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 "کارگران و فعالیت کمونیستی" کتاب معرفی در

 
 که است کمونیستی فعالیت های شیوه مورد در ما جریان بحثهای از بخشی شامل میگذرد شما نظر از که کتابی

 فعالیت اصول از که مباحثات این میگیرد. قرار خوانندگان اختیار در و آوری جمع کتاب این در و انتخاب

 کار سبک و سازمان سازماندهی، سیاست قانونی، و علنی کار جاری، مبارزات و حزبی های حوزه تا کمونیستی،

 کمونیستی فعالیت گاههای گره مشکالت، و موانع به جواب برای تالش حقیقت در میشود شامل را و... کمونیستی

 فعالین جمله از و ایران در کمونیستها فعالیت در کمونیستی غیر و کارگری غیر رایج سنتهای نقد همزمان و

  است. تاریخی پروسه یک در ما جریان حزبی

 فعالین و کمونیست فعالین برای مباحث این به دسترسی تسهیل کتاب، یک در مجموعه این انتشار از ما هدف

 میشود، شامل را کمونیستی فعالیت زمینه در ما مباحثات از بخشی تنها که مجموعه این است. ایران در حزبی

 شده تدوین و تهیه ما جنبش تاریخ در کمونیستی زنده فعالیت به جواب در که است ای ارزنده بحثهای حاوی

 است. شده پرداخته آن به دخالتگر و پراتیک کمونیسم یک و مارکسیستی زاویه از و است

 همراه طبقه این کمونیست فعالین و کارگر طبقه گذاشتن پیش پا ایران، اخیر تحوالت که نیست پوشیده کسی بر

 جلو به را اوضاع در متشکل دخالتگری و کارگر طبقه کمونیستهای اتحاد و تشکیالت برجسته جایگاه خود

 معضالت به جواب و دوره این در کمونیستها نقش ایفای تردید بی میدهد. قرار کمونیستی هر میز روی و میراند

 پیشقراوالن عنوان به شدن ظاهر و کمونیستها نفوذ افزایش آن، در متحزب و متشکل دخالت و ایران در ما جنبش

 امروز است. ایران در سوسیالیستی و عدالتخواهانه جنبش پیشروی نوع هر رمز آزادیخواه، مردم و کارگر طبقه

 کمونیست متحزب های جمع های شانه بر کارگر طبقه کمونیستی جنبش اصلی های پایه باید زمانی هر از بیش

 کارگری و کمونیستی جنش فقرات ستون کهکمونیستهای متشکل و متحزبی  جمع شود. استوار مختلف اشکال در

 جنبش این متحزب بخش عنوان به حکمتیست حزب است. جامعه این در کارگر طبقه کمونیستی حزب و ایران

 و تحصیلی مراکز همه و شهر و محالت تا کار مراکز از کارگر طبقه کمونیستهای اتحاد برای دائمی تالش در

 نه که است کمونیستی فعال هر برای ارزشمند و خواندنی کتاب یک مجموعه این راستا همین در است. کاری

 راه این در خود و ، دارد تاکید کمونیستی کار سبک و سنت بر که ایران کمونیستهای تحزب ضرورت بر فقط

  میکنیم. تاکید و توصیه کمونیستها همه به را مجموعه این خواندن ما است. تالش در
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 پیشگفتار

 .وقتی در حال ادیت این بخش بودم انقالبات و اعتراضات در کشور های عربی در جریان بود

را با این سوال روبرو میکند که اگر فردا انقالبی این رویداد ها بیش از هر چیز کارگر و فعال کمونیست در ایران 

 در ایران شکل گرفت چه بر سر طبقه کارگر خواهد آمد؟

آیا طبقه کارگر ایران با همان سازمان و آگاهی در انقالب شرکت خواهد کرد که طبقه کارگر مصر، تونس، لیبی 

پرچم های سیاسی و چه آلترناتیو هائی را  یا یمن و سوریه شرکت کردند؟ آیا طبقه کارگر از قبل میداند که چه

بورژوازی در آستین دارد؟ آیا طبقه کارگر قدرت آن را دارد که به عنوان یک طبقه در سیاست ایران و در انقالب 

آتی ایران اعمال قدرت کند و این انقالب را در یک پروسه انقالب مداوم بسوی انقالب سوسیالیستی سوق دهد؟ 

هد توانست یکی از آلترناتیو های رنگارنگ و متنوع خود را به جامعه و به طبقه کارگر به آیا بورژوازی نخوا

 … ایران یا انقالب مصر؟ آیا انقالب ایران همچون لیبی به لجن کشیده نخواهد شد؟ آیا ۵۷قبوالند؟ مثل انقالب 

حکم قطعی وجود دارد. طبقه واقعیت این است که کسی نمیتواند جواب تضمینی به این سواالت بدهد. اما یک 

کارگر به هر اندازه که پرچم کمونیستی در آن نیرو جمع کرده باشد، به هر اندازه که فعالیت کمونیستی محمل 

اتحاد و مبازره پرولتاریای ایران شده باشد، به همان اندازه شانس طبقه کارگر بیشتر است. ما نمیتوانیم انقالب را 

ده پیچیده تری از آن است که وقوع آن در اراده کسی باشد. اما ما میتوانیم تضمین بوجود بیاوریم. انقالب پدی

کنیم که هر وقت انقالبی به وقوع پیوست طبقه کارگر آماده به دست گرفتن ابتکار، آماده است تا طیف وسیع 

بورژوازی را  کارگر و زحمتکش جامعه را با خواست انقالب کارگری بسیج کند و قیام پیروزمند علیه حاکمیت

سازمان دهد. فعال کمونیستی که امروز مشغول این کار نباشد در رویا زندگی میکند، به کار کمونیستی مشغول 

 .نیست

انقالبات کشور های عربی بیش از هر چیز مبرمیت سازمان یابی کمونیستی طبقه کارگر را در مقابل ما قرار میدهد. 

 .وان مانده استامری که تاکنون کل چپ ایران از آن نات

 
 

 کورش مدرسی

 ۲۰۱۱آوریل  ۸
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 مقدمه

موضوع این سلسله جلسات با بحث در مورد اصول سازمانی یا بحث درباره اساسنامه متفاوت است. بحث اساسنامه 

های و اصول سازمانی به معرفی ارگانها، حقوق، وظایف، اختیارات نهاد های حزبی مربوط است. که البته بحث

ای تری، از فعالیت کمونیستی معطوف است. هستند؛ اما موضوع این جلسات به جنبه دیگری، جنبه پایهمهمی 

کمونیستی شناخته شده است. این موضوع در ادبیات مارکسیستی به  "سبک کار"موضوعی که بیشتر تحت عنوان 

ت میکنم که به نوشته های زیر کرات مورد جدل و بحث بوده است. به عنوان نمونه و به عنوان مراجع از شما دعو

 :مراجعه کنید

  :کرد باید چه" –لنین " 

  :یک گام به پیش دو گام به پس"لنین" 

  :بیماری چپ روی"لنین" 

  :کمونیستها وپراتیک پوپولیستی"منصور حکمت" 

 منصور حکمت: سمینار های اول و دوم کمونیسم کارگری 

 منصور حکمت: سازماندهی ما در میان کارگران 

 ر حکمت: آژیتاتور پرولترمنصو 

 کورش مدرسی: کمیته های کمونیستی 

 کورش مدرسی: در باره کار قانونی و غیر قانونی 

 کورش مدرسی: باز خوانی مانیفست کمونیست 

 کورش مدرسی: حزب کمونیستی و قدرت سیاسی 

کمونیستی را منتشر کند. اینجا باید توضیح دهم که حزب در نظر دارد که جزوه کاملی در باره اصول فعالیت 

امیدوارم بزودی این کار انجام شود. به هر حال، در فرصت کوتاهی که اینجا داریم نمی توانیم به همه نکاتی که 

در چنین جزوه و سندی خواهد آمد بپردازیم. در نتیجه این سلسله بحث ها را باید بیشتر به عنوان یک ابزار کمک 

مونیستی گرفت تا توضیح کامل و تفصیلی آن. بعالوه، مطالعه نوشته های لنین آموزشی در ترویج اصول فعالیت ک

و منصور حکمت، که در باال لیست شده اند برای هر فعال کمونیستی طبقه کارگر امری واجب است. بدون آگاهی 

ک کاری و تسلط بر این مباحث فعال کمونیست به ناچار دید روشن و شفافی نسبت به تئوری های سازمانی و سب

کمونیستی نخواهد داشت، ابزار شناختن جنبش خود و جنبش بورژوائی از دسترس او دور خواهند ماند و مجبور 

 .به تکرار همه شکست های گذشته خواهد بود
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 اصول فعالیت کمونیستی در باره چیست؟ – ۱فصل

 بحث فعالیت کمونیستی در باره چه چیز نیست - ۱

از منظر بحث فعلی مان مهمترین ویژگی شرایط کنونی ضعف مطلق فعالیت . میکنیمما در شرایط خاصی فعالیت 

به جرات میتوان گفت که کمونیسم بورژوائی و سبک کار آن سنت . ای ترین شکل آن استکمونیستی در پایه

 .غالب در جریاناتی که خود را، چه در ایران و چه در دیگر کشور ها، کمونیست میخوانند است

بسیاری از کسانی که بالقوه مخاطب این بحث هستند غالبا درگیر فعالیت کمونیستی نیستند. مشغول فعالیت  در نتیجه

در چارچوب سازمان یابی های ویژه اند. مثالً درگیر فعالیت در میان دانشجویان، معلمان، زنان، فعالیت فکری و 

ای کارگری مثل چارچوب تشکل های تودهفرهنگی، سازمان نظامی، فعالیت در خارج کشور و حتی فعالیت در 

سندیکا ها و غیره هستند و از سر پاسخ دادن به سؤاالت مربوط به فعالیت در این عرصه ها وارد بحث فعالیت 

کمونیستی میشوند. فعالیت کمونیستی را جمع جبری چنین فعالیت هائی میدانند. فکر میکنند که اگر کمونیست 

ی درگیرند را کنار هم بگذارید میرسید به فعالیت کمونیستی. این نقطه ی شروعی هائی که در چنین فعالیت هائ

 .تماما نادرست است. فعالیت کمونیستی فعالیت دیگری است و باید روی پای خود مورد بحث قرار گیرد

های دیگری، به جز فعالیت کمونیستی به معنی جدائی تاریخی و جهانی چپ از طبقه کارگر معضالت فعالیت

ای آن، را به معضل و مشغله چپ در دنیا تبدیل کرده است. از فعالیت در میان تحت ستم ها بطور کلی، تا پایه

فعالیت علیه مذهب، از فعالیت برای دفاع از محیط زیست، تا مبارزه علیه امپریالیسم، از مبارزه برای رفرم تا مبارزه 

 .علیه اختناق و غیره و غیره

صه های مهمی در فعالیت کمونیست هستند، اما به هیچ وجه هویت و مضمون فعالیت این عرصه ها البته عر

ها با فعالیت کمونیستی مانند جایگزینی یک استراتژی کمونیستی را تعریف نمی کنند. جایگزینی این فعالیت

ها ونیستی اینای از تاکتیک های بطور کلی انقالبی یا بشر دوستانه است. برای یک حزب کمکمونیستی با مجموعه

 .عرصه های ویژه هستند اما فعالیت کمونیستی را تعریف نمی کنند

رو به  "خود ویژه "با سازمان دهی در شرایط غیر متعارف یا  همیشه بعالوه باید توجه کرد که احزاب کمونیستی

آبستره است که  شوند و باید به آنها پاسخگو باشند. شرایط متعارف، مانند هر تعریف دیگری یک مفهومرو می

فعالیت  گاه در دنیای واقعی بدون خود ویژگی ها وجود ندارد. در نتیجه اگر پایه و چارچوب اساسیهیچ

ای. ها را از اشکال متعین فعالیت هر دوره یا هر جا تمیز ندهیم عمال به یک کار حاشیهرا نشناسیم و آن کمونیستی

 .پوپولیست میرسیمگروه فشاری و عمال در چارچوب چپ سنتی و 

در نتیجه با توجه به برداشت عمومی ای که در چپ، در میان کمونیستها در اروپا و ایران و سایر نقاط دنیا هست، 

 .راجع به چه چیز نیست قبل هرچیز باید با این موضوع تعیین تکلیف کنیم که فعالیت کمونیستی

ای را بکار بگیرم. اگر بخواهید علم ساختمان را بیاموزید، از توضیح برای توضیح روشن تر، اجازه بدهید استعاره

نحوه ساختن و طرح در و پنجره ساختمان شروع نمی کنید. هرچه راجع به در و پنجره توضیح بدهید و مسائل آن 
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،  خود ساختمان خواهد ساختمان بسازد باید از بحثرا حل کنید، هنوز بحث ساختمان را نمی پوشانید. کسی که می

از فونداسیون آن، از اسکلت آن و از این قبیل شروع کند. آن مهندس ساختمانی که تنها متخصص ساختن در و 

پنجره باشد، هرچه که هست مهندس ساختمان نیست. ساختمان حتما در و پنجره، ایوان و بالکن دارد. اما ساختمان 

 .پنجره نیست اینها اجزا مکمل ساختمان هستند و هنوز چیزی درباره خود ساختمان به ما نمی گویند عبارت از در و

در مورد فعالیت کمونیستی هم همین رابطه برقرار است. کمونیستها حتما در میان دانشجویان و دانش آموزان، 

یت در بین دانشجویان و دانش آموزان، دهقانان، زنان و غیره فعالیت میکنند، ولی فعالیت کمونیستی راجع به فعال

ها هم نیست. کیفیت یا پدیده دیگر و متفاوتی است. این دهقانان، زنان و غیره نیست. جمع جبری این فعالیت

ها، اگر بخواهم از استعاره مان استفاده کنیم، جزو در و پنجره ساختمان فعالیت کمونیستی هستند و نه تئوری فعالیت

 .ونیستییا خود فعالیت کم

در جدل هائی که در میان کمونیستها در باره فعالیت کمونیستی و سبک کار کمونیستی وجود داشته است، در واقع 

اختالف بر سر همین تفاوت در تعریف از فعالیت کمونیستی بوده است. جریاناتی که این اشکال ویژه و ثانوی 

شوند که مارکسیسم، علم فعالیت ناچار نیازمند آن می فعالیت کمونیست ها را هویت و مشغله خود تعریف میکنند،

کنند تا بر اهداف و مشغله های طبقاتی و سیاسی خود منطبق نمایند. از جمله به  "چکش کاری "کمونیستی، را 

فمینیسم، گواریسم، کاستریسم و غیره. از اینجا  -این دلیل، در کنار دالیل دیگر، میرسند به مثالً چپ نو، سوسیال

، علم سازمان دهی خلق یا ستمدیدگان، تئوری مبارزه "مردم"که فعالیت کمونیستی به نحوه فعالیت در میان  است

شود. نیاز به تئوری های پوپولیستی، خلق گرایانه، و انواع جنبش های بورژوائی ضد امپریالیستی و غیره تبدیل می

در اختراع است. نیاز به تعریف خود به عنوان یک پیدا میشوند. میگویند نیاز ما "حسن نظر به طبقه کارگر"با 

 .، مادر اختراع انواع کمونیست های غیر کارگری و دمکراتیک است"دمکراتیک"سازمانده 

 

 فعالیت کمونیستی در باره چیست؟ - ۲

طبقه کارگر در محیط کار و زندگیش برای انقالب  ، یک طبقه معین بحث فعالیت کمونیستی، بحث سازمان دادن

 .است پرولتری

ای هستند که فعالیت کمونیستی را تعریف طبقه کارگر، محیط کار، محیط زیست و انقالب پرولتری مفاهیم پایه

ها را نادیده بگیرید و یا چیز دیگری را جای آن بنشانید به یک نوع از کمونیسم بورژوائی  میکنند. هرکدام از این

 :کردمیرسید. در نتیجه باید به نکات زیر توجه 

 

 است معین طبقه یک دادن سازمان بحث کمونیستی فعالیت بحث –الف 

بحث سازماندهی طبقه کارگر در محیط کار و در محیط زیست او است. فعالیت کمونیستی بحثی در مورد سازمان 

ها اجزای مکمل  دادن مردم علی العموم، خلق، زنان، کودکان، فقرا، بیماران و ستمدیدگان جامعه نیست. همه این
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ه ی عمارت حزب کمونیستی هستند و نه خود فعالیت کمونیستی هستند اما خود این فعالیت نیستند. در و پنجر

عمارت. جریان و حزبی که کانون فعالیتش در عمق طبقه کارگر و پرولتاریای صنعتی ایران، که الزاما فقیرترین و 

 .محرومترین بخش جامعه هم نیست، نباشد هرچه که هست نه کمونیستی است و نه کارگری

 

 زیست محل و کار محل بر تأکید –ب 

بر محل کار و محل زیست، تأکید بر این واقعیت است که کارگر تنها یک کار کن در کارخانه یا کارگاه تأکید 

نیست. بحث بر سر طبقه ای است که خانواده کارگری جز مهم آن محسوب میشود. طبقه کارگر تنها شامل کارگر 

د تا خانواده وسیع تر را شامل میشود. شاغل و یا فرد کارگر نیست. کل این طبقه از شاغل و بیکار از همسر و فرزن

کارگر در محیط کار ارزش اضافه تولید میکند. اما در محل زندگی کارگر است که او این نیروی کار را باز تولید 

میکند. محله کارگری و آنچه در آن میگذرد جزئی از جغرافیا و فعل و انفعالی است که پروسه تولید و باز تولید 

ضمین میکند. کارگر در محل زیست اش غذا میخورد، استراحت میکند و نسل آینده کارگران سرمایه داری را ت

 .را متولد و بزرگ میکند تا ارتش همیشه آماده به کار برای استثمار سرمایه تضمین شود

 این واقعیت نتنها توسط جریانات بورژوائی بلکه توسط گرایش اکونومیستی و صنفی گرای درون خود طبقه کارگر

ل بقال. تفاوت در این است که بقال مثالً ها کارگر صنف است، مثنادیده گرفته میشود. از نظر هر دو این سنت

نخود میفروشد اما کارگر نیروی کارش را. در نتیجه از نظر همه این جریانات محل کار، مثل دکان، تنها محل 

 .تحقق کارگر بودن یا صنف بودن کارگر است
 

 کمونیستی فعالیت هدف –پ 

هدف فعالیت کمونیستی سازمان دادن انقالب پرولتری است نه جنبش ملی، جنبش زنان، جنبش ارتقا فرهنگی، و 

 .هر جنبش دیگری

هدف فعالیت کمونیستی باال بردن فرهنگ یا مثال عقل و شعور طبقه کارگر نیست. فعالیت فرهنگی و مبارزه با 

دارد اما هدفی درخود نیست. نهاد ها و تشکل های بسیاری در خدمت  خرافات جای بسیار حیاتی مبارزه کمونیستی

ها را ایجاد کنند. اما فعالیت کمونیستی ارتقا فرهنگی طبقه کارگر میتوانند بوجود بیایند و حتی احزاب کمونیستی آن

ین کردن تالش بحثی در مورد ارتقا فرهنگی طبقه کارگر نیست، درباره سازمان دادن انقالب پرولتری است. جایگز

دائم برای سازمان دادن طبقه کارگر برای انقالب پرولتری با هر تالش دیگری آن تالش را تبدیل به یک سنت 

بینی، روی ادامه استثمار سرمایه ای قابل پیشبورژوائی میکند که در نهایت سبک کار و هدفش را، فعال و تا آینده

 .داری قرار میدهد
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 .بخشی از هویت کمونیستی ما استفعالیت کمونیستی  – ۳

شود بحث بر معضل دیگر این است که غالبا، حتی در جریانات کمونیستی، وقتی از فعالیت کمونیستی صحبت می

ای از نکات یا طرح ها و نقشه عمل های فنی آرایش و یا سازمان متمرکز می گردد. فعالیت کمونیستی به مجموعه

 .یابد می تقلیل سازمانی –

این برداشت فعالیت، سازمان و تئوری سازمان بعنوان یک امر فنی تبیین میشوند. بورژوازی جامعه را در دست در 

دارد، و این موقعیت ویژه ای است که بر متن وجود رابطه سرمایه داری روش های عملی را در دستور قرار میدهد. 

