد مجرب و متعھد ضروری است
ای کارگری و حزب ھای سوسیال دمکراتیک و سندیکاھ

تشکل ھای علنی توده ای؛ بورکراسی عمیقی تکامل می 
دمکراسی مستلزم شرکت فعال . علت آن روشن است. یابد

بھ خصوص در سطح  –کلیۀ اعضا در کلیۀ سطوح 
گشودن درھای . یک سازمان سیاسی است -تصمیم گیری

از اعضا کھ ھرگز در » توده ای«حزب و تشکل بھ روی 
اھند کرد، از پیش، انحصار رھبری آن شرکت نخو

رھبری حزب را در دست اقلیت کوچکی از اعضا 
این اکثریت غیر فعال، دقیقاً بھ ھمان . متمرکز می کند

ھستند، زیر نفوذ ایدئولوژی حاکم » غیر فعال«دلیل کھ 
و خرده (در جامعھ، یعنی ایدئولوژی بورژوایی 

و » کارگری«حزب ھای . قرار می گیرند) بورژوایی
جوامع سرمایھ داری کھ میلیون ھا عضو » کراتیکدمو«

کارگر دارند توسط عده ای انگشت شمار رھبری می 
از آن جایی کھ انتخابات دمکراتیکی در کار نیست؛ . شوند
برای مدت ھای طوالنی در مناصب خود » رھبران«این 

باقی می مانند و عمدتاً بھ عناصر منحط و رفرمیست با 
 .ی تبدیل می شونداعتقادات خرده بورژوای

در مقابل این انحطاط بورکراتیک، نظریۀ سازماندھی 
تأکید می کند کھ در حزب صرفاً » حزب پیشتاز انقالبی«

بایستی اعضای فعال را پذیرفت و آنان را در کوتاه ترین 
فقط تحت . مدت براساس اصول مارکسیستی آموزش داد

چنین وضعیتی می توان بھ حداقلی از برابری و 
مشترک در درون حزب انقالبی رسید؛ و صرفاً چنین کار

حزبی کھ . حزبی قادر بھ تضمین دمکراسی درونی است

متشکل از کارگران پیشروی کمونیست باشد، قادر است 
در نھایت کل طبقۀ کارگر را در وضعیت اعتالی انقالبی 

از سوی دیگر، محافلی . برای تسخیر قدرت سازمان دھد
این روابط » کار توده ای«وای کوچک کارگری کھ زیر ل

دمکراتیک درونی را رعایت نمی کنند خود آغشتھ بھ 
 .انحرافات بورکراتیک می گردند

 کارگری واحد جبھۀ تشکیل و استقالل حفظ

حزب پیشتاز انقالبی، نمایندۀ منافع تاریخی طبقۀ کارگر 
این حزب تحت ھیچ وضعیتی نمی بایستی استقالل . است

ریق اتحاد سیاسی با حزب ھای سیاسی خود را از ط
. رفرمیستی، خرده بورژوایی و سانتریستی از دست بدھد

البتھ این اصل بھ مفھوم عدم ایجاد اتحاد براساس عمل 
 :زیرا کھ. مشترک با حفظ اعتقادات و برنامھ خود نیست

اول، حزب پیشتاز باید با حفظ برنامۀ خود بھ مسائل 
داری پاسخ مرکزی زحمتکشان علیھ دولت سرمایھ 

پراکندگی و چند دستگی قشرھای تحت ستم . مساعد دھد
. در جامعھ یکی از مسائل محوری زحمتکشان است

حزب پیشتاز انقالبی باید در راستای ایجاد اتحاد میان 
کارگران صنعتی و . کلیۀ زحمتکشان مبادرت کند

کشاورزی، دھقانان فقیر، اقلیت ھای ملی، زنان، 
ھ بھ درجات مختلف تحت ستم دانشجویان و غیره، ھم

دولت مرکزی ھمواره در . دولت مرکزی قرار می گیرند
. حال ایجاد افتراق بین قشرھای تحت ستم جامعھ است

یکی از وظایف حزب پیشتاز انقالبی ھماھنگ کردن 
 .فعالیت ھای این قشرھا علیھ دولت سرمایھ داری است

اید دوم، از آنجایی کھ کل طبقھ کارگر الزاماً بھ عق
برخی بھ سازمان ھای (سوسیالیستی گرایش پیدا نمی کند 

لیبرالی و خرده بورژوایی و بعضی بھ سندیکاھای 
، )کارگری و عده ای بھ فردگرایی تمایل پیدا می کنند

