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از خود اختراع کند که برای    اینسخه »کسی که بخواهد برای کارگران  
باشد    برداشتهرا در    ایآماده مات قبالً حاضر و  یه موارد زندگی تصمیکل
دشواری و    گونه هیچ ای انقالبی  یاست پرولتار ین دهد که در سیا تضمی

نیپ  ایپیچیده وضع   بایای ش  نام  ،وسادهصاف د  ی د، وی را  د«  یشارالتان 
 لنین 

پیروزمند  انقالب  سالگرد  آستانه  بر    ۱۹۱۷اکتبر    در  مروری  روسیه 

که منجر به پیروزی اولین و تنها انقالب سوسیالیستی در    ییهاک یتاکت

  ییهاک یتاکتاست. در محور    جهان شد، برای نسل جوان در ایران ضروری

شد   روسیه  در  سوسیالیستی  انقالب  پیروزی  به  منجر    کارگیری به که 

دشمن    مثابهبه لت حاکم  نیروهای اپوزیسیون در مقابل دو  « تاکتیک »اتحاد

 ۱واحد است.

 

 ان یاتحاد عمل با دو جر  جادیا  رامونیپ  دگاه«ی»د  یونی زیتلو  یزگردهایما در م  ریشرکت اخ  1
 یاکودکانه  ینقدهار به  منج  سوکی(، از  برالیل  رانیآباد و ا  رانی)حزب ا  انهیم  ونیسیاز اپوز

فرقه  از سو  انیگراتوسط  و  طلبان توسط فرصت  هایزناتهام   و  هایی ناسزاگو  گر، ید  ی »چپ« 
 یبه شکل مثبت پاسخ  ،یستی مارکس  اتیسنن نظر  یابیمقاله با ارز  نی. اگردید  انهیم  ونیسیاپوز

 .ونیسیدر اپوز فی دو ط نیا ی انحراف اتیاست به نظر
 { 2} {1} « :دوم یبه »جبهه جمهور ینقد

http://militaant.com/?p=9097
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 2مفهوم مارکسیستی از »اتحاد«

اتحاد    .وجود دارد  انقالبی دو نوع اتحاد همواره   یهاست یمارکساز منظر  

 .تاکتیکی  اتحادو  استراتژیک 

  پیشتازتنها در درون حزب    انقالبی   یهاستی مارکس  اتحاد استراتژیک

برنامه    3کارگری  یک  محور  برنامه  ابد یی متجلی    4سوسیالیستی بر  این   .

سوسیالیستی که نقشه راهی است برای تدارک انقالب تنها مورد پذیرش  

نظام   سرنگونی  خواهان  که  است  دولت    داریسرمایه کسانی  استقرار  و 

این اند.  کارگری  اخص    دمکراتیک  اتحاد  اصولی    مثابهبه یک  اتحاد 

استراتژی امروز تمامی    روزاینا.  شودمی انقالبی شناخته    یهاستیمارکس

اشتراک    یهاستیمارکس محور  بر  کارگری  پیشتاز  ایجاد حزب  انقالبی، 

 ایران است. برای تدارک انقالب سوسیالیستی در ایبرنامه نظر 

 

 چپ  ییهمگرا ی: در راستاهاستیکمون یدربارة وحدت اصول 2
خرده    سمیکالیراد  هیعل  ،یانقالب  سمی: در دفاع از مارکسحزب ابزار برافروختن اخگر به شعله 3

 13۸۴ یراز اریماز ،ییبورژوا
 ی ستیالیسوس  ۀدر مورد مفهوم برنام ۴

http://militaant.com/?p=2643
http://militaant.com/?p=285
http://militaant.com/?p=285
http://militaant.com/?p=285
http://militaant.com/?p=4332
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  ییهاک یتاکتاین استراتژی یعنی ساختن حزب پیشتاز انقالبی نیاز به  اما

دارد  به شکل  ؛  نیز  استراتژی  این  وزیرا تحقق  یک جانبه صورت    خطی 

جامعه  ردیگینم درون  در  طبقاتی  مبارزه  دارای    داری سرمایه .  همواره 

خشک و ابدی    یهانسخه برای آن از پیش    توان ی نمکه    هاستی دگیچیپ

ساختن   هاستی مارکساستراتژی    اعالم کرد   توان ی نمنوشت. برای نمونه،  

طی از طریق  به شکل خ  شیوه رسیدن به آن  حزب پیشتاز کارگری است و 

رهبران عملی کارگران عملی است و کارهای دیگر    یکبه یک   صرفاً جلب

یک موضوع محوری را در نظر    و فرعی است. این روش از تفکر،  یاهیحاش 

و آن اینکه ایدئولوژی بورژوایی هیئت حاکم )و اپوزیسیون راست    رد یگینم

ه در درون جنبش  ک   داری سرمایه نظام    دارانطرف در میان    تنهانه و میانه(  

. در  گذاردی م  تأثیرکارگری و خود پیشروان یا رهبران عملی طبقه کارگر  

به    داری سرمایهآن تردیدی نیست که کارگران پیشرو از طریق مبارزه ضد  

به علت نبود    ؛ امارسند ی مو حتی سوسیالیستی    داریسرمایه آگاهی ضد  

را  سوسیالیستی  نظریات  که  سراسری  کارگری  پیشتاز  خود    حزب  در 

محفوظ نگه داشته و ایدئولوژی بورژوایی را در خود خنثی کند، آگاهی  
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  تاًینهاو    رودی ماز بین    ایدوره کسب شده توسط پیشروان کارگری پس از  

  ، خن دیگر. به س شودی مآنها مجدداً غالب    ایدئولوژی هیئت حاکم در اذهان

از   ضد    ای دوره پس  مبارزات  عملی  داری سرمایه از  طریق    رهبران  از  یا 

نیروهای   سرکوب نیروهای    )توسط  )توسط  ارعاب  یا  و  رژیم(  انتظامی 

  فشارهای روانی و مالی بیش از حد، دلسردی و رخوت   امنیتی رژیم( و یا

کنار    و  شودیمغالب   سیاسی  صحنه  ک روند ی ماز  نیز  کارگرانی  نادر  ه  . 

پیگیر   قتل  کنند ی م مقاومت  به  نهایتاً  شاهرخ    رسند ی م،  رفیق  )مانند 

توسط    داریسرمایه آگاهی کسب شده در مبارزه ضد    زمانی(. در نتیجه، 

از دست برود.    تواند ی م  شودی مکارگران پیشرو به همان سرعتی که کسب  

که است  کارگری  پیشتاز  سراسری  حزب  یک  وجود  این    تواند ی م  تنها 

کند.  اقدامات خنثی  را  کار    رو ازاین   بورژوازی  تداوم  با    یکبه یک ضمن 

پیشرو  آنها    کارگران  با  و همراه  برنامه سوسیالیستی  به  آنان  برای جلب 

تشکیل حزب پیشتاز کارگری، باید تدابیری اندیشید که این آگاهی کاذب  

)اپوزیسیون راست و میان  بورژوایی  به    ه(توسط هیئت حاکم و جریاناتی 

که    کنندهتعیین درجات   اینجاست  از  شود.   ی هاک ی تاکتخنثی 
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پیدا    شود ی م برجسته    مارکسیستی اهمیت  از  کند ی مو  یکی  سنتاً   .

»اتحاد    یهاک یتاکت ایجاد  مؤثر  »«  هاعملمارکسیستی    یهاجبهه یا 

اپوزیسیون   )مشخصاً  استبدادی  رژیم  سیاسی ضد  مخالفان  با  کارگری« 

از    باید   هاستیمارکسن واحد است. به سخن دیگر،  چپ، میانه( علیه دشم

بورژوایی به درون جنبش    ایروزنه هر   اعتقادات  نفوذ  از  برای جلوگیری 

و    یا کامالً خنثی  کارگری جلوگیری کرده و این تهاجمات ایدئولوژیک را

 یا حداقل کم نفوذ کنند. 