ها سازمان بیشتر از هر چیز به عنوان یک تکنیک شوید که در آناگر کتاب های علم مدیریت را بخوانید متوجه می

مورد بحث قرار میگیرد. انگیزه و هدف سازمان، محرکه انسان ها، چارچوب و حدود و ثغور فعالیت سازمانی همه 

 .داده شده و مفروض اند

کمونیستی از های موجود اجتماعی است و فراتر از آن فلسفه فعالیت  فلسفه فعالیت کمونیستی از پایه علیه داده

جامعه، و جنبش ها و باور های بورژوائی بطور دائم زیر فشار طبقاتی و  "طبیعی"های  طریق فرهنگ، سنت، داده

 :عملی بورژوازی قرار دارد. در این رابطه از جمله میتوان به نکات زیر اشاره کرد

 

 وسیله و هدف –الف 

فعالیت اجتماعی و سیاسی متمایز میکند در هدف آن است. این آنچه که فعالیت کمونیستی را از همه اشکال دیگر 

هدف وسیله، شیوه فعالیت و موضوع فعالیت متفاوتی را الزم میکند. شیوه و ابزار فعالیت کمونیستی همانقدر با 

 .شیوه و ابزار فعالیت بورژوائی متفاوت است که اهداف این دو جنبش

ی نمیتوان به اهداف یک فعالیت کمونیستی دست یافت. عدم توجه به با شیوه فعالیت احزاب و جریانات بورژوائ

این حکم بدیهی یک از مشخصات بارز اپورتونیسم و کمونیسم بورژوائی است. هدف و وسیله پدیده واحدی 

جمع کنید، آنوقت  "بطور کلی"یا سرنگونی  "انقالب بطور کلی"ای را برای هستند، به هم چفت اند. اگر عده

ا با دست به دست شدن قدرت در باال، با کودتا، با محاصره شهر ها از طریق روستا، با تحت فشار قرار ههدف آن

ها  قابل تحقق است. این روش ( ۱) دادن سیستم حاکم، با زندگی در شکاف میان دولت ها، یا با مبارزه مسلحانه

برای جنبش های بورژوائی غلط نیستند. این جنبش ها مکررا با استفاده از این شیوه های فعالیت به قدرت میرسند. 

در این چارچوب، آنوقت موضوع کار شما، مخاطب شما، نحوه فعالیت شما، افق و برنامه و اولویت های تان بر 

این افق منطبق میشود. در نتیجه سؤال پایه ای این است که سازمان و فعالیت سازمانی را برای چه این دیدگاه و بر 

امری میخواهید؟ و بحث سبک کار کمونیستی و در نقد سبک کار پوپولیستی یا بورژوائی دقیقا از اینجا شروع 

 .شد
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 "انقالب در ها توده رهبری" پوپولیستی تز تا عرفانی سوسیالیسم از –ب 

جدل در مورد شیوه فعالیت کمونیستی در مقابل شیوه فعالیت غیر کمونیستی منظما، در تاریخ مبارزه کمونیستی، 

در میان کمونیست ها باالگرفته است و پاسخ های متنوعی را با خود به همراه آورده است. ناتوانی کمونیست ها 

ه سمت یک انقالب سوسیالیستی و یا عقب زدن در سوق دادن شرایط انقالبی و یا تحوالت گسترده اجتماعی ب

سال اخیر است. کمونیست ها چه در ایران و چه در هیچ جای دنیا،  ۷۰- ۶۰دولت های بورژوا یک پدیده داده در 

آید این است که چرا؟ چرا کمونیسم به نتوانسته اند این نقش را بازی کنند. سؤالی که بعد از هر شکست پیش می

 .وضع کنونی دچار شده اند. و گفتم، پاسخ های متعدد و متنوعی به این سؤال داده میشود

رویزیونیسم و بورژوازی در کالبد کمونیست  "شیطان"خود را با این پاسخ راضی میکند که بخش مهمی از چپ 

ها نفوذ میکند و در نتیجه این چپ، مثل فرقه های مذهبی، دائما در حال کشف اجنه رویزیونیست، افشای عناصر 

 به و روانی –وژیک نفوذی بورژوازی در صف پرولتاریا، تذکیه نفس، خود زنی، سینه زنی و قمه زنی ایدئول

 .شوندمی تبدیل مذهبی نیمه فرقه یک به نهایتا و شوندمی خود از انتقاد و انتقاد اصطالح

ناتوانی  "بخش رادیکال تر و اجتماعی تر اما، چه در ایران و چه در سایر کشورها، غالباً این ناتوانی را تحت عنوان 

که قطعاً از جمعبندی های چپ مالیخولیا اجتماعی تر، زمینی توضیح میدهد. تزی  "در رهبری توده ها در انقالب

 .تر و عاقالنه تر است. اما به همان اندازه بورژوائی و غیر کمونیستی است

شروع  ۱۳۶۱های کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست در سال این جدل در میان کمونیست های ایران در بحث

ها و سبک کمونیست کمت جمعبندی شده است که در نوشتههای کمونیسم کارگری منصور حشد و در بحث

 .تلخیص شده است کار پوپولیستی

متمرکز شد.  "رهبری توده ها در انقالب"در آن مباحثات جدال بر سر شیوه فعالیت کمونیست ها حول همین تز 

مدافع آن، حمید تقوائی، پیگیر ترین نماینده پوپولیسم در چپ ایران، است. خطی که امروز  تئوریسین این خط و

قرار داده است. تالشی که به ناچار  "رهبری توده ها در انقالب"حزب کمونیست کارگری ایران را واقعا در مسیر 

نگره اول اتحاد مبارزان کمونیست ها تبدیل میشود. سرانجامی که در همان کبجای رهبری توده ها به دنباله رو آن

 .بینی میکندمنصور حکمت پیش

برای نشان دادن مضمون فعالیت کمونیستی و تفاوت آن با سبک کار و یا فعالیت پوپولیست ها، ناسیونالیسم چپ 

ه ب "رهبری مردم یا توده ها در انقالب"های تز "گیر"و کمونیسم بورژوائی بطور کلی بد نیست که خالصه وار به 

 .پردازیم

. و این باور اکثریت قریب به اتفاق "رهبر توده ها در انقالب باشند"شود که کمونیست ها باید ببینید، گفته می

توده ها یا "کسانی است که امروز خود را کمونیست میخوانند. این باور ساده حول دو کلمه فرموله شده است. 

نوان مفاهیم سیاسی، نه تنها غیر مارکسیستی بلکه ضد مارکسیستی . اما هر دو این مفاهیم، به ع"انقالب"و  "مردم

 .هستند

http://hekmat.public-archive.net/fa/2490fa.html
http://hekmat.public-archive.net/fa/2490fa.html
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مارکسیسم و کمونیسم قبل از هر چیز بر اساس به رسمیت شناختن جامعه طبقاتی استوار است. این البته نقطه شروعی 

کید است که مختص به مارکسیسم نیست. کشف جامعه طبقاتی همانطور که مارکس در نامه اش به آننکوف تأ

میکند متعلق به مارکس نیست. آنچه مارکسیسم را از بورژوازی جدا میکند فراتر رفتن از این حکم است. مارکس 

ای ترین سطح آن بر اساس تأکید میکند که آنچه کشف اوست این است که مکانیسم حرکت جامعه معاصر در پایه

ردگی مزدی تنها با سرنگونی بورژوازی توسط طبقه مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی استوار است و پایان این ب

 .کارگر، از میان برداشتن نظام سرمایه داری و کل جامعه طبقاتی ممکن است

در مقابل این کشف مارکس، کمونیسم بورژوائی و پوپولیسم درست از نفی نظری و یا عملی این احکام شروع 

ارضات جامعه از تعارض میان پرولتاریا و بورژوازی جدا میکنند. در جنبش های بورژوائی نه تنها هسته محرک تع

شود بلکه اساساً نفس طبقاتی بودن جامعه علناً یا عمالً انکار میشود. جای صف بندی پرولتاریا با بورژوازی را می

ر جدال مردم با رژیم، خلق با ضد خلق، توده ها با رژیم و جای انقالب سوسیالیستی را انقالب ملی، انقالب بطو

 .کلی، انقالب مذهبی، انقالب ضد امپریالیستی، انقالب دمکراتیک، سرنگونی رژیم و غیره میگیرد

همه این مختصات را دارد. هر مارکسیست و هر فعال  "رهبری مردم در انقالب"یا  "رهبر توده ها در انقالب"ایده 

؟  کدام توده ها یست ها به پرسد کهکمونیست طبقه کارگری باید از این کمونیست های بورژوا و از این پوپول

 ؟ کدام انقالب در

یک آمورف یا آمالگام غیر طبقاتی فرض میشود که منفعت و محرکه  "توده ها"واقعیت این است که در این تز 

را منعکس میکند. وقتی  "توده ها"پدیده ای داده و غیر طبقاتی است که منفعت این  "انقالب"واحدی دارند و 

ه غیر طبقاتی باشد، انقالب الزم هم غیر طبقاتی، مردمی، انسانی و غیره خواهد بود. این تز، ایده یا جدال در جامع

افق، نه تنها قادر نیست که منشاء ناتوانی مذمن کمونیسم واقعاً موجود در دنیای معاصر ما را نشان دهد، بلکه به 

 .عکس، پایه فکری وجود و ادامه آن است

گذاشته باشد، شیوه فعالیت متناسب با  "رهبری توده ها در انقالب "خود را تضمین جنبش یا حرکتی که هدف 

و  "توده ها "یا  "مردم"آن را اتخاذ میکند. شیوه ای که طبقه کارگر و انقالب کارگری در توده ی در هم جوش 

نبشی بنا به تعریف انقالب پرولتری را در انقالب ملی، همگانی، ضد رژیمی، خلقی و غیره منحل میکند. چنین ج

نیازمند شیوه فعالیت کمونیستی نیست. جای نیاز به فعالیت کمونیستی را نیاز به فعالیت دمکراتیک، خلقی، ملی و 

غیره میگیرد که در آن یا طبقه کارگر جای ویژه ای ندارد و یا در بهترین حالت عنصر پیگیر و انقالبی تر )انقالبی 

برای  . این شیوه فعالیت بنا به تعریف ناتوان از به میدان کشیدن طبقه کارگرتر در چه؟( همان توده مردم است

است. این افق، شیوه فعالیت شامل اشکال فعالیت، مخاطب، زبان تبلیغاتی و مشغله های خود  انقالب سوسیالیستی

بورژوائی در این نهفته است را به همراه دارد. دلیل نا مفهوم بودن، به خال نزدن تبلیغات و شیوه فعالیت کمونیسم 

 .و نه در ضعف سواد یا ایرادات سازمانی و معرفتی آنها
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گفتیم بحث فعالیت کمونیستی بحث رابطه هدف و وسیله است. هدف فعالیت کمونیستی وسیله این فعالیت، شیوه 

انقدر برای یک فعالیت کمونیستی را ایجاب میکند. با توجه به این واقعیت است که میگوئیم شیوه فعالیت هم

کمونیست هویتی است که اصول اعتقادی او. اگر شیوه فعالیت چنین کمونیستی با نیازهای مبارزاتی و طبقاتی طبقه 

کارگر چفت نمیشود معضل از ایرادت فنی، تکنیکی، پربها دادن ها و کم بها دادن ها نیست. باید به منشاء جنبشی 

که کمونیسم مجموعه ای ازاصول اعتقادی نیست فعالیت کمونیستی  و آرمانی این کمونیسم توجه کرد. همانطور

 .ای از آرایش ها و اشکال سازمانی نیستهم مجموعه

ای طبقه کارگر به بردگی مزدی میگیرد. اعتراضی که به جز کمونیسم پرولتری مایه و ریشه اش را از اعتراض پایه

طبقات دیگر را در مقابل خود بسیج میکند. در نتیجه های بسیار پائینی خرده بورژوازی کل زحمتکشان و بخش

فعالیت کمونیستی هم از همین اعتراض شروع میکند و نه از نارضایتی عمومی، نارضایتی دهقانان و حتی فقر یا 

شود، اما تنها براساس یک اختناق. البته اعتراض به فقر یا برای نارضایتی های دمکراتیک هم بعداً وارد تصویر می

اسیون محکم اعتراض کمونیستی طبقه کارگر.، به موجودیت خود و لذا موجودیت بورژوازی، میتوان تازه فوند

 .های الزم در این اعتراضات را تعریف کردتاکتیک

اعتراض به فقر، اعتراض به ظلم، اعتراض به ستم نه تنها نقطه شروع و پایه کمونیسم و فعالیت کمونیستی نیست 

ونیسم با بسیاری از جنبش های ضد ظلم، بشر دوستانه، انسانی سایر طبقات و جنبش ها است. بلکه نقطه اشتراک کم

هنگامی که این تفکیک انجام نشده باشد است که فعالیت کمونیستی به یک فعالیت علی العموم پوپولیستی و یا 

 .تبدیل میشود به طبقه کارگر و پر بها دادن به مثالً دهقان یا دانشجو و یا فقرا "کم بها دادن"

اما عالوه بر این کمونیسم پرولتری و فعالیت ناشی از آن حتی در درون طبقه کارگر یک گرایش معین را نمایندگی 

 :گونه معرفی میکندمیکند. تفاوت گرایش یا جنبش کمونیستی با گرایشات دیگر را مانیفست این

، مصالح مشترک همه پرولتاریا را صرف نظر از از طرفی، کمونیست ها در مبارزات پرولتار های ملل گوناگون"

منافع ملیشان، در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند، و از طرف دیگر در مراحل گوناگونی که مبارزه 

 پرولتاریا و بورژوازی طی میکند، آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند.

عزم ترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیش  بدین مناسبت کمونیستها عمال، با

اند؛ و اما از لحاظ تئوری، مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و 

رولتاری در اند. نزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پنتایج کلی جنبش پرولتاری پی برده

پی آنند، یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت 

 حاکمه سیاسی پرولتاریا.

نظریات تئوریک کمونیستها به هیچوجه مبتنی بر ایده ها و اصولی که یک مصلح جهان کشف و یا اختراع کرده 

 باشد نیست.
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ت از بیان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاریخی که در برابر این نظریات فقط عبارت اس

دیدگان ما جریان دارد. الغاء مناسبات مالکیتی که تاکنون وجود داشته، چیزی نیست که صرفا مختص به کمونیسم 

 باشد.

 لغاء مالکیت بورژوازی.صفت ممیزه کمونیسم عبارت از الغاء مالکیت بطور کلی نیست، بلکه عبارت است از ا

کمونیستها برای رسیدن به نزدیکترین هدفها و منافع طبقه کارگر مبارزه میکنند ولی در عین حال در جریان جنبش 

 “کنونی از آینده نهضت نیز مدافعه مینمایند. 

ق طلبانه ایم که کمونیسم جنبش حدرست با توجه به همین تعاریف دقیق مانیفست است که ما منظما تأکید کرده

علی العموم نیست، کمونیسم جنبش آدم های خوب نیست، کمونیسم جنبش آدم های خوش اخالق نیست. 

کمونیسم جنبش اعتراض طبقه ای خاص به موقعیت طبقاتی خود است. و این تعریف است که مبنای فعالیت 

رابطه اش را با جنبش ها و  کمونیستی را تشکیل میدهد. تازه بر این اساس است که طبقه کارگر آگاه میتواند

 .اعتراضات دیگر تعریف کند

هدف فعالیت کمونیستی انقالب بطور کلی نیست. هدف یک انقالب معین است. هدف این است طبقه کارگر را 

برای این انقالب آماده کند. بر این اساس اگر در مسیر با انقالبات دیگری روبرو شد میتواند  کل بورژوازی علیه

 .مناسب را از زاویه منفعت انقالب پرولتری تعریف و اتخاذ کندتاکتیک 

میخواهم تأکید کنم که فعالیت کمونیستی و نقد سبک کار کمونیسم بورژوائی یک نقد فنی نیست. به ریشه این 

جنبش ها در جامعه گره میخورد. با هیچ دستور العمل سازمانی و با هیچ آرایش تشکیالتی نه میتوان فعالیت 

شود به فعالیت کمونیستی تبدیل کرد. یستی را به فعالیت پوپولیستی تقلیل داد و نه فعالیت پوپولیستی را میکمون

سبک کار کمونیستی و یا اصول فعالیت کمونیستی همانقدر هویتی است که برنامه و یا اصول هویتی یک جریان. 