جبھھ واحد «وظیفھ حزب پیشتاز اینست کھ براساس اصل 
حتی با (، اتحاد عمل ھایی با سایر سازمان ھا »کارگری

کھ در درون آنان کارگران ) غیر سوسیالیستی برنامھ ھای
 .متشکل شده اند، ایجاد کند

سوم، حزب پیشتاز انقالبی، در تجمع ھا و تشکل ھای 
مستقل کارگری کھ تحت نفوذ عقاید غیرسوسیالیستی است 

حزب پیشتاز در ھر محفل و . شرکت فعال خواھد داشت
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سندیکا و اتحادیھ و (تجمعی کھ کارگران شرکت کنند 
بایستی حاضر و فعال باشد و ھیچ فرصتی را از  ؛ )یرهغ

در واقع در وضعیت آتی ایران یکی از روش . دست ندھد
ھای ساختن حزب پیشتاز انقالبی امر دخالتگری در میان 

 .تجمعاتی است کھ توده ھای کارگر در آن شرکت دارند

 مرکزیت و  دمکراتیک اصول رعایت

برخوردھای غیر تشکل ھای علنی ھمواره از مشکالت 
در مقابل، حزب پیشتاز . دمکراتیک رھبران رنج می برد

انقالبی بھ علت دخالت مستقیم و نزدیکی کھ در درون 
طبقۀ کارگر ایجاد می کند باید از دو خصوصیت ویژه 

این حزب باید از لحاظ درونی . نیز برخوردار باشد
حزبی کھ قرار است بھ طور . دمکراتیک باشد  کامالً 

ه در جنبش کارگری دخالت کند باید از محیطی روزمر
دمکراتیک برخوردار باشد، تا کلیۀ اعضا بدون 
محدودیت ھای تشکیالتی ھرگونھ اختالف نظر را آزادانھ 
بھ بحث گذاشتھ و در مورد آن سیاست ھا تصمیم ھای 

حزبی کھ دمکراسی درونی نداشتھ باشد . جمعی اتخاذ کنند
یل خفھ کند و یا با اتھام زنی و صدای مخالفان را بھ ھر دل

ھا و بھانھ ھای تشکیالتی، اجازۀ بروز اختالف ھا را 
ندھد، محققاً نمی تواند بھ یک حزب پیشتاز انقالبی تبدیل 

 .شود

. از سوی دیگر، این حزب باید مرکزیت داشتھ باشد
نظریات متفاوت قشرھای مختلف جامعھ، از طریق اعضا 

شده و بھ طور متمرکز  بایستی بھ درون این حزب وارد
پس از بحث ھا؛ . بھ بحث گذاشتھ و جمع بندی شود

این . در سطح جامعھ بھ اجرا گذاشتھ می شود تصمیمات 
عمل ضروری است، زیرا حزب پیشتاز انقالبی کھ قرار 
است امر سازماندھی کارگران را بر عھده داشتھ باشد؛ 
 نمی تواند بھ یک کانون بحث و تبادل نظر صرف مبدل

تحوالت در جامعھ سریعاً اتفاق می افتد و حزب . گردد
حزب پیشتاز انقالبی . باید سریعاً بھ آن مسائل پاسخ دھد

در وضعیت عادی (کنگره ھای مرتب تشکیل می دھد 
و پس از دوره ای از بحث ھای ) حداقل سالی یک بار

کتبی و شفاھی پیشا کنگره، حزب در کنگره بایستی 
نعکس کنندۀ نظریات اکثر اعضا کھ م–تصمیمات نھایی 

این تصمیمات نیز باید تا کنگرۀ . را اتخاذ کند - ھست
بعدی توسط کلیۀ اعضا در سطح جامعھ بھ اجرا گذاشتھ 

این روش از تصمیم گیری بھ ھیج وجھ . شوند

نیست کھ تجارب متفاوت فعاالن پیشروی » بوراکراتیک«
 کارگری را متمرکز کرده و پس از بحث ھای کتبی و

چنان چھ . شفاھی کافی، بھ مرحلۀ تصمیم گیری می گذارد
این روند صورت نپذیرد، ھرج و مرج تشکیالتی غالب 
شده و حزب از امر دخالتگری محروم مانده و موقعیت 

آن روی سکھ این ھرج . ھای حساس را از دست می دھد
و مرج تشکیالتی، روش بورکراتیک است کھ تصمیمات 