دائمی با هر  )مقطعی یا    هاعمل سنتاً از طریق اتحاد    تاکتیکی   اتحادهای

و متحد(، بر محور عمل مشترک  افراد  از  اتحاد    تعداد  ویژه    یهاعملیا 

و    توأم   درازمدت یا    مدتکوتاه ) نظر سیاسی  تبادل  در    (ایبرنامه با  یا  و 

»  یهات یموقع تشکیل  انقالبی  پسا  یا  و  ضد    یهاجبهه پیشا  و  کارگری 

 یهاش یگرایر  با سا  ضد امپریالیستی« و غیره  یهاجبهه «، »داری سرمایه

اپوزیسیون ضد رژیمی )سندیکالیست، بورژوا، دمکرات، لیبرال دمکرات،  

از    نظرصرف   و الئیک و سکوالر و غیره(  خواهجمهوری   ،سوسیال دمکرات

 .  ردیگی م شکل ،و سیاسی ایبرنامه اختالفات عقیدتی، 
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 5چیست؟ هاعمل اتحاد  هدف از

اپوزیسیون )چپ و    یهاش یگرابا سایر    هاعملاتحاد    هدف اصلی از طرح

، ما شاهد صدها سویک . از  شودی ممیانه( از وضعیت عینی جامعه ناشی  

همه خود را    اپوزیسیون هستیم که  یهاگروه و    هادسته   ،سازمان، احزاب

»دمکرات«، و  معرفی  «  یضداستبداد»   »انقالبی«  طلب«  »سرنگون  و 

و نقش    کننده تعیینو نفوذ    یرتأث دارای    کیچ یه. از سوی دیگر،  کنند ی م

در این وضعیت که    ؛ لذااجتماعی و کارگری ندارند  یهاجنبش رهبری در 

از    کدامچ یهتناسب قوا به نفع    بحران سیاسی اپوزیسیون وجود داشته و

احزاب  یهاسازمان جمله    موجود   یهادسته و    و  از    یهاستیمارکسو 

مترقی و ضد رژیمی    اپوزیسیونضرورت اتحاد میان    مبلغ   انقالبی نیست، ما

 .. به دو علت اصلیمیکنی مو در راستای تحقق آن اقدام  بوده 

و  نخست افتراق  بر  غلبه  سازماندهی    هایچنددستگ ،  و  اپوزیسیون  میان 

ضد رژیمی در مقابل دشمن    منسجم و متحد کلیه نیروهای اپوزیسیون 

 

 اتحاد عمل اپوزیسیون   5

http://militaant.com/?p=9041
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بر محور یک    واند تی مواحد )یعنی رژیم حاکم در جامعه ایران(. این اتحاد  

اتحاد   در  متشکل  نیروها  توافق  مورد  دمکراتیک حداقل  مطالبه  یا چند 

 شکل گیرد.  عمل،

در    کنندگانشرکتو رو به جنبش با    دوم، برای نقد و تبادل نظر علنی

  ، طلبانهفرصت اتحاد عمل در راستای افشا نظریات انحرافی )رفرمیستی،  

بورژوا(  و  جو  ا  مماشات  نظریات  تقویت  میان  و  در  مارکسیستی  نقالبی 

 است. هاعمل در اتحاد   از طریق تشکیل و فعالیت مستمر هاتوده 

انقالبی از دو عنصر    یهاست یمارکساز منظر    بدین ترتیب »اتحاد عمل«

و   خورده  وجود   کیتفکرقابل یغپیوند  جهت  د یآی م  به  عمل  در  اتحاد   :

و مبارزه نظری و سیاسی    علیه رژیم حاکم   تقویت اپوزیسیون )چپ و میانه(

جهت   عمل   یهاضعف   دادننشاندر  اتحاد  آنها  با  که  نیروهایی  همان 

  از انتقادات خود  هاعمل انقالبی در اتحاد    یهاست یمارکس.  ردیگی مصورت  

متحدان به  منظر    .کنند ی نم  نظرصرف خود    عملی  نسبت  از  اتحاد عمل 

نظ  یهاستیمارکس مبارزه  و  اتحاد  مفهوم  به  مخالفان  انقالبی  علیه  ری 
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« مفهوم  به  عمل  اتحاد  است  مخالفان سیاسی  با  عمل  در  وحدت 

نسبت به همان نیروهای درون اتحاد  سیاسی، آزادی مباحثات و نقد« 

 عمل است.

 اتحاد عمل با چه بخشی از »اپوزیسیون« جایز است؟  

 . شوند ی متقسیم   دودسته غیر مارکسیستی عموماً به   اپوزیسیون

جبهه   در  بالفعل  که  اپوزیسیونی  است    ضدانقالب اول،  گرفته  قرار 

یا   مستقیم  همکاری  طریق  از  که  اپوزیسیونی  راست(.  )اپوزیسیون 

عمالً    استبدادی پیشین و کنونی همکاری داشته و   یهام یرژبا    م یرمستقیغ

است.  به کرده  اپوزسیون  مردم خیانت  مانند حزب    این  شامل جریانانی 

اکثریت،   بالفعل    که  شودمی   طلباناصالح و    طلبانسلطنت توده، 

. اتحاد عمل با این اپوزیسیون تا تعیین تکلیف در موردشان  اند ی ضدانقالب

جایز    یهادادگاه توسط   سرمایه  نظام  سرنگونی  از  پس  مردمی  صالحه 

 نیست. 
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اما   نکرده  خیانت  مردم  به  پیش  در  گرچه  که  اپوزیسیونی    بالقوه دوم، 

در دوره بعدی بپیوندد. این اپوزیسیون شامل    ضدانقالب به جبهه    تواند ی م

اپوزیسیون چپ( هست. اتحاد عمل با   بیشتر اپوزیسیون میانه )و برخی از 

که    شرکت در اتحاد عمل با نیروهایی  این اپوزیسیون جایز است. امتناع از

  خواه جمهوریسکوالر و    ، بورژوایی و لیبرال دمکراتیک  یهابرنامه حامل  

 . زند ی م را دامن  گراییفرقه هستند،   ره یو غتی، سندیکالیستی  استالینیس

ورود به هر اتحاد عملی با این طیف، سابقه سیاسی    بدیهی است که پیش از 

مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و    بودنشانفعال فعالینش و    و تعداد 

  یهاستیمارکسبه آنها برخورد خواهد شد. بدیهی است که    مورد موردبه 

اتحاد   در  توافقات    خود،  یارهایمعو    هاشرطپیشبا    هاعملانقالبی  اما 

 حداقلی، مورد توافق طرفین شرکت خواهند کرد.  

انقالبی برای ورود به اتحاد عمل با این طیف   یهاستیمارکس  شرطشیپ

دم  ناهمگون رعایت  مارکسیست،  غیر  و  و  انتقاد  حق  و  درونی  کراسی 

تلویزیونی است.    یهابرنامه عمومی و    هارسانهبرخورد به نظریات آنها در  
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  ی راتیتأث  تواند یم  هاعملمبارزه نظری با این اپوزیسیون در اتحاد  روازاین

چنانچه این اصل توسط    و حتی رهبری این اپوزیسیون بگذارد.   هاه ی پادر  

  صرفاً متوقف و یا  هاعمل رعایت نگردد تداوم اتحاد  هاسازمانرهبران این 

،  (مقطعی خواهد بود. برای تداوم اتحاد عمل درازمدت )اتحاد عمل ویژه

محترم شمردن حق انتقاد و بحث سیاسی و نظری با رعایت احترام متقابل  

نخواهد    ریپذ امکانار مشترک  تداوم ک  صورت  ن یاباید رعایت شود، در غیر  

 6بود. 