الیت میکند و باز تاب آن در طبقه کارگر راستش، در دنیای امروز ما اینکه یک حزب یا یک سازمان چگونه فع

 .چیست از همه اسناد سیاسی و ایدئولوژیک هویتی آن حزب و یا سازمان گویا تر و هویتی تر است

سبک کار همان قدر هویتی است که برنامه حزب، سبک کار همان قدر پایه ای است که اصول هویتی یک حزب، 

یشود که تبلیغات شما. سبک کار یک حزب موضوع کار و هدف سبک کار همان قدر به کمونیسم شما مربوط م

فعالیت آن حزب را تعیین میکند. دیکته میکند که برای چه کسی مینویسید، مخاطب او کیست و چه فعالیتی را 

 .سازمان میدهد
 

 فعالیت کمونیستی و قدرت سیاسی - ۲فصل 

کمونیستی منفعت کل طبقه کارگر را نمایندگی میکند. همانطوری که مانیفست اعالم میکند کمونیست ها و فعالیت 

 .در نتیجه روشن است که کمونیسم و فعالیت کمونیستی آنتی تز سرمایه داری و کل بورژوازی است
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ای که مارکس و انگلس ، بخصوص، بعد از تجربه کمون اضافه میکنند ضرورت سرنگونی بورژوازی، اما نکته

ری پرولتاریا(، به عنوان پیش شرط دست بردن به مالکیت بورژوائی و استقرار استقرار حکومت کارگری )دیکتاتو

روابط تولیدی سوسیالیستی و یا کمونیسم است. سوسیالیسم و قدرت کارگری نمی تواند مانند شیوه های تولیدی 

 .پیشین در بطن شیوه تولیدی فعلی شکل بگیرد

میدان کشیدن توده وسیع طبقه کارگر علیه بورژوازی  حتی پیش شرط جذب و به با قدرتی که بورژوازی دارد،

 .تصرف قدرت سیاسی است

وقتی مثال تحول جامعه از برده داری به فئودالیسم را نگاه میکنید، پروسه شکل گیری فئودالیسم یک پروسه تدریجی 

در بطن جامعه برده و گام به گام است. فئودال ها و فئودالیسم به تدریج در طی یک پروسه نزدیک به صد ساله، 

افتد و فئودالیسم حاکم میشود. مثال در رم، و حتی در ایران، داری رشد میکنند تا جائی که کالً برده داری بر می

ها فروخته یا پروسه واگذار کردن زمین از جانب برده داران و یا دولت برده دار تدریجی است. به تدریج زمین

کار میکنند دیگر نه برده هستند و نه برده دار. توده دهقان و طبقه فئودال واگذار میشوند، کسانی که روی زمین 

شکل میگیرد. تا به جایی میرسد که دیگر سیستم برده داری قادر به حفظ خود نیست. رم سقوط میکند، بدون اینکه 

 .کسی آن را آشغال کرده باشد

ی، با پیشرفت تکنیک، با کشف راه های گیری سرمایه داری هم همین است. در متن جامعه فئودالمورد شکل

تجارت دریابی و غیره، کم کم تجار قدرتمند بوجود می آیند، کارگاه ها درست میشوند، طبقه کارگر مدرن متولد 

شود، شهرها رشد میکنند، و وقتی که انقالبی میشود، بورژوازی روز به روز از نظر مالی و لذا سیاسی قدرتمند تر می

نسه روی میدهد، فی الحال بورژوازی بخش وسیعی از قدرت تولیدی و ثروت جامعه را در دست شبیه انقالب فرا

 .دارد. حتی در کشورهایی شبیه انگلیس بعضا در قدرت سیاسی شریک شده است

این پروسه برای پرولتاریا و جامعه سوسیالیستی قابل تحقق نیست. پرولتاریا نمی تواند در متن جامعه سرمایه داری 

ای  و تولید کاالئی را از میان بردارد، مکانیسم تولید برای سود را بر اندازد و یا استثمار را از میان بردارد. عدهکاال

چنین تصوری را داشتن )سوسیالیست های تخیلی مانند فوریه و یا اوئن( که شکست خوردند، جزیره های 

ها با هم ائی را درست کردند که کارگران در آنسوسیالیستی شان ورشکست شدند.اینها رفتند در مناطقی کمون ه

و اشتراکی تولید را راه انداختند. ورشکست شدند. حتی نمی توانستند به لحاظ اقتصادی خود را روی پا نگاه دارند. 

ثابت شد که مارکس حق دارد: شما نمی توانید تولید را برای سود از بین ببرید بدون اینکه کنترل جامعه را از دست 

رژوازی خارج کنید. این یعنی ضرورت انقالب پرولتری، ضرورت قیام علیه حکومت بورژوائی، یعنی دست بو

 .بردن به قدرت سیاسی
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انقالب پرولتاریائی اولین انقالب در تاریخ است که باید آگاهانه و از قبل نقشه ریزی و انجام شود. انقالب اکتبر 

حزب بلشویک، به ابتکار و اصرار لنین، با دست بردن به قدرت  ۱۹۱۷بهترین نمونه است. بعد از انقالب فوریه 

 .ریزی و اجرا میکندچنین انقالبی را برنامه

میخواهم بگویم که فعالیت کمونیستی بعالوه به آماده کردن صف پیشروان طبقه کارگر برای انجام این انقالب 

گون ساختن دولت بورژوائی و تبدیل پرولتاریا است. فعالیت کمونیستی، همانطور که مانیفست میگوید، برای سرن

به دولت حاکم است. انقالب پرولتری را با سوار شدن بر انقالب طبقات دیگر نمیتوان متحقق کرد. طبقات دیگر 

تر )بورژوازی( آگاه تر، قدرتمند تر و بخصوص بعد از تجربه انقالب اکتبر، از نظر سیاسی، فکری و عملی، آماده

های بورژوائی میتوانند سوار موج بشود به اصطالح سرش کاله گذاشت. البته بورژوازی و سنتاز آن است که 

تواند جنبش دیگری، جنبش خود، را خودآگاهی به بخشد خود بخودی شوند. پرولتاریا تنها با نقد این جنبش ها می

سجده کردن به محدوده این و شکل دهد. بحث من اینجا تبلیغ عدم دخالت در تحوالت جامعه نیست. بحث بر سر 

 .های طبقه بورژوا است تحوالت و آماده نکردن طبقه کارگر برای نبرد قطعی و نهائی با همه بخش

هدف فعالیت کمونیستی تصرف قدرت سیاسی است. و برای این کار باید پرولتاریا را از نظر آگاهی، اتحاد و 

رند بلکه بتوانند از آن دفاع کنند. مارکس، انگلس و لنین بارها تشکل برای آن آماده کند. تا نتنها این قدرت را بگی

اش صد چندان میشود. در دنیای امروز ما باید تأکید میکنند که مقاوت بورژوازی بعد از سرنگونی قدرت سیاسی

و این صد چندان را چند میلیون برابر دید. دولت پرولتری با مقاومت تا پای جان همه بخش های بورژوازی روبر

می شود. چون دارید مایه زندگی یعنی سودشان را می زنید. از بورژوازی کوچک تا بورژوازی بزرگ مقاومت 

میکنند. هر جایی که دست به مالکیت ببرید علیه شما جهاد راه میاندازند. و طبقه کارگری که آماده نباشد و از 

 میخوردهمین امروز خود را آماده رودروئی با چنین شرایطی نکند، شکست 

این تفاوت مارکس است با آنارشیست ها و این تفاوت مارکس و کمونیسم طبقه کارگر است با بقیه کمونیست 

بخش پیشرو  های بورژوائی. در نتیجه هدف فعالیت کمونیستی آماده کردن طبقه کارگر برای این کارزار و آگاهی

های مربوط شود که در بحثانجام می کارگرتوسط اقلیت طبقه  آن به این واقعیت است که انقالب پرولتری

 .به تفصیل به آن پرداخته ام" حزب و قدرت سیاسی" به

قدرت را میگیرد؟ به این ترتیب آیا حکومت کارگری با کودتا میتواند قدرت را بگیرد؟ مگر نمیگوئِم که اقلیتی 

پاسخ منفی است. انقالب پرولتری بدون حمایت بخش قابل مالحظه ای از طبقه کارگر و بویژه پرولتاریای صنعتی 

 .قابل دفاع، قابل انجام نیست

در مقابل بورژوازی ای که با تمام قوا علیه کسی که دست به مالکیت اش بزند می جنگد و قدرت طبقه اش را 

 .شانس انقالب و حکومت کارگری داشتن پشتوانه قدرت متشکل طبقه کارگر استبسیج میکند، تنها 

کودتا بنا به تعریف، توطئه یک عده ای است که مستقل از رابطه شان با جامعه و طبقه در یک فرصت مناسب 

میریزند فالن کاخ و پادگان و رادیو تلویزیون را تصرف میکنند. این تفاوت بحث حزب و قدرت سیاسی 

http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Hezb_va_Qodrat/Text/HQS.html
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ها با آنارشیست ها و سایر جریاناتی است که کیسه برای یک تصرف قدرت سیاسی در فقدان پشتوانه نیستکمو

کارگری ریخته اند. برای یک انقالب پرولتری، یعنی تصرف قدرت سیاسی، احتیاج دارید که بخش مهمی از طبقه 

و یا میخواهد انقالب کند، ابزارش  را بسیج کرده باشید. و البته اگر طبقه کارگر میخواهد دست به قدرت ببرد

 .ای دیگرتحزب سیاسی است. حزب سیاسی ابزار این کار است و نه هیچ تشکل و سازمان توده

گفتیم انقالب پرولتری انقالب برنامه ریزی شده و نقشه مند علیه کل نظام موجود است. طبقه کارگر و جریان 

دارند بدون اینکه حزبی داشته باشند و بدون اینکه از نظر سیاسی  کمونیستی آن نمیتوانند قدرت را بگیرند یا نگاه

 .آگاه و متشکل باشند. فعالیت کمونیستی باید این مسئله را بپوشاند

در نتیجه بازهم باید تأکید کنم که این بحث فراتر از یک بحث سازمانی، بحثی در باره تئوری سازمانی احزاب 

 .با طبقه کارگر و با پیشروان آن استکمونیست است. بحث رابطه این احزاب 

، حزب آدم های مترقی، حزب آدم های برابری طلب و "آدم های خوب"، حزب انقالبی، حزب "خوب"حزب 

غیره جواب این معضل نیست. فعالیت کمونیستی نقطه رجوعش به یک طبقه خاص و یک جنبش خاص در این 

 .طبقه است

ی انجام داد، وقتی قیام را سازمان داد، که فی الحال بخش مهم و کلیدی را حزب بلشویک وقت ۱۹۱۷انقالب اکتبر 

طبقه کارگر صنعتی را با خود داشت. لنین بارها و بارها علیه سازمان دادن قیام زودرس یا تصرف قدرت سیاسی 

کثریت طبقه قبل از جلب بخش مهم پرولتاریای صنعتی هشدار داد و مبارزه کرد. بلشویک ها، در روز قیام، قطعاً ا

های منفی به تصرف قدرت سیاسی از جانب حزب بلشویک العملکارگر را با خود نداشتند و یکی از اولین عکس

 .را کارگران راه آهن از خود نشان دادند. اما حزب بلشویک بخش کلیدی طبقه کارگر را با خود داشت

ل الزم است که مسأله تصرف قدرت سیاسی از تأکید بر این واقعیت و اصل مهم در فعالیت کمونیستی به این دلی

ها از دو جانب تماماً غیر کمونیستی کش داده میشود. یکی از طرف کسانی که فکر میکنند قیام جانب کمونیست

کارگری وقتی مجاز است که اکثریت طبقه کارگر با آن همراه باشند. در این دیدگاه چون در دوره حکومت 

شود. از جانب دیگر، کمونیست است، تصرف قدرت سیاسی موکول به محال میبورژوازی چنین اتفاقی محال 

هائی هستند که ضرورت آگاهی، سازمان یابی و حمایت بخش مهمی از پرولتاریای صنعتی مورد بی توجهی قرار 

میدهند. در این دیدگاه تصرف قدرت سیاسی عمالً از جانب یک حزب )اجتماعی یا غیر اجتماعی و چریکی( 

میشود، لذا اساساً این فعالیت نیازی به تعریف فعالیت کمونیستی به عنوان یک فعالیت طبقاتی و اجتماعی  تصور

 .بیند و سیاست و پراتیک پوپولیستی را در پیش میگیردطبقه کارگر را نمی

 

 شرایط عینی و ذهنی انقالب سوسیالیستی – ۳فصل 

که از خود بپرسیم که شرایط انقالب سوسیالیستی چیست؟  حلقه بعدی در روشن کردن فعالیت کمونیستی این است

 .چرا امروز انجام نمیشود و موانع آن کدام اند. این بحث هم یکی از نقاط انشقاق در کمونیسم است
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انقالب سوسیالیستی منوط به رشد  انجام های پوپولیسم، لیبرالیسم و ناسیونالیسم چپ این است کهیکی از پایه

ها در دستور رشد سرمایه داری میکند. در نتیجه انجام امروز انقالب سوسیالیستی برای این نیروهای مولده و

 .آن در دستور است، انجام انقالب موکول به رشد بیشتر سرمایه داری است تدارک نیست،

این  در فلسفه مارکس تحقق هر تحول اجتماعی نیازمند دو سلسله شرایط است. اول شرایط عینی یا ابژکتیو است.

شرایط اشاره به وجود امکان مادی، تکنیکی و تولیدی جامعه جدید دارد، شرایطی که مستقل از ذهن افراد در 

جامعه وجود دارد. دوم شرایط ذهنی یا سوبژکتیو است. این شرایط اشاره به ذهن فاعل چنین این تحول یا انقالبی 

ولیدی و اجتماعی وجود داشته باشد اما این تحول ها شرایط عینی یک تحول ت دارد. در جامعه ممکن است مدت

به دلیل نا آمادگی فاعل آن به تأخیر بیفتد. مثال بارز این اتفاق انقالبات بورژوائی است. این انقالبات معموالً وقتی 

 .اندپذیر کردهها است جامعه و نظام تولیدی جامعه آن را امکان شود که مدتانجام می

ای میخواستند ا فئودالی شرایط عینی برای انقالب سوسیالیستی وجود نداشت. حتی اگر عدهدر دوره برده داری ی

ای سوسیالیستی را سازمان دهند امکانات عملی آن موجود نبود. برای مارکس شرایط ابژکتیو انقالب جامعه

مایه داری بر جامعه است. از نظر مارکس و مانیفست کمونیست با سلطه سر وجود جامعه سرمایه داری سوسیالیستی

شرایط عینی انقالب سوسیالیستی فراهم گردیده است، انقالب سوسیالیستی میتواند و باید انجام شود. مانیفست 

کمونیست، در اساس، اعالم این واقعیت و فراخوان به انجام انقالب سوسیالیستی از جانب طبقه کارگر است. 

گسترش بیشتر نیروهای مولده و یا تولید سرمایه داری در جوامع مانیفست شرط انقالب سوسیالیستی را انکشاف و 

سرمایه داری نمیداند. این یکی از تفاوت های اساسی مارکس با رفرمیست های بورژوا و یکی از تفاوت های 

 .اساسی لنین با منشویک ها است

پرولتری(، مارکس قائل به شرایط ذهنی گفتیم در کنار شرایط ابژکتیو برای هر تحول اجتماعی )و از جمله انقالب 

یا سوبژکتیو است. از نظر مارکس هر تحول اجتماعی یک فاعل دارد و شرط سوبژکتیو و یا ذهنی انجام این تحول 

 .انجام دهنده تحول یا انقالب است "ذهن"آگاهی و خواست فاعل یا تغییر در 

دم تحقق شرایط ذهنی این انقالب یعنی نا آمادگی فاعل در نتیجه، از نظر مارکس، تنها مانع انقالب سوسیالیستی ع

آن، طبقه کارگر است. تنها مانع انقالب سوسیالیستی پراکندگی، نا آگاهی و وجود خرافات بورژوائی در میان 

طبقه کارگر است. کل سیاست های بورژوازی در قبال طبقه کارگر، از جمله اختناق، مذهب، جنبش ها و فرهنگ 

یره، در خدمت متفرق نگاه داشتن و تحمیق طبقه کارگر برای ممانعت از انجام انقالب سوسیالیستی بورژوائی و غ

 .است

در نتیجه فعالیت کمونیستی فعالیتی است مستقیماً برای فایق آمدن بر این ناآمادگی. نباید تردید کرد که کل دستگاه 

و فرهنگ بورژوائی و ارتجاعی علیه این سرکوب دولت، کل صنعت مذهب، کل آکادمیسم بورژوائی و فالسفه 

فعالیت کمونیستی بکار گرفته خواهد شد. این فعالیت کمونیستی تنها یک فعالیت روشنگرانه نیست، یک فعالیت 

ها و تمام اشکال  سیاسی است که در مقابل خود کل دستگاه سرکوب و تحمیق بورژوازی را دارد. تمام تاکتیک
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خود را از هدف این فعالیت میگیرند. برای آن است که طبقه کارگر متشکل تر، متحد سازمانی کمونیست ها فلسفه 

 . تر و قدرتمند تر شود. این فلسفه کل تاکتیک ها در فعالیت کمونیستی است تر، آگاه

 

 وحدت و گسل های دو پدیده: طبقه کارگر و روشنفکران کمونیست – ۴فصل 

دارد. یک پایه عینی و مادی که از موقعیت عینی طبقه کارگر در تولید ناشی جنبش کمونیستی طبقه کارگر دو پایه 

 .میشود. و یک پایه فکری علمی و تئوریک که خارج از طبقه کارگر شکل میگیرد

اعتراض خودبخودی طبقه کارگر بطور خودبخودی به تئوری کمونیسم نمی رسد. تئوری کمونیسم محصول 

های بورژوائی است. طبقه کارگر روی پای ه جامعه سرمایه داری و همه تئوریمدرنترین و پیش رفته ترین نقد ب

خود و تنها از طریق تعمیم تجربه روزمره اش امکان دستیابی به این تئوری را ندارد. تئوری مارکس تعمیم تجربه 

رکس نقد جنبش اتحادیه ای نیست.همانطور که لنین در سه منبع و سه جز مارکسیسم توضیح میدهد تئوری ما

نقد فلسفه هگل و ماتریالیسم مکانیکی فوئرباخ، نقد  در آن دوره. پیشرفته ترین تئوری های بورژوایی است