 .پرده صورت گرفتھ می شود توسط عده ای معدود پشت

 :جمع بندی

بحران کنونی جنبش کارگری بھ بحران رھبری  -١
ایجاد یک حزب پیشتاز انقالبی . انقالبی تقلیل یافتھ است

این خأل را پر کرده و زمینھ را برای کسب آگاھی 
سوسیالیستی و اعتماد بھ نفس در درون طبقۀ کارگر 

ا ایجاد تشکل ھای حزب پیشتاز انقالبی؛ ب. فراھم می کند
در تناقض ) با ھر نام و ترکیبی(مستقل کارگری علنی 

نیست؛ تشکل ھای توده ای و علنی کارگری و حزب 
پیشتاز انقالبی دو پدیدۀ ضروری و مکمل یکدیگرند 

 .ھستند

باید الزاماً مستقل از دولت » تشکل مستقل کارگری« -٢
کھ ( خرده بورژوا سرمایھ داری و تمام احزاب بورژوا و

در وضعیت کنونی شامل تمام احزاب و سازمان ھای 
وابستگی تشکل مستقل . ؛ باشد)اپوزیسیون چپ است

، روند شکل »چپ«کارگری بھ احزاب خرده بورژوای 
 .گیری و تضمین سالمت تشکیالتی آن را مسدود می کند

بنیادگذاران حزب پیشتاز انقالبی؛ با توجھ بھ وضعیت  -٣
ھم از  مونیستی، امکان داردکنونی جنبش کارگری ک

درون تشکل ھای مستقل کارگری؛ ھم جدا از آن و ھم در 
اما؛ حزب . کنار آن بھ صورت متشکل ظاھر گردد

پیشتاز انقالبی الزاماً تنھا از درون تشکل مستقل کارگری 
حزب پیشتاز انقالبی توسط ترکیبی از . پدید نمی آید

بھ وجود  »روشنفکر کارگران«و » کارگر روشنفکران«
تشکیالتی خود را از تشکالت مستقل  می آید و از لحاظ

کارگری جدا سازمان می دھد و از لحاظ امر دخالتگری 
تعیین   سیاسی در درون تشکالت مستقل کارگری فعالیت

 .کننده خواھد داشت



 ٧٠ 

حزب پیشتاز انقالبی برای تدارک مبارزات ضد  -۴
و  سرمایھ داری در راستای ایجاد حکومت کارگری

تقویت شوراھای کارگری و انتقال قدرت سیاسی از 
استیالی سرمایھ داری بھ جمھوری شورایی تالش می 

از این رو حزب پیشتاز انقالبی در تمامی عرصھ . کند
ھای جنبش کارگری شرکت فعال داشتھ و بر محور تحقق 

) سیاسی؛ دمکراتیک و انتقالی/صنفی(مطالبات کارگری 
 .گام بر می دارد

 رازی رمازیا

 ١٣٨٢مھر 

 :زیرنویس ھا

 بھ اخگر برافروختن  ابزار حزب،« رجوع شود بھ  - )١(
  :١٣ شمارۀ ،»میلیتانت نشر« در مندرج ،»شعلھ

http://militaant.com/?p=4374 

الزم بھ توضیح نیست کھ سازمان ھای علنی توده    -)٢(
ای مانند سندیکاھا، اھداف و مقاصد خود را در راستای 
امور صنفی و سیاسی حول مطالبات صنفی و دمکراتیک 
دنبال می کنند و فعالیت آن ھا در تناقض با حزب 

  .سوسیالیستی نیست - ارگریک

کارل مارکس  -»مبارزه طبقاتی در فرانسھ«   -)٣(
، منتخب آثار بھ زبان انگلیسی، چاپ )١٨۵٠نوامبر (

  ٢٨١٫-٢٨٢، صفحات)١٩٧٣(مسکو 

 -»خطابیھ کمیتۀ مرکزی بھ اتحادیۀ کمونیست«   -)٤(
، از )١٨۵٠مارس (کارل مارکس و فردریک انگلس 

بھ زبان انگلیسی، انتشارات » ١٨۴٨انقالب ھای «کتاب 
  ٣٣٢پنگوئن، صفحۀ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

، در »نشر ھمبستگی کارگری«شماره ھای پیشین 
ارتباط با موضوعات اخص جنبش کارگری در سطح 

را می توانید از لینک زیر دریافت داخلی و بین المللی 
  :فرمایید
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