  

 

با عدم  6  تلویزیونی »جبهه جمهوری دوم« که  میزگرد  و   رشیپذدر آخرین  مضمون جبهه 
کنندگان در  نامش که دارای بار استراتژیک داشت توسط گرایش ما و نقد ما به سایر شرکت

مورد شیوه نادرست ساختن »حزب« و »جبهه« از باال )بدون داشتن پایه اجتماعی( منجر به  
کننده شد و به ما ابالغ شد »جبهه جمهوری دوم« جای بحث  اعتراض دو گرایش دیگر شرکت

تب برنامه و  نظر  ازاینادل  است.  سازماندهی  و  و صرفاً جای »عمل«  نیست  سیاسی  و  رو  ای 
شرکت ما در این اتحاد عمل در اعتراض به عدم رعایت دمکراسی درونی و عدم رعایت حق  

خطاب   یامیزگرد و همچنین طی نامه   ۴انتقاد از یکدیگر به پایان رسید. البته گرایش ما در طی  
ها شرط)پیش از آخرین میزگرد( پیش  13۹۷مهر    13ه جمهوری دوم«  به اتحاد عمل »جبه 

 }+{روشنی توضیح داده بود.  شرکت در اتحاد عمل را برای دو گرایش دیگر به 

http://militaant.com/?p=9097
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 با »جبهه واحد کارگری« چیست؟ تفاوت اتحاد عمل

واحد    یهاجبهه و    هاعمل اتحاد   »جبهه  جمله  از  اجتماعی  و  کارگری 

ندارند  با هم  تفاوتی  محتوا )مضمون(  اماکارگری« در  با هم    ؛  در شکل 

  دوچرخه، خودرو   که ما وسایل نقلیه متفاوتی مانند   طورهمان.  اند متفاوت 

از    هانیسرنش  داشته باشیم که هدف همه آنها انتقال  م یتوانی مو اتوبوس  

 . اند متفاوت آنها  هان یسرنشاما اشکال آنها و ؛ دیگر است نقطه به نقطه یک 

بین دو نفر با عقاید مختلف حتی    تواند ی مبرای نمونه اتحاد عمل حتی  

گیرد.   صورت  مشترک  عمل  یک  اساس  بر  در    کهی درصورتمتضاد 

سیاسی    یهاجبهه مختلف  تعلقات  با  نفر  هزار  صدها    توانند ی ممختلف 

متشکل از کارگران است مانند    صرفاً  هاجبههشرکت داشته باشند. برخی از  

  ی هاش یگرا  کل ازاجتماعی متش  یهاجبهه »جبهه واحد کارگری«، برخی  

مختلف نظری و گاه متضاد طبقاتی مانند »جبهه واحد ضد امپریالیستی«  

 است. 
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 ؟ردیگی م سرچشمهاتحاد عمل از کجا  منشا

یا  عمل  اتحاد  آزادی  »   منشأ  سیاسی،  مخالفان  با  عمل  در  وحدت 

نهفته است.    ۱۸4۸  کارل مارکس   در نظریات  مباحثات و نقد به آنها«

  ۱۹۱۷تا    ۱۹۰3روسیه از سال    ۱۹۱۷انقالب اکتبر  سپس در روند تدارک  

طرح و اجرا شد. نهایتاً در سال    والدیمیر لنین   در حوزه سازماندهی توسط 

کودکی    ۱۹۲۰ »بیماری  کتاب  در  لنین  والدیمیر  در    رویچپتوسط 

مقابل   در  و    مارکسیست  گرایانفرقه کمونیسم«  بهترین  به  خود،  زمان 

  عنوان به   شکلی فرموله شد و انتشار یافت. لنین این کتاب را  نیترقاطع

جنبۀ تئوری مارکسیستی در حوزه سازماندهی به کنگره دوم    نیترمهم

 . سوم( ارائه داد المللبین کمینترن )

در جنبش کارگری    یپردازانه ینظر از زمره    کارل مارکس و والدیمیر لنین

در جستجوی یافتن راه کارهای  که همواره    روند ی مبه شمار    ۲۰و    ۱۹قرن  

بودند.  خود  نظریات  تحقق  برای  واقعی  و  انقالبیون    مثابهبه آنها    عملی 

 یهای بررس عملی تدارک انقالب دست به    یها راه برای یافتن    کمونیست
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شدن،   »تئوریسین«  از  پیش  آنها  زدند.  انقالبی    یهاستیکموننظری 

عملی برای رسیدن به    ش همواره راه و رو  روازاین جنبش کارگری بودند.  

 .  دادند ی منشان  نظریات مطروحه را

 : شد یمدر دو بخش پیوند خورده با هم مشاهده    »تئوری« مارکس و لنین

 تحلیل وضعیت اقتصادی و نظری و فلسفی.  مثابهبه اول، تئوری 

 ی هال یتحل عملی نظریات و  تئوری در حوزه سازماندهی برای تحقق  دوم، 

 .شانسیاسیاقتصادی و 

، چه  شانسیاسیکارل مارکس و والدیمیر لنین در دوران حیات    روازاین

ه  گرایانفرقه بیرون و چه درون احزاب خود همواره با انحرافات چپ روانه و  

، مبارزه سیاسی  کردند ی نمدرک    نظریات آنها در حوزه سازماندهی را  که

آنها از احزابشان   طرد  و نهایتاً  سازیخنثی در جهت    یارحمانهی بو    قاطع

 .  اند داشته 
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 7گرایانفرقهمقابله کارل مارکس با 

در   سازماندهی  حوزه  در  خود  سیاسی  دخالت  نخستین  در  مارکس 

پس از توضیحات در مورد ضرورت سرنگونی    ۱۸4۸مانیفست کمونیست  

 سیادت بورژوازی چنین نوشت:

کمون حزب  آلمان  زمان  ستی»در  بورژواز  یتا  انقالب  یکه  همراه    یروش  دارد، 

گام    ی ارتجاع   ین فئودال و خرده بورژوازیو مالک  مستبد بر ضد سلطنت    یبورژواز

ولداردی برم کمون  ی .  حتیحزب  ا  یالحظه   یست  از  نی هم  غافل  که  ین  ست 

بی حت مورد تضاد خصمانه  در  بورژوازیالمقدور،  پرولتار  ین  آگاهیو  و    ی ا، شعور 

ط  ی بتوانند بالفاصله از آن شرا  یجاد کند تا کارگران آلمان یرگران ا در کا  یترروشن 

بر ضد    یاببار آورد مانند حربه   ی ستیبا  یادت بورژوازیکه س  یاس یو س  ی اجتماع

در آلمان، مبارزه بر    یپس از برانداختن طبقات ارتجاع   فوراًخود او استفاده کنند و  

بیانیه کمونیست )فصل چهارم،    ،کارل مارکس   ند«یرا شروع نما   یضد خود بورژواز

1۸۴۸ )۸ 

 

 گراییمقابله با فرقه   ۷
 1۸۴۸بیانیه کمونیست، کارل مارکس   ۸

http://militaant.com/?p=9090
http://militaant.com/?p=9090
http://militaant.com/?p=9090
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manifest-titr.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manifest-titr.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manifest-titr.htm
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را  مارکس با شفافیت    بارنینخستبرای    این موضوع  در جنبش کارگری 

«  »کمونیست  و مالکین فئودال،  مستبد سلطنت    که در مقابل  کند ی ماعالم  

)البته منظور مارکس »نهضت کمونیستی« است. ضمناً در آن موقع     ها

  ، »حزب کمونیست« وجود نداشت( با بورژوازی همراه و متحد خواهند بود

به   یالحظه حتی    اما نقد  غافل    از  سرنگونی    مانند ینمآنها  از  پس  که 

 به مبارزه با خود بورژوازی ادامه دهند.   استبداد حاکمه

عملی برای    حلراه کارل مارکس تا آخر حیاتش این تاکتیک را برای یافتن  

، در دورانی که تناسب ایپرولتارتحقق سرنگونی سیادت بورژوازی توسط  

به نفع پرولتاریا نیست و آمادگی  تسخیر قدرت سیاسی هنوز وجود    قوا 

 ندارد، ادامه داد.  