سوسیالیسم تخیلی، نقد اقتصاد دانان بورژوازی مانند آدام اسمیت وریکاردو بود. امروز فلسفه علم اقتصاد، 

 .تر شده استتر و پیچیدهوره مارکس پیشرفتهسوسیالیسم بورژوائی و کل سیستم تولید خرافه آن بشدت از د

تئوری ها.  کسی نمیتواند با اتکا به پایه طبقاتی و یا غریزه طبقاتی و یا تجربه روزمره در کارخانه و محله پاسخ این

جنبش ها و خرافات بورژوائی را بدهد و یا با اتکا به تجربه روزمره طبقه کارگر.کاپتیال، مانیفست، ایدئولوژی 

تر حتی شارالتانیسم بورژوائی از احمدی نژاد تا بوش مانی، دو تاکتیک، امپریالیسم و غیره را بنویسد. از این سادهآل

 .ها برودو اوباما و یا جنبش های بورژوائی را برای طبقه کارگر روشن کند و به جنگ آن

تئوری گرچه خود محصول  آگاهی کمونیستی طبقه کارگر تنها با تئوری کمونیستی مارکس ممکن است. این

وجود جامعه سرمایه داری است و پایه مادی اش را از وجود جنبش یا غریزه کمونیستی در طبقه کارگر میگیرد اما 

های بورژوائی، که یک  در خارج از این طبقه متولد میشود. تئوری کمونیسم برای جدال با جنبش ها و تئوری

 دانش و علم –مدن بر تفرقه در صفوف طبقه کارگر الزم است. تئوری ای فعالیت کمونیستی و فایق آبخش پایه

. میگیرد بشر عملی و فکری های آورد دست ترینپیشرفته به دادن پشت از را خود انسجام و قابلیت کمونیستی

م، تسلط به آن و به کار گیری آن در چالش های روزمره از دسترس طبقه علو همه همچون و است علم کمونیسم

کارگر خارج است. بورژوازی تنها آن بخش و آن مقدار از علم و دست آوردهای فکری و مادی بشریت را برای 

طبقه کارگر قابل دسترس میکند که کار با ابزار تولید ضروری میکند. اما مهمتر از آن دور نگاه داشتن طبقه کارگر 

وائی از مذهب تا ناسیونالیسم و از کمونیسم از دسترسی به دست آوردهای فکری بشری کارائی خرافه های بورژ

بورژوائی تا لیبرالیسم را تضمین میکند. بدون تئوری کمونیستی مارکس تشخیص درست و غلط در سیاست و در 

مقابله با تاکتیک های بورژوازی نا ممکن است. مانند این است که بخواهید بدون تسلط به علم پرواز هواپیما 

 .پزشکی بیماری را درمان کنید. مارکسیسم علم رهائی طبقه کارگر استبسازید. یا بدون دانش 
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گفتم که تئوری کمونیسم در بیرون از طبقه کارگر و در میان آن بخش از جامعه شکل میگیرد که موقعیت طبقاتی 

دگان اش امکان دسترسی و تسلط به این تئوری را برایش فراهم میکند. و این بخش از جامعه، بخشی از تحصیل کر

برخاسته از بورژوازی است که دست شان به دهانشان میرسد. بخشی از تحصیل کردگان بورژوازی در پروسه 

های فکری و اجتماعی جامعه به کمونیسم طبقه کارگر میرسند. مارکس،  رادیکالیزه شدن شان در متن جدال

تیسین ها و مروجین جنبش کمونیستی نگلس، لنین، تروتسکی، حکمت و اکثریت قریب به اتفاق تئوریسین ها، تاک

به این بخش از جامعه تعلق دارند. این وضع انعکاس موقعیت اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر است. اما در کنار 

قراری و روشنفکران مارکسیست بخش وسیع تری از این تحصیل کردگان در مقطعی از زندگی خود از سر بی

ل دنیا خود را متعلق به کمونیسم و یا جنبش طبقه کارگر اعالم میکنند و یا انقالبی گری یا از سر اوضاع و احوا

میالدی  ۷۰و  ۶۰میدانند. کسی که تاریخ جنبش ناسیونالیستی در جهان را تعقیب کرده باشد میداند که در دهه های 

 .بخش اعظم ناسیونالیست ها خود را سوسیالیست یا حتی کمونیست اعالم میکردند

حال فعالیت کمونیستی تاریخا تنها از انتگره شدن این دو عنصر، یعنی بخش پیشرو عملی طبقه کارگر و اما به هر 

گیری دارد. امتزاج روشنفکران مارکسیست، شکل گرفته است و تنها از طریق این امتزاج یا انتگره شدن امکان شکل

فعالیت کمونیستی، . رون از آن شکل میگیردجنبش یا غریزه طبقاتی و کمونیستی در طبقه کارگر و تئوری ای که بی

 .به معنی مارکسیستی آن، همیشه وحدت این دو پدیده بوده است

در نتیجه فعالیت کمونیستی با امتزاج دو پدیده روبرو است: طبقه ای که موقعیت اش در تولید کمونیسم را برایش 

از این طبقه، از کانال فکری و منطقی تئوری ضروری میکند و غریزتا به آن میگرود و روشنفکرانی که در بیرون 

 . سیر منطق فکری اش آن را ایجاب میکند دیگری نیاز طبقاتی اش آن را انکشاف میدهند و بکار میگیرند. یکی

این دو با هم گره میخورند و یک هویت، یک جنبش، یک افق، یک حرکت و یک فعالیت واحد را تشکیل 

 .میدهند

گسل های خود را نیز دارد و این جنبش از سر همین گسل ها به کرات و غالباً میشکند، به این امتزاج در عین حال 

رود و از کار می افتد. یک سر این گسل در طبقه کارگر قرار دارد. مبنای این گسل این توهم است که کج راه می

د بطور خودبخودی از دورن طبقه کمونیسم، به عنوان یک علم، به عنوان قابلیت مبارزه با خرافات بورژوائی میتوان

مانده است و عمالً کمونیسم را برای طبقه کارگر غیر قابل  کارگر و فعالین عملی آن سبز شود. این گرایش عقب

 .دسترس میکند

 .اما سر مهمتر و غالباً مهلک تر این گسل در صف روشنفکران قرار دارد

تر هم هست قبل از هرچیز باید به تفاوت میان چیدهبرای توضیح این گسل که بنا به خصلت روشنفکری آن پی

 .فکر از نظر مبارزه دقت کنیدبرداشت خود به خودی کارگر و روشن

مجبور  رود، وفکر هست. کارگر صبح که سر کار میبرای کارگر مبارزه کردن امری اختیاری نیست. برای روشن

رو است. یکی میخواهد از حقوقش را بزند، یکی میخواهد این کار را بکند، با سیستم سرمایه داری روب است هر روز
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اخراج اش کند، یکی میخواهد بیمه اش را بزند یا باال بکشد، یکی ریتم و ساعت کارش را باال می برد، یکی 

دستمزد اش را نمی دهد و غیره. هر روز برای کارگر با جدال و مبارزه و مقاومت شروع میشود. زندگی روزمره 

ارزه ممزوج و غیر قابل جدا کردن است. کارگر هر روز مجبور است برای بهبود شرایط زندگی اش، کارگر با مب

برای دفاع از موجودیتش مبارزه کند. و همین مبارزه طبقاتی است. مارکس میگوید مبارزه طبقاتی فقط آن نیست 

گاه پنهان گاه آشکار پرولتاریا، حتی که اعتصاب میکند و یا به خیابان میآید و شعار میدهد. مارکس میگوید مبارزه 

غرولندی که کارگر به سرمایه دار و سرمایه داری میکند و میگوید این حق من نیست بخشی از مبارزه طبقاتی 

است. کارگر مانند برده ای است که هر روز با برده دار روبرو است و هر روز باید زندگیش را از طریق کار برای 

 .دبرده دار از نو شروع کن

میخواهم بگویم طبقه کارگر روزمره زندگی اش همین است. مثل دهقان نیست که بایستد ببیند باران میآید یا نمی 

شود یا نه و مثال کارش فصلی باشد یک فصل مبارزه کند و یک وقت آید، ارباب و کدخدا سر و کله شان پیدا می

دگی تولیدی اش ادامه می باید و مبارزه ادامه دارد. هایی استراحت کند. کارگر حتی وقتی به خانه بر میگردد زن

ای است که طبقه کارگر تنها فرد کارگر نیست. خانواده کارگری محل باز تولید نیروی کار و بخشی از محدوده

پروسه استثمار سرمایه داری را ممکن میکند. برای فرزند طبقه کارگر، یعنی نسل آینده کارگران، از همان ابتدای 

بیکاری، ساعت کار، اخراج، دستمزد های پرداخت نشده، اضافه کاری، سرمایه دار و کارگر و باالخره کودکی 

های کارخانه مفاهیم آشنائی هستند. با آنها بزرگ میشود. زن خانه دار در خانوار کارگری اعتراض، اعتصاب و بچه

ه به کار کند، فرزندان را برای کارگر شدن میبیند که کار و رسالتش این است که مرد خانواده را برای فردا آماد

در آینده آماده کند و دستمزدی نگیرد که هیچ همیشه مورد تحقیر و سرکوب باشد. حتی توسط مرد کارگر از 

رغم همه زندگی بیزار شده ناآگاه، آلوده به خرافاتی که بورژوازی تولید میکند تحت ستم قرار گیرد. و البته علی

ور است که خود نیز کار کند. میخواهم بگویم برای طبقه کارگر، اعم از خود کارگر یا خانواده ها غالباً مجباین

 .کارگری، مبارزه نکردن یک انتخاب نیست. طبقه کارگر با مبارزه علیه سرمایه دار زندگی میکند

ر کند اصالً چنین نیست. فکر، که غالباً منشاء بورژوائی دارد یا متیواند به عنوان بورژوا در جامعه کابرای روشن

فکر میتواند تصمیم بگیرد حوصله ندارم، از مبارزه کنار میکشم، کرکره دکانم را امروز پایین میکشم، روشن

مرخصی میگیرم، مدتی کار نمیکنم، فعال میروم زندگی ام را جور میکنم، درسم را میخوانم و غیره. مهم این است 

بی و بدی این انتخاب نیست. کاش طبقه کارگر هم این انتخاب را داشت بحث من در باره خو . انتخاب دارد که

جا میتواند بگوید رفتم  و میتوانست استراحتی بکند. روشنفکر، خرده بورژوا یا بورژوا سازمان درست میکند اما یک

 .فردی کارکنم، استراحت کنم. اصالً مبارزه را کنار میگذارم
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علیه بیکاری معاف کند، نمیتواند بگوید خداحافظ من دیگر در مبارزه برای کارگرنمی تواند خود را از مبارزه 

بیمه، برای باال بردن دستمزدها نیستم. نمیتواند از فعالیت کمونیستی یا از حزبی کمونیستی که در راس چنین 

 .ای است کنار بکشد. زندگیش به قهقرا میرودمبارزه

به طور خود بخودی یا غریزی دنیا را فردی میبیند. برای تحصیل  فکرکار فکری غالباً کاری فردی است و روشن

ها خود به تنهائی به چیزی میرسند، چیزی را کشف یا تولید کرگان و روشنفکران فرد محور همه چیز است. آن

فکر با محصول کارش درست مانند رابطه خرده بورژوا با محصول کارش است و همین ذهنیت میکنند. رابطه روشن

 .به کار متشکل و فعالیت سیاسی هم منتقل میکندرا 

برای کارگر زندگی و مبارزه یک امر جمعی است، قهرمانی و دیسیپلین جمعی است، نزدیکی ها و دوری ها با 

شاخص های جمعی، چه بصورت کار جمعی و چه بصورت مبارزه جمعی معنی پیدا میکند. زندگی و مبارزه طبقه 

 .فاوت ها اصطکاک ها و گسل های خود را وارد فعالیت کمونیستی هم میکندکارگر اجتماعی است. این ت

خرده بوژوا و ذهنیت منفرد به سادگی عصیان فردی را جای مبارزه جمعی میگذارد، قهرمانی فردی را جای قهرمانی 

ای متحد جمعی مینهد، دیسیپلین و انضباط در فعالیت متشکل برایش خفه کننده است. اعالم موضع جای تالش بر

کردن و به پیروزی رساندن را میگیرد. برایش پیروزی مهم نیست مبارزه و قهرمانی رمانتیک جذاب میشود. 

میلیتانسی فردی و اصالت من و لذا ماجراجوئی و انفراد منشی محور و مرکز همه چیز میشود. همانطور که کارگر 

م در مقابل این گرایشات فرد گرایانه کامالً فکر هماندگی ضد روشنفکری مصون نیست، روشن در مقابل عقب

 .گیری حرکات به شدت ضد کارگری کشیده میشودپذیر است و غالباً به شکلآسیب

به هر حال، این گسل ها، هر دو، پیچیدگی های مهمی به فعالیت کمونیستی چه در بعد سازمانی و چه در بعد 

 .جواب بگیرندسیاسی و اجتماعی میدهد که باید دائماً و آگاهانه 

 

 

 فعالیت کمونیستی نیازمند چه سازمانی است؟ – ۵فصل 

تا اینجا گفتیم که فعالیت کمونیستی یک فعالیت علی العموم و فنی نیست. یک بحث تئوریک و جنبشی است. 

گیرند. های انتگره ای هستند که نمی توانند در تناقض با هم قرار گفتیم هدف و وسیله، آرمان و سبک کار پدیده

 .هدف و وسیله، جنبش و سبک کار به هم چفت هستند

فعالیت کمونیستی، همانطور که مانیفست تأکید میکند، فعالیتی یک بعدی نیست. این فعالیت مشخصات عمومی 

واحدی دارد که پیشتر به آن اشاره کردیم و البته با تغییر در ویژه گی های جامعه چه در طی زمان و چه از نظر 

و جغرافیائی مجبور است مشخصات ویژه ای را هم داشته باشد. اینجا بحث ما در مورد مشخصات عمومی تاریخی 

 .است در ایران و قرن بیست و یک و ویژه فعالیت کمونیستی در اوائل
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روشن است که فعالیت کمونیستی یک فعالیت متشکل است و تشکل تنها با سازمان معنی پیدا میکند. در نتیجه 

شود این است که فعالیت کمونیستی در دنیای امروز ما باید چه معضالتی را پاسخ دهد و چه مطرح میسؤالی که 

 .مشخصاتی داشته باشد

شوید اول باید پیروزی در آن را معنی کنید. در قدم بعد باید ارزیابی درستی از نیروی وقتی به یک جنگ وارد می

سازمان و تاکتیک های خود را در این جنگ تعریف کنید. هر  خود و نیروی دشمن داشته باشید و باالخره باید

ها در کس که در هر نبرد، مبارزه و یا جنگی شرکت کرده باشد میداند که ابهام در این تاکتیک ها و یا تعریف آن

همین پروسه )به قول لنین با تاکتیک پروسه و یا هدف پروسه و یا سازمان پروسه و غیره( مهلک است. به اعتقاد من 

له در مقابل جمهوری اسالمی، در ضعیف ترین موقعیت  ابهامات باعث شد که ما در حزب کمونیست ایران و کومه

 .رژیم، شکست خوردیم

پیش تر در مورد اهداف جنگ پرولتاریا با بورژوازی صحبت کردیم سؤال این است که برای پیروزی در این 

زمان تنها آرایش تشکیالتی و یا موازین آن نیست. مهمتر از این جنگ به چه سازمانی نیازمندیم؟ منظورم از سا

ای از های مختلف این جنگ را روشن کرد. هر جنگ طبعا شامل مجموعه های الزم در صحنهجنبه ها باید قابلیت

نبرد های مختلف است آنچه که باید به آن توجه کرد این است که پیروزی در یک نبرد به معنی پیروزی در جنگ 

نیست. لذا تعریف پیروزی در هر نبرد باید شامل رابطه آن با پیروزی در جنگ باشد. اگر نبرد ها را جدا از جنگ 

ها را به ای از فعالیت میرسید که مستقل از هم هستند، رابطه ی ارگانیک و نهادینه ای آنتعریف کنید به مجموعه

در نتیجه باید سازمانی که برای فعالیت کمونیستی تعریف  کند و لذا سر از آکسیونیسم در می آورید. هم وصل نمی

میکنیم بتواند هم در نبردها و هم در جنگ پیروز شود. لذا الزم است که عالوه بر سازمان به معنی فنی آن، در 

مورد کارائی ها و نحوه کارکرد سازمانی مان موانع تاکتیکی و استراتژیک مقابل آن دقت کنیم و طرح یا پالن 

می برای چنین سازمانی را تعریف کنیم که به نیاز هدف نهائی جنگ دره دوره ما پاسخگو باشد. یک جنگ عمو

شود و یا یک جنگ را تنها فعالیتی نگه در صحنه نبرد صورت از زمانی شروع نمیشود که اولین گلوله شلیک می

و انفعاالتی است که بسیار قبل از شلیک ها و فعل ای بسیار متنوع از فعالیتمیگیرد تصویر نمیکند. جنگ مجموعه

ای بسیار وسیع از کارها در جبهه و در خارج گلوله شروع شده است و بعالوه سرنوشت یک جنگ را مجموعه

 نمونه تنها …جبهه بسیار قبل از جنگ نهائی تعیین میکند. آموزش، تدارکات، شناختن دشمن، تاکتیک درست، و 

 .هستند انفعاالت و فعل این از هائی

تر و پیروزی در آن از هر جنگ متعارفی نا متقارن جنگ برای سرنگون ساختن بورژوازی هم از هر جنگی پیچیده

های این تر، یعنی دو طرف از امکانات و ابزار های تماما غیر مشابه استفاده میکنند، است. در نتیجه باید به همه جنبه

رگر در یک روز آفتابی به خیابان میریزد و حکومت خود را جنگ دقت کرد. کسی که ادعا میکند که طبقه کا

برقرار میکند یا ساده لوح است و یا دارد سعی میکند طبقه کارگر را چشم بسته به میدانی بکشد که این یا آن جناح 
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 بورژوازی از آن پیروزمند بیرون می آیند. گفتم فعالیت کمونیستی طبقه کارگر ناچار است انقالب پرولتری را

آگاهانه و از پیش سازمان بدهد و حکومت کارگری یا دیکتاتوری طبقه کارگر را سر کار بیاورد. این یعنی 

 .از اریکه قدرت کل بورژوازی سرنگون کردن

اینجا میخواهم بر یک تحریف سیستماتیک چپ که از جنبش های بورژوائی به ارث برده است انگشت بگذارم. 

و حتی گاه  "رژیم "سرنگونی از نظر طبقه کارگر را به سرنگونی دولت، به سرنگونی تحریف این است که معنی 

به سرنگونی بخشی از رژیم یا بخشی از بورژوازی تقلیل میدهد. روشن است که سرنگونی بورژوازی حتماً 

به سرنگونی جمهوری اسالمی را به عنوان پیش شرط خود به همراه دارد اما تعریف هدف انقالب پرولتری 

سرنگونی جمهوری اسالمی در ضمن چنین القاء میکند که حاصل این سرنگونی حکومت سوسیالیستی است. 

پوپولیسم در این شکل جنبش طبقه کارگر را در جنبش های وسیعتر بورژوائی حل میکند. جنبش هائی که هدفشان 

ی میتواند قدرت را بگیرد که نه سرنگونی بورژوازی بلکه نوعی از حاکمیت بورژوازی است. طبقه کارگر وقت

بورژوازی را در کل قامت آن بشناسد، خود را علیه آن تعریف کند، جنگ خود را در تمام قامت آن در مقابل 

سرمایه داری را بشناسد تا بتواند نبرد های خود، از جمله نبرد برای حقوق دمکراتیک و یا حتی مطالبات اقتصادی 

 .کند ریزیطبقه کارگر را دقیق برنامه

این تحریف در طول تاریخ یکی از موثرترین ابزار های به بیراه بردن جنبش طبقه کارگر بوده است. یکی از 

مهمترین ابزار های بورژوازی برای نگاه داشتن طبقه کارگر در چارچوب جنبش های بورژوائی دقیقاً همین تقلیل 

 .بورژوازی به رژیم یا دولت حاکم است

ورژوازی )مانند جنبش سبز یا احمدی نژاد( نظام حاکم را به عنوان رژیم یا دولت حاکم جریانات بستر اصلی ب

تعریف میکنند. از این کانال کل رفرمیسم بورژوائی، ناسیونالیسم، کمونیسم بورژوائی و پوپولیسم، به عنوان پادو 

ایه داری به رژیم و یا دولت های جریانات بستر اصلی بورژوائی همین خط را دنبال میکنند. با تقلیل نظام سرم

حاکم، اعتراض و آلترناتیو هم همین خصلت غیر سوسیالیستی را میگرد. انقالب سوسیالیستی جایش را به انقالب 

خلقی، انقالب مردم، انقالب انسانی، انقالب ملی و غیره میدهد. و از این طریق مبارزه طبقه کارگر از مبارزه 

یابد و فعالیت کمونیستی و سازمان کمونیستی به یک فعالیت و تقلیل می یضد رژیم کمونیستی به یک مبارزه

تنزل داده میشود. رابطه سازمان کمونیسم غیر کارگری با طبقه کارگر یا بگوئیم فقدان  ضد رژیمی سازمان صرفا

ت که عمل ما را ها اسرابطه امروزی آن ناشی از این افق است و نه اشتباهات سازمانی یا ندانستن ها. این دانسته

ها کنه کمونیسم بورژوائی است. نقطه مشترک همه رویکرد ها و جنبش ها بورژوائی شکل میدهد. تغییر دانسته

ها این است که دولت را از مضمون طبقاتی آن تهی میکنند، دولت سرمایه داری در ایران با مفاهیمی چون این

ی، دولت احمدی نژاد، دولت رانت خوار، دولت نفت خوار رژیم اسالمی، جمهوری اسالمی نه چندان سرمایه دار

و غیره تبیین میکنند. به این ترتیب آن بخش از بورژوازی که بیرون از دولت حاکم است و یا منافع ویژه خود را 

ها و جنبش ها بیشترین نیرو، بخصوص های دیگری بورژوازی دنبال میکند سعی میکند با این تئوری در مقابل بخش
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طبقه کارگر، را به خود جلب کند و در همان حال ماهیت سرمایه دارانه نظام حاکم را زیر فرش بزند. این بویژه از 

بخشی از هویت جنبش تحصیلکردگان ناراضی در جوامعی شبیه ایران است. همه اینها نتنها از تحول بورژوائی 

نگذارند طبقه کارگر هم از این محدوده بیرون بیرون نمیروند بلکه تمام تالششان را معطوف به ا ین میکنند که 

ها و یا سازمان و تحزبی هم که برای طبقه کارگر توصیه میکنند منعکس برود. این واقعیت در سازمان مورد نیاز آن

 .است

اگر هدف نهائی شما سرنگونی رژیم یا دولت، بدون مضمون طبقاتی باشد به یک نوع فعالیت و سازمان متناسب با 

الیت نیاز دارید و اگر هدف سرنگونی بورژوازی، به عنوان یک طبقه و در هر قامت و شکل حکومتی، باشد این فع

 .فعالیت و سازمان دیگری مورد نیاز است

فعالیت کمونیستی و انقالب کمونیستی در بهترین حالت میتواند زحمتکشان و تهیدستان شهری و بخشهای پایین 

های جامعه، که ر و انقالب پرولتری جلب کند. اما روشن است که بقیه بخشخرده بورژوازی را به طبقه کارگ

اساساً در موقعیت بورژوا )بزرگ یا خرد( قرار میگیرند با تمام قوای عملی، فکری و تبلیغی علیه این فعالیت و این 

جنگ پرولتاریا انقالب خواهند ایستاد، علیه آن اسلحه بر خواهند داشت. هر توهمی در این مورد مهلک است. 

برای سرنگونی سرمایه داری جنگ نهایی طبقاتی است و همانطور که سرود انترناسیونال میگوید این جدال، آخرین 

و قطعی ترین جدال است. آخرین جدال دو طبقه در مقابل همدیگر است.اینکه بخش های پایینی بورژوازی که به 

طرف میگیرند نباید بر این قالب پرولتری میپیوندند و یا موضع بیای به انای و در پروسهآن اشاره کردیم به درجه

کل  رود به شدت پالریزه میشود وواقعیت اساسی و ماکرو سایه بیندازد. وقتی جامعه به سمت انقالب پرولتری می

قبل برای آن آماده در مقابل پرولتاریا خواهد ایستاد. اگر پرولتاریا تَوَهُمی در این مورد داشته باشد یا از  بورژوازی

 .نباشد قطعاً شکست خواهد خورد

فعالیت کمونیستی سازمانی را الزم دارد که جوابگوی این نیاز باشد. فعالیت و سازمانی بخواهد از طریق شکاف 

همراه جنبش  "زیرکی سیاسی "و با  "زیر جُلَکی"بین دولتها به قدرت برسد، فعالیت و سازمانی که فکر کند که 

 ند ناگهان و با کمک مردم انقالب سوسیالیستی راه بیاندازد، یا خود فریبی میکند و یا حقه بازی. غالباً حقهملی میتوا

. در سیاست و مبارزه "انداخته اند"بازی است چون جنبش های بورژوائی این توهم را تاریخا به طبقه کارگر 

 .تنها سر پرولتاریا کاله میگذارد و بس "کلک"و  "زبلی"طبقاتی 

ها بورژوازی شروع برای اینکه بتوانیم از قابلیت هائی که سازمان کمونیستی به آن نیاز دارد باید از توضیح قابلیت

های اصلی را در دست دارد، طبقه کارگر چه قابلیت هائی دارد و چگونه میتواند  کنیم. ببینیم بورژوازی چه اهرم

برود و او را شکست دهد. دو فصل آینده را به این موضوع اختصاص ها به جنگ بورژوازی با استفاده از این قابلیت

 .میدهیم و بعداً به مشخصات سازمانی الزم برای فعالیت کمونیستی خواهیم پرداخت

 

 های بورژوازیقابلیت – ۶فصل 
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با ابزار های های بورژوازی در مقابله با فعالیت کمونیستی شروع میکنیم. بورژوازی طبقه کارگر را ابتدا از قابلیت

 .بسیار متنوعی مورد تعرض قرار میدهد و تالش میکند تا فعالیت کمونیستی را کند یا ناممکن کند

یک مشکل این است که اکثریت چپ و بعضا فعالین کمونیست ابزارهای بورژوازی را غالباً محدود به اختناق و 

اختناق از میان رفت فعالیت کمونیستی ساده  سرکوب میفهمند و در نتیجه از یک طرف فکر میکنند به محض اینکه

شود و از طرف دیگر با ندیدن کل ابزار های دیگر بورژوازی که غالباً اگر از اختناق مؤثر تر نباشند و سر راست می

کم تأثیر تر نیستند را نادیده میگیرند و در نتیجه در جنگ با بورژوازی می بازند. البته که اختناق یکی از مهمترین 

بوجود می آورد. اول  "معضل"بزار های بورژوازی است. اما محدود دیدن ابزار های بورژوازی به اختناق دو ا

های دمکراتیک وجود دارد طبقه  توان توضیح داد که چرا در کشورهای سرمایه داری ای که آزادیاینکه نمی

نکه چنین برداشتی مبارزه طبقه کارگر کارگر پراکنده است و انقالب سوسیالیستی خارج از دسترس اوست. دوم ای

و فعالیت کمونیستی را به دایره مبارزه دمکراتیک محدود میکند و عمالً در خدمت جریانات رفرمیست بورژوائی 

 .و یا کمونیسم بورژوائی، خلق گرائی و غیره قرار میگیرد

ار دهیم. البته با توجه به محدودیت وقت در نتیجه اینجا سعی میکنیم مهمترین ابزار های بورژوازی را مورد اشاره قر

 .ها اشاره میکنیمهای بورژوازی را مورد بحث قرار دهیم اما به مهمترین آنتوانیم همه ابزار های و قابلیتنمی

از میان امکانات و ابزار های بورژوازی اینجا به سه دسته از این امکانات، که پراکندگی و نا آگاهی در طبقه کارگر 

 ها را خنثی کند، اشاره میکنیم. این سه دسته عبارتند ازار نگاه میدارد و فعالیت کمونیستی باید آنرا پاید

 امکانات دولتی 

 امکانات غیر دولتی و فرا قانونی 

 ها فرهنگ، افق، احزاب، جنبش ها و آرمان 

های مهمی از فعالیتی کردن جنبهها به روشن این سه دسته البته به هم مربوط و در هم تنیده هستند. اما جدا کردن آن

 .که باید سازمان داده شود کمک میکند
 

 امکانات دولتی – ۱

اولین دسته را باید در چارچوب دولت دید. دولت ابزار سرکوب است هر فعالیت کمونیستی و یا کارگری در قدم 

موانع قوانین موجود در دفاع از مالکیت اول با موانعی که دولت در مقابل آن قرار میدهد روبرو میشود. مهمترین این 

، در محدود کردن دامنه عمل سازمان یابی و مبارزه کارگری وجود دارد است. پشتوانه این قوانین |بر ابزار تولید

نیروی قهریه و سرکوب دولت است. بدون این نیرو این قوانین قابل اجرا نیستند. این را هر کارگر و اصوالً هر 

 .یداندفردی در جامعه م

قانون در تمام دنیا این است: مالکیت فردی بر ابزار تولید مقدس است، استثمار و بهره کشی از کارگر قانونی است، 

سرمایه دار حق دارد مطابق نرم موجود در جامعه سود ببرد و اگر نبرد میتواند در کارخانه را ببندد و کارگران را 
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نفی کند، یعنی هر مبارزه روزمره طبقه کارگر که دائماً با این قوانین روبرو اخراج کند. هر فعالیتی که این قوانین را 

 .است و یا آنها را مورد تعرض قرارمی دهد با قدرت سرکوب دولت روبرو میشود

از این فراتر، بورژوازی دائم و بطرق مختلف در حال پیشگیری از فعالیت کارگری و کمونیستی و مبارزه دائم برای 

گیری این مبارزت و تشکل ها است. فعالیت کمونیستی و فعال کمونیست دائم با دستگاه دولت شکلجلوگیری از 

و پلیس رو به رو است، تحت نظر است و در شرایط الزم مورد تعرض مستقیم قرار میگیرد. هر فعالیتی که طبقه 

العمل دولت روبرو و با عکساندازد کارگر را متحد کند بنا به تعریف ارکان سود دهی سرمایه را به خطر می

میشود. پلیس، قوه قضائیه، قوه مقننه و در صورت لزوم ارتش و سایر نیروهای مسلح دولتی. سرکوب، تعقیب، 

فعالیت کمونیستی باید در مقابل این سیستم بتواند دوام . شناسائی، ارعاب فعالیت کمونیستی صورت مساله است

 .بیاورد و آنرا شکست دهد

 

 امکانات فرا قانونی و غیر دولتی – ۲

بورژوازی همیشه عالوه بر امکانات قانونی یا دولتی، از طیف وسیعی از امکانات فرا قانونی برخوردار بوده است. 

تری را پیدا کرده است. عالوه بر دارو دسته های فوق قانونی نظیر بسیج و  امروز اما این امکانات ابعاد بسیار وسیع

ار اهلل وغیره ما با طیف وسیعی از احزاب مسلح بورژوائی روبرو هستیم که ظاهراً در اپوزیسیون حزب اهلل و انص

هستند اما آماده اند تا اگر بتوانند فعالیت کمونیستی را مورد تعرض نظامی و ارعاب توسط دارو دسته های متعلق 

 .ل میشودبه خود قرار دهند. این احزاب از احزاب مذهبی تا ناسیونالیستی را شام

این پدیده تنها شامل ایران نیست، در بسیاری از کشور های جهان ، پلیس های بازنشسته و یا بازخرید شده در قالب 

دار و دسته های مسلح سازمان دارند و از منفعت بورژوازی دفاع می کنند. در آمریکا کارگران کمونیست سنتا 

قرار میگیرند. در برزیل هنوز پلیس های بازنشسته یا مورد سرکوب، اخراج و ترور پلیس خصوصی بورژوازی 

استعفا داده و بازخریده شده را سرمایه دارها استخدام میکنند که در خیابان بچه های بی سرپرست را شکار میکنند، 

 .اعتراضات کارگری را سرکوب میکنند و فعالین کمونیست با نفوذ در طبقه کارگر را شکار میکنند

ه ما تنها با دارودسته های مسلح دولت روبرو نیستیم. سرمایه دارها و یا احزاب و جریانات میخواهم بگویم ک

بورژوائی و مذهبی دار و دسته های خودشان را درست می کنند. از سازمانهایی که نیروی مسلح دارند استفاده 

افات مذهبی، ملی و سیاسی، سعی میکنند، ازمافیا بگیر تا جریانهای ناسیونالیستی که عالوه بر تبلیغ و گسترش خر

میکنند کارگر و فعال کمونیست طبقه کارگر، بخصوص آنجا که علیه این خرافات مبارزه میکند را مرعوب کنند، 

سازمان های شان را بهم بریزند و غیره. نمونه عمل حزب دمکرات کردستان ایران در مقابل حزب کمونیست و 

فعالیت . هائی مانند حماس و حزب اهلل و غیره تنها مشت نمونه خروار استاحزاب چپ، نمونه عمل سلفی ها و نیرو

کمونیستی ناچار است که این پدیده، که در قرن ما وسعت بی سابقه ای گرفته است را مد نظر داشته باشد و در 

 .مقابل آن قابلیت دفاع از خود را شکل بدهد
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 آکادمیسمفرهنگ، مذهب، جنبش ها و افق ها؛ ژورنالیسم و  – ۳

اما مهمترین ابزار بورژوازی برای انقیاد طبقه کارگر، از اختناق مهمتر، سیستم عظیم تولید خرافه اعم از سیاسی، 

ناسیونالیستی، جنسی و غیره است. حکومت بورژوازی به دلیل تفرقه در طبقه کارگر به -اقتصادی، مذهبی، ملی

افات حفظ و تضمین این تفرقه در صفوف طبقه کارگر زندگی خود ادامه میدهد، و مهمترین خاصیت این خر

ها بلکه در مبارزه با ما به ازای تفرقه افکنانه آن در است. اهمیت مبارزه با این خرافات نه در صرف رد علمی آن

 .صفوف طبقه کارگر است

فرهنگ، ژورنالیسم و صنعت مذهب، صنعت ناسیونالیسم دستگاه تولید و بازتولید فرهنگ بورژوائی حاکم افکار، 

، تئوری ها و عقاید توجیه گر سیستم موجود را صبح تا شب از طریق "حقیقت وارونه"آکادمیست هائی که 

ها، قهرمان ها و ضد تلویزیون و رسانه ها، مدرسه و آموزش و پرورش، از طریق فرهنگ حاکم، از طریق افسانه

سازی ها سیاسی، فلسفی و اقتصادی تولید میکنند دنیایی قهرمان ها، ارزش ها و ضد ارزش ها، از طریق تئوری 

وارونه را به خورد جامعه و بخصوص طبقه کارگر میدهند. دنیایی که در آن طبقه کارگر میپذیرد که در اساس 

 .قانون دنیا همین است و به عنوان طبقه و در مقابل بورژوازی پراکنده میماند

ود این سیستم عظیم شستشوی مغزی روی آن کار میکند. شما هزار بار تبلیغ در دنیای ما از روزی که فرد متولد میش

سوسیالیستی هم برای فرزندتان بکنید او پیش از هرچیز شاخص خوب و بد را از جامعه و از فرهنگ حاکم بر 

 .جامعه، از تلویزیون و محیط اطرافش میگیرد

، پول دار شدن و موفقیت (celebertism) ، مشهور شدن(Entertainment) ژورنالیسم و سیستم سرگرمی

دنیای امروز ما را در سیطره خود گرفته است. ژورنالیسم امروز ما همان نقش را در تحمیق بشریت دارد که کلیسا 

در اوج عصر سیاه در قرون وسطی. امروز بی بی سی و سی ان ان، اسکای و تلویزیونهای مختلف هر چیزی که در 

ده و با تفسیر و تبیین سیستماتیک ژورنالیسم نوکر در همان اتاق نشیمن خانه به خورد شما و دنیا روی میدهد را زن

 .فرزندانتان میدهد. در دوره مارکس و لنین، و تا نزدیک اواخر قرن بیست، چنین وضعی را نداشتیم

ته است که غالباً آن امروز بورژوازی بیش از هر زمان امروز صاحب دستگاه عظیم تولید خرافه و تحمیق تعمیم یاف