ما نظریه  کارل  این  در  قایل    وضوح به رکس  قدرت    شودی متفاوتی  بین 

)استبداد   وضدانقالب  بالفعل دولتی  )گرایش    ی(  اپوزیسیون  در  بورژوازی 

  کرد یممشاهده    روشنیبه ی(. به سخن دیگر، کارل مارکس  ضدانقالب  بالقوه

ی را سرنگون  ضدانقالب   در شرایطی نیست که قدرت بالفعل  که پرولتاریا
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)اما با    شودی می وارد اتحاد مشترک  ضدانقالببا نیرو بالقوه    روازاین کند،  

ی شد، تعیین تکلیف  ضدانقالب  بالفعلآن جریانی که زمانی    افشای سیاسی

 کند(.

  - ۱۸64اول    المللبین ، مارکس در  نانهیبواقع   متکی بر این تحلیل علمی و 

تخیلی مانند رابرت اوون و سن    یهاستیالیسوس در اتحاد با همان    ۱۸۷۲

چپ به اتحاد در عمل ادامه داد.    ی بورژواهاخردهو    هاستیآنارش   سیمون و 

تخیلی وقت مانند رابرت   یهاستیالیسوس الزم به ذکر است که بسیاری از  

مخالف مبارزه طبقاتیِ، اعتصاب کارگری و حتی انقالب بودند. رابرت    اوون 

اما کماکان کارل مارکس  ؛  در اسکاتلند بودبزرگ    دار سرمایه خود یک    اوون 

ی در مقابل دشمن واحد  المللبین با او در صف متحد در درون یک حزب  

  وقفهی ب نظری    آنها در تمام سطوح   رحمانهیب   نقد به   حالدرعین و    باقی ماند 

 ادامه داد.  

با این   و منطقی بود که تحقق انقالب    شفاف  گیریموضع کارل مارکس 

به نمایش   داریسرمایه به شکل واقعی در جامعه پیچیده  سوسیالیستی را 
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 گذاشت.

برنامه »حزب کارگران فرانسه« با    ۱۸۸۰با همین روش مارکس در   در 

بر   طرح بخش »برنامه حداقل«  کارگری و    یهاه ی اتحادمطالبات    )تاکید 

در  آنها  با  دولت    اتحاد  تاکید    مثابه به (،  داریسرمایه مقابل  تاکتیک  یک 

  ی گرافرقه   مورد سرزنش و تهاجم دو تن از رهبران  گیریموضع ورزید. این  

فرانسه  کارگران  نام   حزب  کارل    به  )داماد  الفارگ«  »پُل  و  گید«  »ژول 

آماده    مارکس( قرار گرفت )که گویا پرولتاریا خود به اتکا به نیروی خود 

مطالبات    ی ریگقدرت طرح  به  نیازی  و  است  عمل  سیاسی  و  حداقل 

ه  گرایانفرقه . در مقابل این مواضع  (کارگری ندارد  یهاه ی اتحادمشترک با  

  : اعالم کرد که  ( ۱۸۹۰انگلس به کنراد اشمیت    برنامه کارل مارکس )بنا  

این است که من مارکسیست نیستم«! به سخن دیگر    دانمی م»آنچه که  

ارونه گفت: اگر  به شکل و  گرایانفرقه با مشاهده این    کارل مارکس به طنز 

، »من مارکسیست نیستیم«! یعنی این  دانند ی ماینها خود را مارکسیست  

با اتخاذ چنین مواضع چپ     دیگر  یاروانه رهبران حزب کارگران فرانسه 

 مارکسیست نیستند!  
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 در کمونیسم«  رویچپ و »   گراییفرقهمقابله والدیمیر لنین با 

  تجارب بیش از دو دهه مبارزه تشکیالتی خود   یبند جمع   و  لنین چکیده

از    یریگکناره از    دو سال پیش  را اجباری به علت سکته و فلج شدنش 

برای نسل    (سال پیش از مرگش  4  حزب کمونیست شوروی )و  فعالیت در

انقالبیون مارکسیست در سطح جهانی کتابی در حوزه سازماندهی در سال  

در مقابل    ۹«در کمونیسم  رویچپ تحت عنوان »بیماری کودکی    ۱۹۲۰

و  خودنوشتزمان    مارکسیست   گرایان فرقه  بهترین  به  کتاب  این  در   .

فرموله شد   شکلی  نیترقاطع او  را   .نظریات سازماندهی  این کتاب    لنین 

به    ن یترمهم   عنوانبه  سازماندهی  حوزه  در  مارکسیستی  تئوری  جنبه 

ارائه داد۱۹۱۹سوم    المللبین کنگره دوم کمینترن ) این کتاب را در    . ( 

انقالب    عنوانبه   توانی مواقع   تدارک  برای  سازماندهی  روش  مانیفست 

 سوسیالیستی شناخت.

 پیشگفتار به انتشار زبان فارسی این کتاب چنین نوشتم:  در  شخصاً 

 

 1۹2۰روی در کمونیسم، والدیمیر لنین، بیماری کودکی چپ ۹
 این کتاب توسط کانال تلگرامی »اندیشه چپ« خوانده شده است 

https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1920/bimari.pdf
https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1920/bimari.pdf
https://t.me/MarxistEnghelabi/1215
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است.    «استراتژی و تاکتیک مارکسیستی»تی این کتاب در باره  »به درس 

اول،    المللبینکارگری و ایجاد    یهاتشکل از زمان تشکیل اولین    همواره

سیاسی و تشکیالتی    یهابحران آن چه منجر به    دوم و سوم )کمینترن(

انحرافات    هاسازماناین   انقالبی    طلبانهفرصت شد،  استراتژی  )نداشتن 

از   تاکتیک گرایانفرقه و    سوک یصحیح(  )نداشتن  از سوی  ه  های صحیح( 

دیگر، بوده است. لنین از نادر فعاالن جنبش کارگری بود که توانست در  

انحرافی پیش برد. گام    یهاش یگرااکثر موارد مشی انقالبی را در مقابل  

در جوامع اختناق آمیز؛ همانند    ویژه به برداشتن در راستای مشی انقالبی  

تن بر روی لبه تیز یک چاقو است. هر لغزش کوچک فعال سیاسی  راه رف

. لنین از نادر انقالبیونی  کند ی م را به »چپ« یا »راست« این لبه تیز پرتاب  

که هنر دویدن بر این لبه تیز را آموخته بود! این روش مارکسیستی توسط  

لنین به مورد اجرا قرار گفت و با صراحت به افشا گری مخالفان »چپ  

 ( پرداخت طلبفرصت « )گراراست ( و »گرافرقه گرا« ) 

استراتژی انقالبی همانا    انقالبی و مشخصاً لنین،   یهاستیمارکساز دیدگاه  

که   است  سوسیالیسم  تحقق  راستای  در  انقالبی،    یهاستیمارکسهدف 
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در راستای    ضروری  یهاگام  د یبای م لغزش و انعطافی،    نیترکوچک بدون  

های خود یا کنار  انی که این هدف نهایی را از برنامه کس  تحقق آن بردارند. 