نیاز میکند. آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه ها قبل از اینکه دستگاه تولید روشنگری را از سرکوب مستقیم بی

باشند ،دستگاه تولید خرافه هستند. آنجا که بورژوازی به علم به معنی فیزیکی اش در پروسه تولید سرمایه داری 

ه ابژکتیو بماند. اما به محض اینکه پا به عرصه جامعه میگذارد، کل سیستم نیاز دارد منفعت اش ایجاب میکند ک

دستگاه تولید خرافه است، دستگاه مفروض قالب کردن سیستم موجود است. مثالً مدیریتی که به شما در دانشگاه 

 است که کسی از برای کس دیگری کار میکند و آن کس معیشت از "بدیهی"درس میدهند براساس این فرض 

 .ها بزرگ میشویدرا تأمین میکند. مزد بگیری مبنای حقیقت جهانی است. با انواع این حقیقت
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از هر آدمی که در مدرسه و دانشگاه درس میخواند بپرسید آیا مزد گرفتن و مزد دادن طبیعی است یا نه؟ ببینید 

د میگیرد و آن یکی هم مزد چند درصد از اینها میگویند خوب معلوم است که آدم بالخره کار میکند یکی مز

میدهد. انسان در جامعه بورژوائی بطور عادی این را طبیعی میداند و اصال مورد سوال قرار نمی دهد. استثمار را 

جامعه سخیف نمی داند. مذهب هم توجیه کننده همین حقیقت و تریاکی برای فراموشی آن است. سیستم مدرسه 

 .علمیه صورت های مختلف مکانیسم تحمیق هستندو سیستم مسجد، نظام دانشگاه و حوزه 

این سیستم تنها با فعالیت نشریاتی و توزیع حقیقت کمونیستی پاسخ نمی گیرد. فعالیت کمونیستی ضمن اینکه باید 

 .کار و مکانیسم های خاص خود است از این مکانیسم ها استفاده کند، نیازمند راه

. "فرهنگ حاکم در جامعه فرهنگ طبقه حاکم بر جامعه است"که این حکم ماتریالیسم تاریخی مارکس، است 

شود چیزی جز بیان احساسات در نتیجه آنچه که به عنوان فرهنگ مردم، فرهنگ توده ها و فرهنگ خلق تقدیس می

مانند رابطه  ها در چارچوب فرهنگ طبقه حاکم نیست. حتی خصوصی ترین رابطه بین انسانها،و ادراکات و ارزش

 .زن و مرد، رفتار با کودکان، توقع از دنیا، تابع فرهنگ طبقه حاکم در جامعه است میان

و این فرهنگ را دستگاه عظیم بورژوازی با دولت و مذهب و جنبش های سیاسی و اجتماعی و جنبش های هنری 

متکش جامعه با و فکری منظما باز تولید میکند. و سیستم تولیدی جامعه آن را طبیعی می نماناند. و طبقات زح

مانده دسترسی محدود تری که به دست آوردهای فکری، فرهنگی و علمی جامعه دارند معموالً در موقعیت عقب

تر نگاه داشته میشوند. این فرهنگ در جامعه مرتب توسط کل میدیا، دولت، مذهب، دانشگاه ها، جنبش های 

شود و به عنوان بدیهیات به خورد پرورش باز تولید میناسیونالیستی و جریانات دیگر بورژوائی باالخره آموزش و 

کل جامعه داده میشود. این دستگاه عظیم به کارگر و زحمتکش میقبوالند که تغییر دنیا تنها در چارچوب این 

 .است "طبیعی"ها داده

آوازه خوان ،  شود که معروف شوی،امروز در اروپا، بعضا در تمام دنیا، راه خوشبخت شدن اینگونه نمایانده می

فوتبالیست یا هنرپیشه شوی. امروز دیگر حتی مانند دوره قدیمی تر جامعه بورژوائی، کسی پیدا کردن داروی 

سرطان، مفید بودن برای جامعه، دانشمند خوبی یا چیزی هائی از این دست شدن را دنبال نمیکند. خوشبختی علناً 

 .خارج از روابط تولید جامعه دنبال میشود

درونی طبقه کارگر و مبارزه علیه پراکندگی ای که در کل این سیستم بازتولید میکند به یک امر مبارزاتی  اتحاد

سیاسی بسیار پیچیده تبدیل کرده شده است که تنها با روشن بینی مارکسیستی و زدن محک طبقاتی به همه و 

ورد هجوم قرار میدهد تا پراکندگی هرچیز ممکن است. در این متن است که این سیستم فعالیت کمونیستی را م

 .طبقه کارگر و حاکمیت طبقه سرمایه دار را تضمین کند

رهائی کامل جامعه و از جمله طبقه کارگر منوط به از میان رفتن رابطه تولیدی است که این فرهنگ و این ارزش 

گر، در متن مبارزه روزمره اش، ها را الزم و باز تولید میکند. اما جای دیگری توضیح میدهیم که چگونه طبقه کار
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ها و در صور مختلف در مقابل خود دارد، میتواند تا حدی خود را از این سیستم که او دائماً بورژوازی را در چهره

 .رها سازد

از این رو و از این زاویه باید مبارزه علیه مذهب، مبارزه علیه ستم بر زن، مبارزه علیه ناسیونالیسم، مبارزه علیه 

و بویژه فعالین و رهبران  های مختلف فرهنگ حاکم که اتحاد همه جانبه، سراسری و طبقاتی طبقه کارگر،جنبه

آن، را مختل یا محدود میکند از نقد منطقی، انسانی و دمکراتیک فراتر برود، به یک نقد سوسیالیستی که رابطه 

رونی طبقه کارگر ارتقا یابد. فعالیت کمونیستی ها را با تولید و بازتولید سرمایه داری و تضمین پراکندگی داین

فقط بحث راجع به دستمزد و مبارزه اقتصادی نیست، فعالیت کمونیستی این مبارزه را مبنا قرار میدهد تا کل این 

خرافه را عقب براند. درجه اتحاد درونی طبقه کارگر مستقیماً به درجه آگاهی او به خصلت طبقاتی فرهنگ حاکم 

 .بستگی دارد

فرق طبقه کارگر با سایر زحمت کشان یا محرومین در این است که این طبقه در هر لحظه از زندگیش با سیستم 

حاکم، با حقیقت کارگر بودن خود و بورژوا بودن طرف مقابل روبرو است و آن را تجربه میکند. واقعت نقش 

زدن فرهنگ بورژوازی را به دست میدهد.  جمعی اش در تولید و واقعیت مبارزه روزمره اش مبنای مادی عقبدسته

این موقعیت را نه دهقان دارد و نه خرده بورژوازی حتی تهیدست. کارگر اگر بخواهد زندگی را بهبود دهد، 

دستمزد اش را باال ببرد و غیره باید بگوید این حق نیست، استثمار شدن حق من نیست و استثمار کردن حق هیچ 

واهیم پرداخت. اینجا می خواستم تأکید کنم که فعالیت کمونیستی نمی تواند به این کس نیست. که بعدا به آن خ

 .جنبه ها بی توجه باشد و عرصه وسیعی را علیه بورژوازی باز نکند و این جزء الیتجزای مبارزه اش نداند

گاه سرکوب بورژوازی در نتیجه فعالیت کمونیستی از جمله به این بر میگردد که نه تنها بتوانید جواب پلیس و دست

جواب مذهب، جواب ژورنالیسم نوکر را نه را بدهید بلکه نقد فرهنگ و سیاست حاکم، جواب دانشگاه و مدرسه،

تنها از سر استداللی و انسان دوستانه، بلکه از سر منفعت مستقیم بورژوازی و طبقه کارگر بدهید. و این تنها یک 

نگ در همه عرصه ها است، در عرصه کارخانه، در محله و در عرصه فعالیت روشنگرانه نیست. یک جنگ است. ج

 .تصرف ذهنیت طبقه کارگر و بخصوص پیشروان، رهبران و فعالین آن

اگر انقالب سوسیالیستی انقالبی آگاهانه و از پیش طرح ریزی شده است، و اگر مانع این انقالب عنصر ذهنی و 

وضع منفعت روزمره طبقه کارگر با این سیستم بخش الیتجزای آمادگی فاعل این قضیه است، آنوقت جنگ از م

 .فعالیت کمونیستی است

 

 امکانات طبقه کارگر – 7فصل 

در قسمت قبل راجع به امکانات بورژوازی صحبت کردیم که بسیار ترسناک بنظر میآید. وقتی که میبینید بورژوازی 

این همه امکانات دارد؛ دولت، پارلمان، قانون، دادگاه، زندان، وزارت اطالعات، مسجد، کلیسا و کشیش و آخوند 

ست، فاشیست و لیبرال و هر رقم آدم و دستگاهی که دارد، آیت اهلل دارد،حماس دارد،حزب اهلل دارد، ناسیونالی
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بخواهید دارد. گفتیم که فعالیت کمونیستی را نمی شود به جائی رساند مگر اینکه امکانات دشمن را به حساب 

آورد. در بحث قبل تمرکز بر امکانات دشمن، امکانات بورژوازی برای سرکوب مبارزه طبقاتی طبقه کارگر بود، 

 .کوب فیزیکی و چه در حیطه دستگاه تحمیق اشچه در ابعاد سر

سوال این است که طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی چه امکاناتی در مقابل این امکانات بورژوازی دارد؟ به چه 

چیز و چه مکانیسم هائی میتواند اتکا کند؟ واقعیت این است که در مقابل این امکانات عظیم بورژوازی، طبقه 

، را دارد. طبقه کارگر باید از امکانات شبیه امکاناتی که بورژوازی دارد،  از نوع دیگر عظیمی، کارگر نیز امکانات

ها را هم که به کار بگیرد هنوز های جمعی، امکانات اینترنتی و غیره بهره بگیرد. اما همه این مانند نشریه، رسانه

باشد. امکانات طبقه کارگر، امکانات فعالیت  نمی تواند یک میلیونیم بورژوازی به این امکانات دسترسی داشته

اگر جامعه بورژوائی  . اگر به سمت دیگری نگاه کنیم کمونیستی عظیم است و بورژوازی قادر به مقابله با آن نیست،

را بشناسیم. اگر بدانیم که این جنگ نا متقارن است. یعنی هر طرف با سالح های ویژه خود وارد آن میشود. با 

 .قابت با بورژوازی و جریانات بورژوائی طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی نمی تواند پیروز شودمسابقه و ر

 .برای انداختن نور بر این امکانات شاید به توان امکانات طبقه کارگر را بصورت زیر دسته بندی کرد

 

 سازمان تولید –۱

بد نباشد که مثالً به یک طبقه دیگر دقت کنیم. برای نشان دادن اهمیت سازمان تولید در مبارزه طبقه کارگر شاید 

اگر شما خرده بورژوا باشید، در دنیای واقعی موقعیت مناسبی برای مقابله با بورژوازی ندارید. چکار میکنید؟ 

شود. واقعیت این است که دکانتان را تعطیل میکنید؟ بالخره یک دکان تعطیل میشود؟ دو تا یا ده تا تعطیل می

زی یک جمع اتمیزه و فردی است که هر کس در یک پروسه تولید یا توزیع فردی قرار دارد که خرده بورژوا

 .آن با سیستم ضعیف است دسته جمعی قدرت مقابله

طبقه کارگر موقعیتی تماماً متفاوت دارد. موقعیتی بسیار قدرتمند دارد. قدرت طبقه کارگر اساساً از کثرت آن 

مهم نیست طبقه کارگر در جامعه اکثریت است یا اقلیت. مهم نیست در جامعه  نیست؛ از نقش آن در جامعه است.

چند نفر دهقان و یا چند نفر کارگر اند. مهم این است که اوالً ثروت جامعه اساساً در رابطه میان کارگر و سرمایه 

معه را شود و کارگر بعکس دهقان یا خرده بورژوا منفرد نیست. نقشش در جادار تولید و توزیع می

 .انجام میدهد اشتراکی و دستجمعی بصورت

جامعه سرمایه داری هستی اش به وجود کارگر گره خورده است.نعمت در این جامعه توسط کارگر تولید 

میشود.شما حتی اگر دهقان هستید احتیاج به برق دارید. محصولی که کارگر کشاورزی تولید میکند چندین برابر 

شاورز منفرد تولید میکند. شرکت های کشت و صنعت تولیدات شان بسیار وسیعتر محصولی است که دهقان یا ک

 .است از نهادهای کوچک کشاورزی است
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در جامعه سرمایه داری ثروت و نعمت اساسا از کانال روابط تولیدی سرمایه داری میگذرد. در این سیستم یکی 

موقعیت استثنایی ای قرار میدهد که هیچ طبقه  مزد میدهد یکی مزد میگیرد. این وضعیت طبقه کارگر را در یک

جامعه را بخواباند. دهقان، کشاورز یا دکانداران  حتی در غیر انقالبی ترین شرایط، ای ندارد. طبقه کارگر ،میتواند

مر و یا حتی کارمندان نمی توانند این کار را انجام دهند. از نظر ذهنی و از نظر موقعیت عینی در سازمان تولید این ا

اگر نه ناممکن، بسیار نا محتمل است. دهقان و خرده بورژوا نمی توانند جامعه را بخوابانند. دانشجو هم نمی تواند 

تواند به این سررستی و سادگی جامعه را بخواباند، حتی خود بورژوازی این کار را بکند. هیچ بخشی از جامعه نمی

افی است در جایی مثل ایران کارگر نفت و برق دست از کار تواند این کار را انجام دهد. کبه آن شکلش نمی

بکشند. ماشین عظیم سرکوب بورژوازی از کار میافتد. موتور بسیجی هم دیگر بنزین ندارد، ماشینها نمی توانند از 

پادگان بیرون بیایند، تانکش دیگر حرکت نمی کند و حتی مهمّاتش هم تولید نمی شود. روشن است ذخیره دارد 

مصرف میشود و بعد دیگر هیچ چیز نیست. یا فرض کنید روزی کارگر های شرکت واحد تصمیم بگیرند دست  اما

از کار بکشند، فرض کنید یک روزی در تهران کارگران اتوبوس رانی و مترو دست از کار بکشند و سرکار نروند، 

میشود که نه بچه ای مدرسه میرود، نه  شهر فلج است ،آنچنان ترافیک و راه بندانی میشود و آنچنان همه چیز فلج

کسی سرکار و نه اصالً در آن جامعه زندگی می چرخد. این قدرت عظیمی است که طبقه کارگر دارد و این 

 .قدرت عظیمی است که جنبش های دیگر و بخصوص جنبش های خرده بورژوائی متوجه آن نیستند

و قابلیت فردی او است، اینکه کارگر نحیفی که در تمام  در نتیجه، برای خرده بورژوائی که قدرتش در قهرمانی

عمرش یک شکم سیر غذا نخورده است وچه بسا از نظر فردی هم از خرده بورژوا کمتر قهرمان است، در یک 

 .قهرمانانه و باهم میتواند جامعه را بخواباند قابل فهم نیست اشتراکا عمل

هید در مقابل بورژوازی بایستید با اتّکا به این قدرت، یعنی اتکا این قدرتی بسیار عظیمی است. کارگری که میخوا

تواند در مقابل بورژوازی به واقعیت کارگر بودنش در جامعه، که در سازمان تولید، و نه در خیابان، نهفته است، می

واند بر زندگی ت به ایستد، فعالیت کمونیستی را سازمان دهد. سازمانی که محمل تحقق فعالیت کمونیستی است نمی

 .و شبکه های جاری در زندگی و مبارزه طبقه کارگر سوار نباشد، جز انتگره و یک پارچه آن نباشد

مبارزه کمونیستی جدا از اینموجودیت عینی معنی ندارد. سازمان کمونیستی نمیتواند منفصل از این دم و باز دم 

حیط دهقانی، حتی اگر از نظر تعداد بیشتر از کارگران زندگی روزمره طبقه کارگر باشد. این را محیط دانشجویی، م

باشند نمی توانند تأمین کنند. گفتم قدرت .کارگر به تعدادش نیست به نقش اش در سازمان تولید در جامعه است. 

شود تازه اگر کارگر قبل از قدرت کارگر در خیابان تنها در موارد معین و غالباً در یک پروسه انقالبی متعین می

های اش را در سازمان تولید داشته باشد میتواند از خیابان بهره خود را بردارد و حمال آرمان ن سازمان کمونیستیآ

 .جنبش های دیگر نشود

طبیعی است که طبقه کارگر در راس توده وسیع زحمتکشان باید ارتش، نیروی سرکوب و دستگاه دولت بورژوازی 

ر سنگر انقالب ممکن است. اما پیش شرط این قابلیت و این برهه از مبارزه را در هم بشکند و این در خیابان و د
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طبقه کارگر این است که کارگر بتواند بورژوازی و دستگاه سرکوب و دولتش را فلج کند. .با بستن شیر نفت، با 

کار نکند، با قطع برق، با بستن جاده ها، با اینکه هیچ یک از امکانات بورژوازی که متکی به طبقه کارگر است 

اینکه هواپیماها پرواز نکنند، با اینکه فرودگاه و کارگران فرودگاه کار نکنند هواپیمای جنگی پرواز نکنند یا اگر 

 .،ده تای آنها بلند میشود، صد تای آن روی زمین بماند

ذخیره ای از قدرت دارد میخواهم بگویم که اگر شما این افق را نگاه کنید آنوقت میبینید که طبقه کارگر آنچنان 

که تمام قدرت بورژوازی در مقابل اش رنگ می بازد. این قدرت طبقه کارگر پایان ناپذیر است. بورژوازی از سر 

منفعت طبقاتی اش و خرده بورژوازی از سر نفهمی طبقاتی اش و تمام ایدئولوژی و جنبش های بورژوایی و تمام 

صحبت کردیم، متوجه این است که طبقه کارگر را از این اهرم قدرتش  دستگاه تحمیق بورژوازی، که راجع به آن

دور بکند، ذهنش را از اهمیت حیاتی و مماتی نقش سازمان طبقه کارگر به عنوان طبقه و در بطن سازمان تولید 

طبقه  جامعه دور کند. یکی این استفاده از مکان تولیدی، یعنی اعتصاب، را ممنوع اعالم میکند، دیگری میخواهد

کارگر را قانع کند که صرفا در خیابان و یا اساساً از طریق مبارزه مسلحانه میتواند بورژوازی را شکست بدهد، باید 

 .روش چه گوارا یا پیشمرگان ناسیونالیسم کرد را در پیش گیرد

ه این بورژوازی دست از کار کشیدن توسط کارگر را بزرگترین جرم و هر جنبش و سازمان کارگری ای که ب

اهرم نیاز داشته باشد را ممنوع اعالم میکند. خرده بورژوا و جنبش های بورژوائی اصوالً به این جایگاه تولیدی 

تعلقی ندارند و قرار دادن آن را در استراتژی شان نا الزم می یابند. واقعیت این است که فعالیت و سازمان کمونیستی 

لید نباشد با هیچ قهرمانی ای نمی تواند در جنگ علیه بورژوازی پیروز ای که مبنایش بر سازمان طبقه کارگر در تو

شود. سازمان کمونیستی نمی تواند در شکاف دولت ها، با اتکا به قهرمانی فردی و یا با این توهم که میتواند در 

 .بزند پیروز شود "پولیتیک"دنیای مبارزه طبقاتی 

ه له و حزب دمکرات را به یاد دارند، میتوانند تصور کنند کسانی که تاریخ حزب کمونیست ایران و جنگ کوم

ای یک سازمان کمونیستی کارگری را داشت، اگر در که اگر آن زمان حزب کمونیست ایران چنین خاصیت پایه

اعتراض به حزب دمکرات می توانستیم جامعه کردستان را متوقف کنیم، حزب دمکرات، اگر نه از نظر نظامی بلکه 

دئولوژیک، سیاسی و جنبشی متواری می شد، از درون منفجر می شد. آنوقت حتی الزم نبود که بخشی از نظر ای

 .از بهترین کمونیست های کردستان به دست بورژوازی کرد کشته شوند

مکانیسم های دفاع و تعرض سازمان کمونیستی طبقه کارگر با مکانیسم های تعرض و دفاع بورژوازی متفاوت 

ها طبقه کارگر قادر  ا متقارن است. با رقابت با سازمان ها و احزاب بورژوائی در میدان خود آناست. این جنگ ن

به پیروزی نیست. بورژوازی هر چقدر هم که طبقه کارگر را سرکوب کند نمیتواند کارگر سازمان یافته حول تولید 

گر این است که بورژوازی در پروسه یا توزیع را منحل کند. این کار بورژوازی را منحل میکند. سحر قدرت کار
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توسعه سود بردی خود، در پروسه خود گستری سرمایه، طبقه کارگر و قدرت طبقه کارگر در سازمان تولید را 

 .دائماً افزایش میدهد

ای که در اختیار روشن است که وقتی جنگی در میگیرد هر کس، از جمله طبقه کارگر، ناچار است با هر وسیله

جنگ شرکت کند. بحث بر سر این است که طبقه کارگر با چه ابزاری میتواند در چنین جنگی دارد در آن 

بورژوازی را شکست دهد؟ بحث بر سر این است که بدون وجود یک سازمان کمونیستی که در بطن روابط 

روابط تولیدی تولیدی جامعه ریشه دوانده باشد طبقه کارگر شانس زیادی ندارد. سازمان کمونیستی ای که بر متن 

ای ترین رکن فعالیت جامعه قرار دارد بزرگترین امکان و اهرم قدرت طبقه کارگر است. این روابط مهمترین و پایه

کمونیستی است. درست است که فعالیت کمونیستی عبارت است فعالیت یکی از گرایشات درون طبقه کارگر و 

در طبقه کارگر باشد. پایه قدرت و پایه عمل سازمان کمونیستی اش باید  در نتیجه راجع به کل جامعه است اما پایه

 .پشت چرخ تولید جامعه است. این قدرت میتواند و باید به کل جامعه، از جمله به خیابان تابانده شود

خیابان و باریکاد های قیام البته تکلیف قدرت سیاسی را روشن میکنند. قیام در خیابان اتفاق میافتد نه پشت چرخ 

شود نه با اعتصاب. اما طبقه کمونیسم کارگر به رخانه. بورژوازی با اعمال قهر طبقه کارگر، قیام، سرنگون میکا

شود که در بطن سازمان تولید جامعه متشکل و متحد شده باشد و دشمن را بشدت شرطی در این جنگ پیروز می

در قالب رژیم حاکم شکست بدهد در تضعیف کرده باشد. در غیر این صورت حتی اگر انقالب بورژوازی را 

ها و جنبش های بورژوائی، بنا تر جامعه جنگ را به بخش دیگری از بورژوازی خواهد باخت. سنت صحنه عمومی

به خصلت و جایگاه و تجربه طبقاتی شان، قدرت طبقه کارگر را نه میفهند و نه باور دارند. بخش بزرگی از دستگاه 

 .است که طبقه کارگر را از توجه به این قدرت باز بداردتحمیق بورژوازی متوجه این 

در نتیجه در پاسخ به این سؤال که امکانات طبقه کارگر در مقابله با بورژوازی چیست؟ باید گفت در وهله اول 

سازمان تولیدی جامعه. بورژوازی حول سازمان یافتن جمعی و اشتراکی طبقه کارگر برای تولید یا توزیع ثروت 

ست. کارگر در چارچوب روابط تولیدی به هم بافتگی ای را دارد که هیچ طبقه دیگری ندارد و بورژوازی زنده ا

نه تنها قادر به از میان بردن آن نیست بلکه بدون آن نابود میشود. این پاشنه آشیل و چشم اسفندیار بورژوازی است. 

ارگر متکی نباشد. یک حزب کمونیستی نمی تواند تواند بر سازمان تولید طبقه کدر نتیجه فعالیت کمونیستی نمی

مرکز قدرت اش پرولتاریای صنعتی نباشد، و مثالً اساساً معطوف به دانشگاه و مدرسه یا دهقانان و جنبش همگانی 

 .باشد

گفتم یک حزب کمونیستی باید در دانشگاه و در میان دهقانان و در همه نوع جنبش حق طلبانه ای قدرتمند باشد. 

ها نیست. باید در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی قدرتمند بود، باید هر اعتراض ی توجهی کردن به اینبحث ب

آزادی خواهانه و برابری طلبانه در جامعه به فعالیت و سازمان کمونیستی گره بخورد اما باید توجه داشت که 

ری است، نه کمونیستی و نه حتی اگر سازمان سازمانی که متکی به سازمان تولید طبقه کارگر نباشد نه سازمان کارگ
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خیر خواهان سوسیالیست باشد شانسی در رسیدن به این آرزو دارد. سرکوب اش می کنند، شکست اش میدهند و 

 .حتی امکان دست یابی به خواست های رفاهی را ندارد

ه با بورژوازی جدا از چنین ما نمی توانیم وارد جنگی شویم که میدانش میدان اصلی قدرت ما نیست. جنگ مسلحان

اتصالی به طبقه کارگر در بطن روابط تولیدی به جنگ در کوه و بیابان با بورژوازی میکشد که همیشه امکانات و 

قدرت بیشتری دارد. علی رغم هر قهرمانی، علی رغم هر حق طلبی، علی رغم اینکه نیروی بورژوازی غالباً یا مزدور 

 .اً هر دو، و ما آدم ایدئولوژیک بسیار آرمانخواه و برابری طلب، ولی می بازیمهستند یا تحمیق شده، و غالب

های تماماً گفتم جنگ میان پرولتاریا و بورژوازی یک جنگ تماماً نامتقارن است. طرفین با ابزار های و تاکتیک

های ها و تاکتیکبرداری از امکانات ابزار متفاوت و نا متقارنی در این جنگ شرکت میکنند. رقابت و کپی

بورژوازی برای طبقه کارگر مهلک است چون به چنین امکاناتی دسترسی ندارد و وارد یک جنگ نابرابر و خود 

 .شکست دهنده میشود

توانند بنا بر فلسفه وجودی شان، بنا بر سنت و جنبش شان پایه های قدرت شان را بر سازمان  طبقات دیگری که نمی

دهند، غریزتا و اتوماتیک تئوری آن را هم میآورند که احتیاجی به این نیست، سؤال میکنند تولید طبقه کارگر قرار 

کارخانه چیست؟ خیابان محل مبارزه است، من خودم در خیابان کارگر هستم و قدرت را میگیرم. این تصویری 

 .ساده اندیشانه یا شیادانه از انقالب کارگری است که طبقه کارگر در آن شکست میخورد

وقتی حزب بلشویک را، بعنوان یک نمونه موفق از سازمان کمونیستی، نگاه میکنید. وقتی حرف از حزب بلشویک 

میزنید حرف از وایبورگ میزنید، حرف از صنعتی ترین منطقه پطرزبورگ و مسکو میزنید، حرف از دهقانان 

راه خودش کشید، هر چند قسمت وسیعی دورافتاده نمی زنید. هرچند حزب بلشویک دهقانان فقیر دورافتاده را هم

از اقشار پایین خورده بورژوازی را همراه خود کرد اما پایه نفوذ و امکانات اش را کارگر و پرولتر صنعتی روسیه 

فراهم کرده بود. وقتی تزار تصمیم گرفت برای سرکوب انقالب با ارتشش از جبهه به پطرزبورگ برگردد، 

ض کردند کل تزار و تزاریسم را روانه یک روستای پرت کردند و تزار و کل ضد کارگران راه آهن ریلها را عو

انقالب نتوانست متوجه شود که از کجا سر در آورده است. بدون چنین پایه ای در عمق پرولتاریای صنعتی روسیه 

 .حتی تز های آوریل لنین بایگانی می شد

 

 مکانیسم روابط اجتماعی –۲

اما تنها اهرم قدرت طبقه کارگر و جنبش کمونیستی وجود کارگر در بطن روابط تولیدی نیست. همراه با قرار 

گرفتن طبقه کارگر در این روابط تولیدی، طبقه کارگر به ناچار روابط اجتماعی و مبارزاتی ویژه خود را شکل 

جود کارگر در روابط تولیدی را از میان ببرد میدهد. همانطور که بورژوازی به هیچ وسیله و تمهیدی نمی تواند و

و منطق سود او را مجبور میکند که این روابط را گسترش دهد، به همین شکل بورژوازی نمی تواند رابطه اجتماعی 

آید، را از میان ببرد. و مبارزاتی که طبقه کارگر، که به حکم قرار گرفتن در چنین روابط تولیدی را بوجود می
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، بخصوص میان رهبران  شبکه های اجتماعی و مبارزاتی راه روابط تولیدی سرمایه داری، کارگر وبورژوازی هم

 .آورد و از دست آن خالصی نداردو فعالین کارگری را بوجود می

وارد چنین روابطی میشود. گفتم  "اتوماتیک"کارگر چه در محل کار و چه در محل زیست خود یعنی محله 

واحد کارگری است. در نتیجه محله کارگری هم جزئی از سازمان تولیدی و اجتماعی  خانواده کارگری خود یک

طبقه کارگر است. اشتباه است فکر کنیم کارگر تنها در محیط کار کارگر است. القای این شبهه اتفاقاً یکی از 

محروم میکند. در شگرد های جریانات بورژوائی و سندیکالیستی است که طبقه کارگر را از سازمان طبقاتی خود 

 .دنیای واقعی محله کارگری و خانواده کارگری همان قدر مهم است که کارخانه

ها در این متحد کردن کارگر، پایه فعالیت کمونیستی نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد. حضور کمونیست

اده کارگری در تقابل با جامعه ها در تجربه روزمره کارگر و خانو شبکه اجتماعی و مبارزاتی و حضور کمونیست

سرمایه داری یکی از مهمترین اهرم های مقابله با بورژوازی و دور زدن کل دستگاه تحمیق آن است. در نتیجه 

سازمان الزم برای فعالیت کمونیستی ناچار است بر مکانیسم روابط اجتماعی ای، سیاسی و مبارزاتی ای که طبقه 

زماندهی دانشجو، دهقان، خرده بورژوا و غیره هرکدام روش و مکانیسم های کارگر شکل میدهد قرار گیرد. سا

خود را دارد. سازمان دهی طبقه کارگر، به حکم قرار داشتن آن در یک موقعیت یگانه در جامعه روش یگانه خود 

 .ان تولید داردرا دارد.اتکا به روابط اجتماعی ای و مبارزاتی ای که طبقه کارگر، بعنوان یک طبقه ویژه، در سازم

فعالیت کمونیستی نمی تواند مستقل از این روابط شکل بگیرد. اینجا باز هم سر نخ بحثی که قبالً داشتیم را می 

سازمانی نیست، سازمان کمونیستی باید مکانیسم های عمل طبقه کارگر  -بینید: فعالیت کمونیستی یک فعالیت فنی

 .ره و یکپارچه باشد. به این بحث بعدا مفصل تر بر می گردیمرا در خود جای داده باش، باید با آن انتگ

روابط اجتماعی و تجربه روزمره مهمترین مکانیسم آگاهی و خنثی کردن تبلیغات بورژوازی است. طبقه کارگر 

در متن روابط اجتماعی اش هر لحظه با حقیقت کارگر بودن خود و سرمایه دار بودن طرف مقابل روبرو است. این 

ت به فعالیت کمونیستی مجال میدهد تا تبلیغات بورژوازی چه در قامت مسجد و آخوند، چه در قامت واقعی

ناسیونالیسم و لیبرالیسم و چه در قامت ژورنالیسم و آکادمیسم نوکر را خنثی کند. این تبلیغات در زندگی و تجربه 

را نشان میدهد. اینجا است که تبلیغات  روزمره طبقه کارگر بیش از هر جای دیگری پوچ بودن و خرافه بودن خود

و فعالیت کمونیستی میتواند موثرتر از هر جای دیگری به مقابله با بورژوازی برود. در محل کار و محل زیست 

کارگر کرد بهتر و بیشتر از هرجا میتوان ماهیت ناسیونالیسم کرد، بورژوای کرد و تاریخ اختراع شده را خنثی کرد. 

جدال روزمره بهتر از هر جا میتوان خاصیت زن ستیزی، خاصیت خانواده کارگری برای بورژوا  در محل کار و در

و خاصیت مذهب را نشان داد و غیره. اینجا جائی است که ما میتوانیم کمبود هزاران رسانه و مسجد و حزب و 

 .جنبش بورژوائی را خنثی کنیم. اینجا پایگاه و نقطه قدرت فعالیت کمونیستی است
 

 ایسازمان انقالبیون حرفه – ۳
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اینجا الزم است به یک اهرم بسیار حیاتی دیگر در فعالیت کمونیستی اشاره کنیم. اهرمی که هیچ فعالیت کمونیستی 

پابرجائی نمیتواند آن را نادیده بگیرد. اگر چنین کند هیچ شانسی در مقابله ی با بورژوازی نخواهد داشت. این اهرم 

 .البیون حرفه ای استسازمان یا شبکه انق

گفتیم امکانات بورژوازی دو بُعد دارد، بُعد سرکوب و بُعد تحمیق و دامن زدن به خرافات سیاسی و فرهنگی مانند 

مذهب، ناسیونالیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، سندیکالیسم و غیره. و گفتیم طبقه کارگر در مقابل هر دو بُعد آسیب پذیر 

از هر دو بعد مبارزه کارگری، فعالیت کمونیستی و سازمان کمونیستی را مورد است. ابزار های بورژوازی هم 

تعرض قرار میدهد. فعالیت کمونیستی، اگر بخواهد شانسی داشته باشد، باید بتواند تعرض بورژوازی را در هر دو 

 .بعد خنثی کند

.پیشرفته ترین متدها و روشها است.  بعد سرکوب را در نظر بگیرد. بورژوازی امروز متکی به پیشرفته ترین ابزارها،

 ترین جنگها و سازمان های کارگری و کمونیستی. از بازجوئی تا پیچیدهاز استراق سمع بگیرید تا نفوذ در شبکه

های روانی، تبلیغاتی و فرهنگی. از لمپنیسم آشکار تا لمپن روشنفکران و ژورنالیسم و آکادمیسم جیره خور سیستم. 