با صراحت در میان    د یبای مکنند،  موکول می   نامعلومگذاشته و یا به آینده  

انحرافی  هاتوده  اعتقادات  این  محور  در  گردند.  ی  ضدانقالبتزهای    افشا 

که   است  گرفته  قرار  دمکراتیک«  »انقالب  یا  و  ای  مرحله«  دو  »انقالب 

نهایی    د یبای م  اهستیمارکس اهداف  از  و  ایستاده  آن  مقابل  در  با شدت 

 رسیدن به آن را تحقق دهند.   یهاگام حمایت کرده و 

سوسیالیسم،    اما یعنی  نهایی  هدف  به  رسیدن    یهاستیمارکسبرای 

زیرا  ؛  باشند   پذیرانعطاف های خود کامالً  تاکتیک  کارگیری به انقالبی باید در  

طبقه    ویژه به آگاهی سوسیالیستی در میان قشرهای تحت ستم جامعه و  

و   یکپارچه  و  نبوده  همگون  آگاهی  گرددینمحاصل    جانبههمه کارگر،   .

پس    در مبارزه طبقاتی،  ،در یک بخش جامعه  آمدهدستبه سوسیالیستی  

.  رودی مدستخوش ایدئولوژی هیئت حاکم قرار گرفته و از میان    ایدوره از  

که وجود یک حزب پیشتاز کارگری )حزب لنینی( ضروری   روست  نیااز  

اما داشتن استراتژی انقالب سوسیالیستی، الزاماً به ساختن حزب ؛  است



 مازیار رازی سکتاریسم 

21 

.  شودی نمپیشتاز کارگری و در نتیجه تدارک انقالب سوسیالیستی، منجر  

انقالب سوسیالیستی   تدارک  و    کارگیری به   اش الزمه روند ساختن حزب 

ها، از  ی در تاکتیک پذیرانعطاف ،  گریدعبارتبه ای صحیح است.  هتاکتیک 

و    یهاسازش و    های نینشعقبجمله   مانورهای    کارگیریبه تاکتیکی 

را   کارگری  پیشتاز  حزب  است.  برخوردار  حیاتی  ضرورت  از  تشکیالتی، 

برخوردهای  نمی با  ساخت،  گرایانفرقه توان  انقالب    که   طورهمانه 

وان با مواضع چپ روانه به پیروزی رساند. هر اقدام  تسوسیالیستی را نمی 

ه و چپ روانه زیر لوای توجیه هر سیاستی، راه را برای رسیدن  گرایانفرقه 

سوسیالیسم لنین  کند ی ممسدود    به  قول  به  ،  روی چپو    گراییفرقه . 

در دوران طفولیت سیاسی خود    هاستیمارکسبیماری است که برخی از  

می  آغشته  آن  و  به  لطمه    ناآگاهانهشوند  سوسیالیستی  انقالب  روند  به 

 .  زنند ی م

تا    گیرد، قرار نمی   گرافرقه   یهاش یگرا  موردتوجهآنچه که   این است که 

  دوگانه سیاسی و اجتماعی که قدرت    یهابحراندوران اعتالی انقالبی و  

،  ردیگی متسخیر قدرت در دستور روز قرار  آید و  می   به وجوددر جامعه  
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. اول، طیف سیاه، یعنی هیئت  گرددی مجامعه همواره به سه طیف تقسیم  

دولت   و  اقلیت  که    داریسرمایه ی  ضدانقالبحاکم  قرار    درصدییکدر 

. دوم، طیف سفید، یعنی نیروهای انقالبی که خواهان سرنگونی  ردیگی م

. سوم،  ردیگی مقرار    درصدییک ر اقلیت  آن نیز دکه    اند ی داره ی سرمادولت  

طیف  وسیع  طیف   میان  جامعه    د یوسفاه یس خاکستری  کل  شامل  که 

سفید و    درصدییک برای پیروزی انقالب سوسیالیستی نیروهای    .شودی م

انقالبی باید بخش عمده طیف خاکستری را به برنامه خوب جلب کرده و  

طیف سیاه نروند. برای    سویبه ها را خنثی کنند که  بخش دیگری از آن 

ایجاد   امر،  این  عمل   نیترع یوس تحقق  و  اتحاد  و    یهاجبهه ها  کارگری 

  یارقه ف، جوانان و غیره( به شکل غیر  هاتیمل اجتماعی )زنان،    یهاجبهه

اصول،    پذیرانعطاف   یهاک یتاکت  کارگیریبه .  گرددی مضروری   حفظ  با 

و    انقالبیون در تجمعات اجتماعی  برای انجام این امر، حیاتی است. ورود 

  کردن برجسته کارگری باید برای تقویت وجوه اشتراک صورت گیرد و نه  

در تجمعات اجتماعی   روی چپ و    گرایی فرقه ایجاد افتراق و    وجوه افتراق! 

محقق در نهایت منجر به انزوای نیروی سفید و تقویت نیروی سیاه خواهد  
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 شد. 

. اند برجسته بسیار    گرایانفرقه در اپوزیسیون چپ و جنبش کارگری ایران،  

د مانند    یهاش یگرادگاه  یاز  بورژوایی  »شبه    هایگرایشخرده 

م  ی اه« تقسید« و »س یا همواره به »سفیستی« و »مائوئیستی«، دنیآنارش 

دنهاستآن »خود«    رازیغبه . هر آن چه  گرددی م اه« جای  یای »س ی، در 

برای کسانی که خواهان خالص کردن    یبند م یتقس  گونهن یادارد.   البته 

بار   از  و    یهات یفعالخود  عل  بارمشقت روزمره  کارگری  ه  ی مبارزات 

لی« و »خالص« است.  ی»تخ  هاآن ای  یاست. دن  دئالیاهستند،    داری سرمایه

تشک  نظر ازنقطه  استراتژی کارگران  ل حکومت شوراهای کارگری و  یآنها 

ن خواست مرکزی  یو تا تحقق کامل ا  است  داریسرمایه سرنگونی دولت  

ن محدوده است  یچ عملی که خارج از ایکارگران نباید خود را آغشته به ه 

غ چه  آن  هر  ایکنند.  از  افتد،  یر  اتفاق  »  زعمبه ن  و  ییگرااصالح آنان   »

ک« در مبارزات  ی»تاکت  کارگیریبه ،  ن به بورژوازی است. برای آنهایتمک

و   و  پذیرانعطاف طبقاتی  اتحاد    یهاسازش ی  تاکتیکی اصولی و پیشبرد 

  یهاش یگرات  ی کارگری و غیره، امری در حوزه فعال  یهاجبهه ها و  عمل
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 پارچهک یمه  که کارگران ه  کنند ی متصور    هانیا»چپ بورژوازی« است.  

د بورژوازی  یو نفوذ عقا  ریتأثتحت ستی هستند و  یالیمسلح به آگاهی سوس 

  یابیدستکه کارگران برای    کنند ی م. آنها فکر  رند یگی نمستی قرار  یو رفرم

د مطالباتی مانند  یی خود، با حفظ اصول و برنامه خود، نبایبه هدف نها

که   مطالباتی  کنند،  طرح  را  انتقالی  دولت    تواند ی ممطالبات  چارچوب 

سوس   داری سرمایه آگاهی  و  بلرزاند  کنونی  یالیرا  آگاهی  رادربستر  ستی 

دگاه آنها کارگران  یرا ارتقا دهد. از د  و آنان برده    شیپبه   گامبهگام کارگران  

ان را کامالً درک  دارسرمایه   وب یو تمام ع  شوند ی م ست«  یالی»سوس   روزه کی

کارگری   انقالب  به  اقدام  و  »شبه    یهافرقه مواضع    .کنند ی م کرده 

ها، همانا «  و برخی از »مارکسیست  رانییستی« و »مائوئیستی« ایآنارش 

 موضع »امتناع« از جنبش کارگری است.

کمونیستی    هایگرایش   یهای روکج در مورد    لیتفصبه در این جزوه لنین  

 ها روی چپدهد که این  پردازد و نشان می در آلمان و انگلستان می  ویژهبه 

ه در جنبش کارگری چگونه راه انقالب سوسیالیستی  گرایانفرقه و مواضع  

 پیروزمند انقالب اکتبر قرار دارد.   باتجربه کند و در مغایرت را مسدود می 
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نبش کارگری و اپوزیسیون  در ج  رویچپ و   گراییفرقه مقابله با    منظوربه 

سوسیالیست  جوانان  تمام  به  و  است  لنین ضروری  جزوه  مطالعه  چپ، 

   «.شودی متوصیه 

این پیشگفتار در وضعیت کنونی برای نسل جوان در ایران بیشتر مصداق  

  یکی از بیمارهایی است که میان   گراییفرقه و    روی چپ پیدا کرده است.  

مانند در انزوا    ده و بدترین عواقب رخنه کر  تواند ی مجوانان مارکسیست  

باشد.    آنها  داشتننگاه داشته  پی  در  را  کارگری  جنبش    روازایندر 

دوران خود    گرایانفرقه توضیحات والدیمیر لنین در این کتاب در مقابله با  

را در حاشیه سؤاالت و مالحظات مطروحه توسط برخی از رفقا بررسی  

 .میکنی م

لنین    یهاکیتاکتتنها با پذیرش »تئوری لنینی حزب« و رد    توانی مآیا  

ی خود را »لنینیست«  طلبفرصت و    گراییفرقه در مورد شیوه برخورد به  

 دانست؟

»لنینیست« باشد اگر فقط نکات استراتژیک لنین را    تواند ی نمخیر! کسی  
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فردی   باشد.  داشته  استراتژ   تواند ینم قبول  در    یدر  اما  باشد  لنینیست 

او    یهاکیتاکتیک آنارشیست! زیرا تمامی استراتژی حزب لنینی را  تاکت

دوران خود شکل داد. بدون بکاری    گرایانفرقه ان و علیه  طلبفرصت علیه  

)یعنی    افتیینم هرگز استراتژی حزب لنینی توفیق    هاک یتاکتگیری این  

(. پذیرش این دو  شد ی نم تضمین  پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیه 

هم  هم    با  هم  ی استراتژ )یعنی    کننده ان یبسازماندهی(    یهاک یتاکت  و 

 »لنینیسم« است.  

توسط لنین اجرا شد. در ابتدا، مبارزه با    ۱۹۰3این اقدامات تاکتیکی از  

تعرضی( و در دوره بعد    هاک یتاکتصورت گرفت )  هاک یمنشوی  طلبفرصت

با   )  گرایی فرقه مبارزه  حزب  درون  با    یهاک ی تاکتدر  سازش  و  مصالحه 

بیان    روشنیبه و احزاب بورژوا(. این نکات را خود لنین   هاک یمنشوهمان  

استکند ی م معتقد  او  با    .  آنها  و  گرایانفرقه   سازیخنثیتنها  تا    انزوای 

برای کسب اعتبار    ییهامصالحه سرحد اخراج آنها از حزب بلشویک بود که  

نقالب سوسیالیستی هموار  و جلب اکثریت کارگران در راستای تدارک ا

 شد. 
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 :سد ینوی ممصالحه و سازش  یهاک یتاکتبا دررابطه لنین 

طرز تعرض را   ها آن ل کنند. ید معلومات خود را تکمی »احزاب انقالبی با
د با علم  ین علم با ین نکته پی ببرند که ایبد   ستیبای مآموختند. حاال  

تکم ید ایگری  آن  بای ل گردد و    نشینیعقب   ترح یصح د  ی ن که چگونه 
تلخ    باتجربهانقالبی    طبقۀ و    ن نکته پی برده شود ی بد  ست یبای مکرد.  

ح و  یوه تعرض صحی که بدون آموختن ش  -د  بری من نکته پی  ی خود بد
  ها ک یبلشون که  ی علت ا...    د یروز گرد ی پ  توان ی نمح  یصح  نشینیعقب 

را که   ی پردازعبارت   ونیجه نائل آمدند فقط آن بود که انقالبین نتیبد
د طرز  ی با  و   کرد   نشینیعقب د  ین نکته پی ببرند که با ی به ا  خواستندی نم

با  نشینیعقب  و  بود  بلد  شی را  حتماً  علن وه  ید    ن یتری ارتجاع در    یکار 
در  هاپارلمان  وی،  یکئوپرات  یاه یاتحاد  ی هاسازمان   ن یتری ارتجاع ، 
 « دافشا و اخراج کردن  رحمانهی بره آموخت، یمه و غیب ی هاسازمان 

  و مصالحه   نشینیعقب تاکید کرد استفاده از تاکتیک سازش و    همواره لنین  

در   انقالب سوسیالیستی  پیروزی  به  بود که منجر  بورژوا  احزاب  با  حتی 

کسانی که در هر مورد با مشاهده مشکالت سیاسی »امتناع«    او   روسیه شد.

پیشه   تمسخر    رند یگی مرا  »کودکانه   و  کشاند ی مبه  را  آنها    « سیاست 

 :کند ی متوصیف  

یا رد کردن جایز    یک »اصل«،   مثابهبه  ها سازش مردود اعالم کردن  »
کودکانه    ،طورکلی به   هاسازش شمردن   برخورد  یک  آن،  شکل  هر  به 
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است. یک رهبر سیاسی که میل دارد تا برای پرولتاریای انقالبی مفید  
نابخشودنی    یهاسازش واقع شود، باید وجه تمایزی میان موارد مشخص  

 قایل شود«  ی و خیانت است،طلبفرصت که بیان  ییهاسازش و 

شو ی»با متذکر  پید  که  در    تنهانه  ها ک یمنشوبر    ها کیبلشو روزی  ی م 
سال   اکتبر  انقالب  از  قبل  ا   1۹1۷دوران  از  پس  نیبلکه  انقالب  ز  ین 

و مصالحه به کار برده    کاریسازش ک مانور،  یمستلزم آن بود که تاکت
 « شود

با مخالفین از جمله احزاب    مصالحه این شیوه سازش و    کند ی ملنین تاکید  

انقالب اکتبر و تسخیر قدرت پرولتاریا نیز ادامه یافت.  بورژوا حتی پس از  

 :کند ی مرا مضحک قلمداد   او امتناع کردن از اتحاد با سایرین

زم، خواه قبل و خواه بعد از انقالب اکتبر، سرشار  ی خ بلشوی»سراپای تار
گر و از آن جمله با احزاب  یو مصالحه با احزاب د  کاریسازش از موارد  

است!   ورز ی پ  از ...  بورژوائی  امتناع  تضاد  یش  از  استفاده  و  مانور  از  دن 
و مصالحه    کاری سازش ن دشمنان و امتناع از  یمنافع )ولو تضاد موقتی( ب

  }این  ...    دار، متزلزل و مشروط(ی ن احتمالی )ولو موقتی، ناپایبا متفق
امتناع ورزی ها{، ب ی اندازه مضحک نیست؟ آی ا ای ن شبیه نیست به این  
که ما به هنگام صعود از کوه دشواری که تا کنون اکتشاف نشده و پای  
با   ا ین که گاهی  از  امتناع ورزیم  از پی ش  کسی  بدان جا  نرسیده است 
شده   انتخاب  سمت  از  عقب  بازگردیم  و  به  گاه  برویم،  پیچ وخم  باال 
را  آزما یش  نماییم؟«   و  سمت های  گوناگونی  صرف نظر  کنیم 
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 :دهد ی ملنین ادامه  

گوناگون    یهاگروه و مصالحه با    کاریسازش »لزوم توسل به مانور و  
احزاب گوناگون کارگران و و آن هم    پاخرده   کارانصاحب   پرولترها و 

ا، برای بخش آگاه  یشاهنگ پرولتارین عمل برای پیا  یوچراچون ی بلزوم  
 «ست از ضرورت مطلقی برخوردار استیعنی برای حزب کمونیآن، 

  کنند ی مو تصور    کنند ی ملنین در مورد کسانی که مصالحه یا سازش را رد  

و    است  نشینیعقب مبارزه با بورژوازی به مفهوم عدم مصالحه و سازش و  

گناه کبیره«  یک »  جریانات اپوزیسیون بورژوا  مصالحه با  کنند ی میا فکر  

را به باد تمسخر    پادرهوا  گرایانفرقه لنین این    .کند ی ماست را مردود اعالم  

مصالحه کرد و طرف   توان ی مکه با حفظ اصول  دهد ی م. او نشان  ردیگی م

از لحاظ سیاسی خلع سالح کرد. او مصالحه تاکتیکی را از مصالحه    مقابل را

 .دهد ی م وضیح را ت و تفاوت این دو  کند ی ماستراتژیک جدا 

و   کردن  نفی  اصولی  نظر  از  را  را    ایمصالحه   گونههیچ »مصالحه 
ست که حتی مشکل  ایکودکانه عمل    چنانآن ز نشمردن  ی جا  طورکلیبه

ای  ی برای پرولتار  خواهدی م استمداری که  یس  .است آن را جدی تلقی کرد 
را    ایمصالحهل  ی ن قبید بتوانند موارد مشخص ای د باشد بای انقالبی مف
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 ز دهد« یتم سازندی مانت را منعکس یو خ سمیاپورتونستند و یز نیکه جا

 :دهد ی ملنین ادامه  

ط مشخص را  ی د توانست اوضاع و شرای م تا مصالحه. با ی»مصالحه دار
.  قرارداد ل یمورد تحل هامصالحه ک از انواع یا هر  ی در مورد هر مصالحه 

ن پول و اسلحه داده است تا از  ن شخصی که به راهزنا یاد گرفت بید  یبا
د  یل نمای را تسه  هاآن رباران  یری و تیزان شرّ آنان بکاهد و امر دستگیم

اسلحه   به راهزنان پول و    راهزنان تا در غنائم    دهدی مو شخصی که 
کودکانه است و حال    سادة ک مثال  ین  یک گردد، فرق گذاشت. ا یشر

س در  که  همیآن  کار  ایاست  به  نیشه  آسانی  که  ین  کسی  ولی  ست. 
ه موارد  یاز خود اختراع کند که برای کل  اینسخه بخواهد برای کارگران 

ن  یا تضمی باشد    برداشتهرا در    ایآماده مات قبالً حاضر و  یزندگی تصم
س در  که  پرولتاریدهد  انقالبی  ی است  وضع    گونههیچ ای  و  دشواری 

 د« ی شارالتان نام وسادهصاف د ید، وی را با یای ش نی پ ایپیچیده 

و یا    ایتوده »اتحاد عمل« زمانی موجه است که طرف مقابل دارای پایه  

 داشته باشد.  حداقل اعتبار میان کارگران 

حتی میان دو نفر    تواند ی مخیر! چنین فرضی نادرست است. اتحاد عمل  

افراد   تعداد  نه  مالک  عمل  اتحاد  یک  ایجاد  در  گیرد.  صورت  هم 

است. اقدام مشترک یک کمونیست در    و نه پایه طبقاتی آن   کنندهشرکت
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خارج از کشور با یک لیبرال دمکرات در خارج از کشور کماکان یک اتحاد  

زیرا این اتحاد هم همان مضمونی را دارا است که یک جبهه  ؛  عمل است

واحد کارگری و یا یک جبهه ضد امپریالیستی چند صدهزار نفره داراست.  

و شیوه کا با مخالفان سیاسی،  ر یکی است: »روش  وحدت در عمل 

 .  آزادی مباحثات و نقد به آنها«

با هر    ایروزنه لنین پیروزی بر دشمنان سیاسی را مستلزم استفاده از هر  

. او بر  دانستیم « جایز  اعتمادغیرقابل درجه از اتحاد با هر گرایشی حتی »

نکند   درک  را  موضوع  این  کس  هر  که  است  اعتقاد  از    چیزهیچ»این 

 مارکسیسم و سوسیالیسم علمی« درک نکرده است: 

از هر شکافی  ...  فقط در صورتی ممکن است که  ...  روزی بر دشمن  ی»پ
هم که کوچک باشد و از هرگونه تضاد منافع    هرقدرن دشمنان  ی در ب

و انواع مختلف بورژوازی   هاگروه ن  ین بورژوازی کشورهای مختلف و بیب
هم که کوچک    هرقدرز از هر امکانی  ی شورها و نک از کیدر داخل هر  
برای   مردد،  ایتوده متفق    آوردن دستبه باشد  موقت،  متفق  حتی   ،

نها   اعتماد غیرقابل دار،  ی ناپا با  و  ت دقت و مواظبت و  یو مشروط حتماً 
ایاحت که  کسی  شود.  استفاده  ماهرانه  نفهمیاط  را  مطلب  باشد  ین  ده 

ده  یسم علمی معاصر نفهمیالیاز سوس  طورکلیبهسم و  یاز مارکس  چیزهیچ 
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 است«

به   پاسخ  در  را    گرایان فرقه لنین  موضوع  که    کند ی مبیان    روشنیبه این 

چند نفر بود با مخالفان    خودش همراه با  چنین اقداماتی حتی زمانی که

 سیاسی با محفوظ داشتن حق انتقاد شکل گرفت:  

از سقوط    یهادموکرات ال یسوس» از    تزاریسمانقالبی روس قبل  بارها 
  ی هامصالحه  هاآن عنی با  ی ،  اندکرده بورژوا استفاده    یهابرال یلخدمات  
ز  ا 1۹۰2  - 1۹۰1  یهاسالو در    اندنموده   ادییعملی  از  ن که  ی، قبل 

ن  ی سکرا« )اعضاء ایمی »ا یقد   ۀیر یتحرئت  ی د، هید آ یزم پد یز بلشو هنو
تحریه زاسولیری ئت  اکسلرود،  پلخانف،  از  بودند.  عبارت  مارتف  یه  چ، 

لیبا استرووه رهبر س...    پوترسف و من(  سم بورژوازی رسماً  یبرالیاسی 
س اتحاد  بست،  ی عقد  و    مبارزةتوانست    حالدرعین و  ...  اسی  مسلکی 

ات نفوذ  ی تجل  ن یترکوچک سم بورژوازی و  یبرالیرا بر ضد لاسی خود  یس
به   در داخل جنبش کارگری بدون وقفه و    امانی ب کامالً    یاوه یشآن 

 «  دادندی م  است را ادامهی ن سیوسته همیپ  هاک یبلشوادامه دهد. 

غیر کارگری و    یهاان یجربا    یهاعمللنین در ادامه اشکال مختلف اتحاد  

 :دهد ی م غیر کمونیستی توضیح 

سال   س  ها آن   1۹۰5»از  طور  اتحاد  یستماتیبه  از  با    طبقۀ ک  کارگر 
ل بورژوازی  مقابل  در  و  ی دهقانان  ولی    کردندی م دفاع    تزاریسم برال 

سم ابا نداشتند و  یه تزاریبانی از بورژوازی علیاز پشت گاههیچ  حالدرعین 
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  - ا ه حزب بورژویخود را عل ر یناپذ ی آشت  ی کلبهاسی یمسلکی و س مبارزة 
دهقانان،   سوسیانقالبی  رولوسی الیعنی  قطع  یست  و    کردندی نمونرها، 

در    خود را   اندکاذب که    خرده بورژوائی   ی هادموکرات   عنوان به را    ها آن 
  1۹۰۷. در سال  ساختند ی م، رسوا  کردندی م قلمداد    هاست یالی سوساعداد  
با »سوس  هاک یبلشو دوما  انتخابات  دوران  در  ال  یبرای مدت کوتاهی 

تا    1۹۰3اسی رسمی شدند. از سال  یک ائتالف سیونرها« وارد  یرولوس
طی چند سال متوالی رسماً در   هاک یمنشوکه ما با  آمدی مش ی پ  1۹12

  مبارزة  گاه هیچ ولی    م یکردی م ال دموکرات کار  یک حزب واحد سوسی
س و  علیمسلکی  را  خود  اپورتون  هاآن ه  ی اسی  نفوذ  یکه  ناقل  و  ست 

. در دوران جنگ، ما  میکردی نما بودند، قطع یبورژوازی در داخل پرولتار 
« با  هاکائوتسکیست با  از    یهاکی منشو«  بخشی  با  و  )مارتف(  چپ 

م  ی، ناتانسون( تا اندازه ای مصالحه نمود فچرنونرها« )یال رولوسی»سوس
مشترک    یهاه یانیبم و  یک جا نشستی  در  هاآن نتال با  یمروالد و کیو در س

ساخت ولی  یمنتشر  س  مبارزة  گاههیچ م  و  با  ی مسلکی  را  خود  اسی 
م  یف ننمود یم و آن را تضعیقطع نکرد   چرند« مارتف و  هاکائوتسکیست »
ک ائتالف  یانقالب اکتبر ما با دهقانان خرده بورژوا وارد    لحظۀدر همان  .

م و برنامه یز( شدی ق آمیار توفیار مهم )و بسیررسمی ولی بسیاسی غیس
عنی به  یم  یرفتی ری پذییتغ  ن یترکوچکارضی اس ارها را تماماً و بدون  

  میخواهی نم که ما    نماییمم تا به دهقانان ثابت  یمصالحه مسلم حاضر شد
کن  ها آن بر   با  یفرماندهی  سازش  خواهان  بلکه  م.  یهست  ها آن م 

اسی رسمی با  یائتالف سشنهاد  یما به »اس ارهای چپ« پ  حال درعین 
  هاآن   م(. ولی یوبه زودی آن را عملی ساخت)م  یشرکت در دولت نمود 

  هین ائتالف را بر هم زدند و سپس در ژوئیپس از انعقاد صلح برست ا
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ه  یمسلحانه عل  مبارزة ان مسلحانه و بعدها به  یکار را به عص  1۹1۸سال  
 ما کشاندند« 

انقالبی    یهاستیمارکسکان دارد  ام  هاستیکمون با غیر    اتحادهابا تشکیل  

قرار گیرند. برای اینکه دچار خطا نشده    سوءاستفادهدچار خطا و یا مورد  

به ما داده نشود، آیا    به دست دشمنان سیاسی برای انتقاد  یاحربه یا    و

 بهتر نیست از اتحاد امتناع شود؟ 

نیست.   درستی  روش  این  و    هااستیس   توانند ینم  هاست یمارکسخیر! 

دشمنان   یهاک یتتاک بگذارند.  کنار  مالحظات  این  اساس  بر  را  خود 

  . رند یگی مایراد    ،تخریب  باهدف  هاستیمارکساز هر عمل    بورژواهاخرده 

 :دهد یمچنین پاسخ  کارانهمحافظه برخوردهای  لنین به این

افراد صدق   مورد  در  تغکندی م»آن چه که  با  مورد  یی ،  در  رات الزمه، 
احزابیس و  نز  ین  است  کسی  آن  عاقل  است.  اشتباه  یصادق  که  ست 
افت شوند. عاقل  یست  یو ممکن ن  شوندی نمافت  ی ن کسانی  ی. چنکندی نم

  و   شود ی مست مرتکب  یکسی است که اشتباهاتی را که چندان مهم ن
 د« یرفع نما  سرعتبه و  یآسان بهرا  هاآن  تواند یم

پراکنی« گرایانفرقه لنین در مقابل   با »ترس  اتحاد    ی که  از  امتناع  مبلغ 
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 : سد ینوی م ، چنین شوند یم با مخالفان سیاسی  هاعمل

ای انقالبی  یاست پرولتار ی ن دهد که در سی تضم...  کسی که بخواهد  »
  وسادهصاف د  ی د، وی را بایایش نیپ  ایپیچیدهدشواری و وضع    گونههیچ 

 د«.  یشارالتان نام

نها تمام شده و ما از این  با گرایش مردد و رفرمیست به نفع آ  هاعمل اتحاد  

بورژوا و خرده بورژوا از اعتبار    اعتباری بنخواهیم برد. افراد    یاده یفااتحاد  

از شرکت در    هاست یکمونما   امتناع  آیا  نتیجه  استفاده خواهند کرد. در 

 اتحاد عمل جایز نیست؟

  ی بدفهمدرست نیست و ناشی از    وجهچیهبه ه  گرایانفرقه   یهااستداللاین  

چپ روانه بر    یهااستداللانقالبی است. لنین در مورد این    یهاک یتاکت

اتحاد   که  است  اعتقاد  نفع    هاعملاین  به  تمام    هاستیمارکسبرعکس 

 :شودی م

بورژوا  یهادموکرات » جمله    خرده  آن  از  ناگزهاک یمنشو)و  بی (  ن  یر 
پرولتار  و  دموکراسیب  ا، یبورژوازی  بن  شوروی،  نظام  و  بورژوائی  ن  یی 

د یب  یگری انقالب و    سمیرفرم از  ترس  و  دوستی  کارگر  کتاتوری  ین 
ن باشد که  ی د ای با  هاست یکمونح  یک صحیره مرددند. تاکتیپرولتری و غ
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ن  یند و ابداً نسبت به آن بی اعتناء نباشند؛ ایدها استفاده نمای ن تردیاز ا
به عناصری که    آن است استفاده مستلزم   ا  یپرولتار   سویبه که نسبت 

  آور رویوی    سویبه در آن زمان و در آن حدودی که    گردندی م   آورروی
و    ییهاگذشت  گردند یم که  یعل  حالدرعین بشود  کسانی    سوی بهه 

ک ین تاکتیا کاربستنبه  جۀ ینتمبارزه شود.  گردندی م  آورروی بورژوازی 
د و  ی در کشور ما متالشی گرد  ش یازپش یب  سم یمنشون شد که  یح ایصح

ستی خود را ادامه  یاپورتون  یمشخط انی را که  یشوایو پ  گرددی ممتالشی  
ن  ین کارگران و بهتری و بهتر  سازدیممصرانه مجزا و منفرد    دهندیم

 « کشاندی معناصر را از اردوگاه دموکراسی خرده بورژوائی به اردوگاه ما  

 ۱۳۹۷آبان  ۱۰