 .ه پیشرفته ترین این امکانات استبورژوازی متکی ب

ها سابقاً اگر می خواستند جاسوسی فعالین کارگری را بکنند مجبور بودند جاسوس و اطالعاتی را در این فعالیت

های موبیل و امکانات ماهواره ای اند حتی از رد یابی تلفننفوذ بدهند. امروز همه جا دوربین مدار بسته کار گذاشته

تا روابط را ببینند و تعقیب کنند. امروز در ایران در دانشگاه، در کارخانه، در محله و خیابان دوربین استفاده میکنند 

های مخفی مدار بسته کار میکنند. امروز اینترنت را کنترل میکنند، اطالعات را کنترل میکنند. بازجویی های امروز 

های ساواک است. امروز میتوانند حتی بدون شکنجه  تر از شیوهتر و پیچیدهدر جمهوری اسالمی بسیار پیشرفته

 .جسمی قربانی یا متهم را بشکنند

در مقابله با این دستگاه سرکوب و جاسوسی، در مقابله با این دستگاه تولید خرافه و حماقت فعالیت کمونیستی و 

به این معنی که به خرج سایر ای نه ای هستند. حرفهسازمان کمونیستی باید به شبکه ای از فعالین متکی باشد حرفه

ای به این معنی که علم و روش و تکنیک فعالین کمونیست زندگی میکنند یا حقوق بگیر یک حزب هستند. حرفه

مقابله با پلیس و دستگاه سرکوب و مقابله با کل دستگاه تولید جهل بورژوازی را با باالترین استاندارد ها و با 

ای که به کارش مسلط است و میتواند آخرین مدل ای مانند یک مکانیک حرفههها بلد اند. حرفموثرترین شیوه

 .ها امروزه را درست یا تعمیر نمایدماشین

ای کل فعالیت کمونیستی کم تأثیر و موقتی خواهد بود. شبکه در غیاب چنین شبکه ای از کمونیست های حرفه

قدرت مقابله با موج خرافه و حماقت را دارد و نه میتواند در  ای نباشد نهای که متکی به سازمانی از انقالبیون حرفه

مقابل دستگاه پلیسی بورژوازی مقاومت کند. به سادگی تاثیر پایدار و ادامه کاری نخواهد داشت. بورژوازی منظما 

اری از آن را در هم میشکند و طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی را مجبور میکند که از نو شروع کند. طبعا در بسی
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ای را موارد این انقالبیون باید توسط سازمان کمونیستی مورد حمایت مالی قرار گیرند. اما سنت چپ انقالبی حرفه

 .به کسی تبدیل کرده است که به خرج بقیه زندگی میکند

فعالیت  این بحث را در مقابل اکونومیست ها به تفصیل باز میکند. توضیح میدهد که "چه باید کرد؟"لنین در کتاب 

اش را بلد است. مهم نیست که  ای ممکن نیست. شبکه ای که حرفهکمونیستی بدون وجود شبکه انقالبیون حرفه

ای است چون بلد است با پلیس مبارزه کند، بلد است از سازمان یا حزبش حقوق میگیرد و یا نمی گیرد. حرفه

بلد است کار مخفی و علنی را تلفیق بکند، بلد است سیستم را خنثی کند، بلد است تناسب قوا را در نظر بگیرد، 

 .سخنرانی کند و جواب مزخرفات بی بی سی و تلویزیون ایران و جمهوری اسالمی سبز و غیره را بدهد

ها ها را یاد بگیرند. هرکدام باید متخصص یکی از این عرصه ها بشوند. یاد گرفتن اینای باید اینانقالبیون حرفه

با آوردن این انقالبیون انرژی، اشتیاق و وقت الزم دارد. هیچ کس بطور خود بخودی و از شکم زمان میخواهد، 

مادر این کاره متولد نمیشود. این یک علم است. تکنیک است باید یاد گرفت و البته باید تجربه کرد. تنها وجود 

هم اهمیت جذب انتگره بودن چنین شبکه ای به فعالیت کمونیستی شانس پیروزی را میدهد. اینجاست که باز 

کمونیست هائی که از منشاء غیر کارگری هستند و غالباً بیش از کارگران فرصت و امکان تسلط به علم و تکنیک 

زمانه خود را دارند برجسته میشود. اینجاست که باز هم میبینیم که طبقه کارگر تنها با اتکا به کارگر و در غیاب 

 .پذیر استرژوائی چقدر در عمل آسیبوجود روشنفکران و متخصصین بو

 

 مشخصات سازمانی فعالیت کمونیستی – 8فصل 

در این بخش به مشخصات عمومی سازمان الزم برای فعالیت کمونیستی میپردازیم. در فصل های بعد وارد تفصیل 

داشتن قابلیت ای یک سازمان کمونیستی، برای بیشتر بعضی از این مشخصات خواهیم شد. .اینجا مشخصات پایه

 .مقابله با بورژوازی، را ردیف میکنیم

 

 قابلیت سازمان دهی از مبارزه سنگر به سنگر با بورژوازی تا سازمان دادن قیام – ۱

گفتیم که فعالیت کمونیستی فعالیتی است برای سازمان دادن انقالب اجتماعی طبقه کارگر. و گفتیم این انقالب، 

گوید آخرین جنگ است و جنگی است که بورژوازی تا آخرین قطره خون و می همانطور که سرود انترناسیونال

آخرین ریال امکاناتش در آن مایه میگذارد. همه امکاناتش را برعلیه ما به میدان می کشد. این مقاومت یا مقابله 

هم بعد از آن  شود، هم در مقابل قیام پرولتری و مهمتر از آنبورژوازی هم در دوره حکومت بورژوای انجام می

 .در دوران حکومت کارگری

گیری بحران انقالبی و خود انقالب، که قیام یک نقطه آموزد که شکلمارکسیسم، و راستش عقل سلیم، به ما می

لرزه و آتش فشان به فاکتورهای بسیار متنوع و از آن است، در اختیار و کنترل کسی نیست. انقالب مانند زمین

 .شود که خارج از کنترل ما قرار داردمیای مربوط پیچیده
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خصوص سیر آن بسمت یک انقالب پرولتری تماماً به اما، و این یک امای مهم است، سرنوشت یک انقالب و به

ها و طبقه کارگر در آن بازی میکنند. سؤال این است که طبقه کارگر با چه درجه  نقشی بستگی دارد که کمونیست

 ا چه درجه ای از پراکندگی و نا آگاهی وارد چنین انقالبی میشود؟از آگاهی و تشکل و یا ب

طبقه کارگری که بدون سازمان کمونیستی خود و پراکنده وارد چنین انقالبی شود، بخصوص امروزه که بورژوازی 

 .ها و به میدان آمدن طبقه کارگر را به یک هنر ارتقا داده است، شانس کمی خواهد داشت مقابله با انقالب

در این رابطه دو استراتژی میتوان داشت: اول منتظر ماندن تا انقالب فرا برسد و بعد امیدوار بود که آنجا طبقه 

انقالب پرولتری. دوم  "تدارک"کارگر خواهد توانست خود را منسجم کند. این یعنی استراتژی انتظار و استراتژی 

ه منسجم تر، هرچه سازمان یافته تر و هرچه تحزب یافته تر طبقه کارگر برای ورود هرچ تالش کرد تا هرچه سریع

تر به هر تحول و انقالبی که در جامعه شکل بگیرد آماده کرد. یعنی استراتژی سازمان دادن انقالب پرولتری و 

واگذار نکردن آن به یک التاری سیاسی. این یعنی سیاست کمونیستی. روشن است که در شرایط انقالبی طبقه 

وز به اندازه صد سال می آموزد. اما این در مورد بورژوازی هم صادق است. مساله این است که امروز کارگر هر ر

بورژوازی با تجربه تر از همه دوران های گذشته وارد چنین انقالبی میشود. سؤال به سادگی این است که با کدام 

رای ورود به انقالب و پیش بردن آن بسمت استراتژی شانس طبقه کارگر بیشتر است؟ با اتنظار یا با آماده شدن ب

یک انقالب پرولتری؟ کمونیسم هرچه که باشد علم انتظار نیست. هنر و کل فلسفه سازمانی فعالیت کمونیستی این 

است که چگونه طبقه کارگر و جامعه را به سمت این رویارویی نهایی سوق دهد و تضمین کند که با شکل گرفتن 

گر در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و بورژوازی در موقعیتی ضعیف. این یعنی هنر سازمان دوره انقالبی طبقه کار

 . در دوره غیر انقالبی کمونیستی دادن و تحزب بخشیدن، الاقل، به پیشروان و فعالین کمونیست طبقه کارگر

کارگر را به جنگی خواهد برد فعالیتی که طبقه کارگر را برای این رویارو ای آماده نکرده باشد، در دنیای واقعی 

 .که شانس کمی در بردن آن دارد

در این پروسه متحد کردن و آماده کردن طبقه کارگر، فعالیت و سازمان کمونیستی باید به تهدیدات و معضالت 

 .آورد جوابگو باشدو پیچیدگی ها ای که بورژوازی و قابلیت های آن بوجود می

انی باشد قابلیت سازماندهی مبارزه سنگر به سنگر طبقه کارگر در مقابل سازمان کمونیستی نمی توانید سازم

بورژوازی و قابلیت متحد کردن الاقل شبکه رهبران و فعالین طبقه کارگر را نداشته باشد. سازمان کمونیستی باید 

سنگر از نا آگاهی  های اجتماعی سنگر به بتواند طبقه کارگر را در مبارزه روزمره و در بطن رابطه تولیدی و شبکه

 .و پراکندگی در آورد

مبارزه روزمره و سنگرهایی که نه فقط در کارخانه بلکه در کل صحنه جامعه شکل میگیرد و از مبارزه برای آزادی 

تا مبارزه علیه جنگ، از مبارزه برای رهائی زن تا مبارزه اقتصادی را در بر میگیرد. .طبقه کارگر عالوه بر صحنه 

مبارزه ای در ابعاد وسیعتری در صحنه جامعه درگیر است. پروسه آماده کردن و بردن طبقه کارگر به  کارخانه، با
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آن نبرد نهایی یک پدیده جاری است. بعداً رابطه مبارزه برای اصالحات و مبارزه برای انقالب پرولتری را بیشتر 

واند در رسیدن به اهداف خود موفق باشد مگر باز خواهیم کرد. اینجا باید تأکید کنیم که سازمان کمونیستی نمی ت

اینکه ماهرانه و مارکسیستی مبارزه برای اصالحات، از خواست های روزمره تا خواست های عمومی تر، را با مبارزه 

 .برای انقالب کارگری ممزوج کند

وسه آموزش و روشنگری یک پر صرفا قبالً اشاره کردیم و بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد که این فعالیت کمونیستی

است. طبقه کارگر قبل از هر چیز سازمانی را  یک مبارزه سیاسی و عملی تر از آن نیست، بسیار بیشتر و بسیار مهم

الزم دارد که بتواند، آمادگی ذهنی و عملی، عقل و تدبیر، قابلیت تصمیم گیری، قابلیت مانور و قابلیت انطباق خود 

 .با شرایط را داشته باشد

ای فعالیت کمونیستی و سازمان کمونیستی قابلیت سازماندهی مبارزه سنگر به سنگر نتیجه یکی از مشخصات پایه در

 .و قابلیت بردن طبقه کارگر به سمت انقالب و قابلیت سازمان دادن قیام پرولتری است
 

 حزب مدرن :استفاده از شیوه ها و مکانیسم های جامعه مدرن – ۲

از هر لحاظ تغییر کرده است. همانطور که مبارزه به شیوه عشایری و سرخپوستی  ۲۰و  ۱۹دنیای ما با دنیای قرن های 

نمیتوانست شانسی در پیروزی بر بورژوازی داشته باشد، امروز نیز بدون استفاده از تکنولوژی مدرن، فعالیت 

 .کمونیستی شناسی در پیروزی بر بورژوازی را ندارد

مانده بودند. نوشتن و توزیع  قرن بیست ابزار های بورژوازی و لذا ابزار های پرولتاریا به نسبت امروز عقباوائل 

ها به نشریه، جزوه و کتاب و استفاده از تلفن باالترین استفاده از تکنولوژی مدرن به حساب می آمد. و کمونیست

 .وسعت از آن استفاده میکردند

ها اصل است، اما به تنهائی آن ابزارها کماکان هم برای بورژوازی و هم کمونیستامروز گرچه از استفاده از 

جوابگو نیست. بورژوازی امروز نتنها خود از آخرین تکنولوژی در وسائل ارتباط جمعی، در تمرکز و بهره برداری 

ها  کارگر و کمونیستناپذیر آن را در دسترس طبقه از اطالعات و در آموزش استفاده میکند، بلکه بطور اجتناب

هم قرار داده است. بدون استفاده از این ابزار ها فعالیت کمونیستی نمیتواند نه صدایش را به گوش کسی برساند و 

 .نه حتی میتواند به سایر فعالین کمونیست و طبقه کارگر دست رسی داشته باشد

د خود را تنها به ابعاد تکنولوژیک قضیه اما، وقتی از ضرورت مدرن بودن فعالیت کمونیستی حرف میزنیم، نبای

های فرهنگی و  محدود کرد. مدرن بودن در امر سازمان و روش ها، مدرن بودن در دسترسی و انعکاس پیشرفت

عملی بشریت، قابلیت در شناختن و پاسخ دادن معضالت جدیدی که جامعه بورژوائی در مقابل فعالیت کمونیستی 

ناریو سیاه، و تغییر ابعاد رابطه تحزب کمونیستی با قدرت و غیره و غیره همه در ردیف قرار داده است، مثالً خطر س

 .اهمیت درک دنیای مدرن ماست
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ای برای جامعه قابل دسترس شد و نشریات انقالبی اینجا باید بر یک نکته تأکید بگذاریم. وقتی چاپ در ابعاد توده

اری، طبق معمول، تصور کردند که این خاصیت نشریه است، شروع بر تأثیر گذاری وسیع بر جامعه کردند، بسی

همانطور که فکر میکردند که عینک سواد می آورد. امروز هم، بخصوص در میان سطحی نگری خرده بورژوائی، 

تصور این است که تکنولوژی مدرن، تلویزیون، اینترنت، فیس بوک و غیره انقالب میکند. اینطور نیست. به این 

شود که فت عینک سواد نمی آورد. خاصیت این ابزارها وقتی در فعالیت کمونیستی روشن میجماعت باید گ

محمل یا تسمه نقاله یک سیاست کمونیستی باشند. جزئی از آن فعالیت و ابزارهای فعالیت در زمین جامعه، بر متن 

 .روابط تولیدی و در بطن روابط اجتماعی طبقه کارگر باشند

کید این است که فعالیت کمونیستی مانند هر فعالیت دیگری تابع ابزارهای تولید و توزیع به هر صورت، اینجا تأ

زمانه خود باید باشد. این فعالیت نمیتواند از پیشرفته ترین امکانات و روش های جاری در جامعه بهره نگیرد، نمی 

امکانات جدید،شیوه های جدید سازمانی توانید به شیوه قرن گذشته به جنگ بورژوازی برود. باید قابلیت استفاده از 

را داشته باشد. باید بتواند در قرن بیست و یکم صدایش را به گوش طبقه کارگر برساند، صدای طبقه کارگر را 

 .بگوش هم طبقه ای اش برساند، سازمان بدهد و متحد کند

لب کند. جلب کانون های فکری، فعالیت کمونیستی باید بتواند کمونیست های با چنین قابلیت هائی را به خود ج

ها در فعالیت کمونیستی است. های ادغام این قابلیتفرهنگی و اجتماعی به حول فعالیت کمونیستی یکی از روش

محدود ماندن به محیط کارگری، ضدیت با روشنفکران، عدم قابلیت در جلب و جذب پیشرو ترین عناصر فکری 

 .عالیت کمونیستی و شکست آن استو فرهنگی در جامعه نسخه متحجر ماندن ف
 

 کارائی در سازمان دادن مبارزه برای رفرم و مبارزه برای انقالب – ۳

سازمان کمونیستی باید بتواند مبارزه برای اصالحات را با مبارزه برای انقالب همراه هم انجام بدهد. و این کاری 

 .خرده بورژوازی اخذ کرده استساده نیست. بخصوص برای جریانی که سنت مبارزاتی خود را از 

بهبود شرایط کار و زیست طبقه کارگر، چه در بعد اقتصادی و چه در بعد سیاسی و فرهنگی نه تنها شرایط زیست 

طبقه را بهبود میبخشد، که منطق هر جریان کارگری است، بلکه خاصیت اتحاد را به خود آگاهی طبقه کارگر 

 .آگاهی را در طبقه کارگر افزایش میدهد تبدیل میکند و امکان مبارزه، تشکل و

این در مقابل تصور خرده بورژوازی است که فقر و بدبختی را منشاء انقالبی گری میداند و تصور میکند هرچه 

جامعه مختنق تر و فقیر تر باشد انقالب پرولتری در آن ممکن تر است. بعالوه، گفتیم مبارزه برای آگاه و متحد 

ک فعالیت مبارزاتی سیاسی و عملی است نه صرفاً یک فعالیت روشنگرانه. در نتیجه پروسه کردن طبقه کارگر ی

مبارزه برای اصالحات بستر مهمی در پروسه بارور شدن آگاهی و تشکل طبقه کارگر است. پروسه گره خوردن 

شد رهبران عملی و کمونیسم طبقه کارگر به زندگی و مبارزه توده طبقه و رهبران آن است، پروسه بار آمدن و ر

 .فعالین کمونیست در درون طبقه کارگر است
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در مقابل برداشت خرده بورژوائی از مبارزه برای اصالحات، برداشت سندیکالیستی و رفرمیستی از این مبارزات 

وجود دارد که مبارزه برای رفرم را هدف نهائی و غائی خود میداند. در این سیستم کارگر همیشه کارگر است و 

فروشنده نیروی کار و رسالت مبارزه کارگری تنها بهبود شرایط کار کارگر است و نه از بیخ برافکندن بردگی 

 .مزدی و جامعه سرمایه داری

این تنها فعالیت کمونیستی و سازمان کمونیستی است که میتواند این دو پدیده را به هم به بافد و در دنیای واقعی 

بلکه هر مبارزه کارگری را به یک مدرسه انقالب پرولتری تبدیل کند، هر پیروزی نه تنها هر اعتصاب کارگری 

در مبارزه برای رفرم را به تخته پرشی در قابلیت مبارزه و در آگاهی و اتحاد طبقه برای انقالب پرولتری تبدیل 

 .نماید
 

 امنیت: پنهان کاری و اصل حداقل اطالعات – ۴

کارگر همیشه علنی است، فعالیت کمونیستی و سازمان کمونیستی برای حفاظت  گفتیم که گرچه مبارزه توده طبقه

های مقابله با پلیس خود در مقابل دستگاه سرکوب بورژازی نیازمند پنهانکاری اکید و استفاده از موثرترین شیوه

 .بورژوازی است

به آن پرداخت. شاید مهمترین  پنهان کاری و امنیت یک موضوع بسیار وسیع و چند جانبه است که اینجا نمیتوان

هر کس باید به  پایه امنیت که الزم است اینجا مورد تأکید قرار گیرد اصل حداقل اطالعات است. مطابق این اصل

 . اطالعاتی دسترسی داشته باشد که برای انجام وظیفه اش به آن نیاز دارد

کسب اطالعات توسط پلیس نشت این اطالعات  مهمترین پایه. آید اما اینطور نیستای میاین به نظر اصل ساده

در این سیستم نتنها یک نفوذی میتواند به همه اطالعات دسترسی پیدا کند و یک  . های محفلی است در کانال

اشتباه در عضو گیری را به فاجعه تبدیل نماید، بلکه در نتیجه این نشت اطالعات، هر کس که توسط پلیس دستگیر 

العات را لو بدهد. این واقعیت هم دستگیر شده را در موقعیت بسیار بد تری قرار میدهد )کسی شود میتواند همه اط

 .که اطالعات زیادی ندارد را نمیتوان به اعترافات زیاد کشاند( و هم سازمان را از هم میپاشد

ست. اما، مشکل، شکل میگیرد و این طبیعی ا اعتماد های فردی واقعیت این است که محفل بنا به تعریف بر اساس

شود که در این شبکه که بر اعتماد های فردی استوار است، اطالعات ندادن تبدیل به شاخص از نظر امنیتی، این می

اعتماد یا بی اعتمادی میشود. اگر شما اطالعاتی را به کسی ندهید این کار عالمت به اعتمادی به فرد مذبور تلقی 

حفلی در مقابل پلیس ادامه کاری ندارند و یا نمیتوانند فعالیت خود را میشود. یکی از دالیلی که شبکه های م

 .گسترش دهند، همین است

اگر شبکه های محفلی ضوابط و روابط پیشا حزبی را با خود حمل میکنند، کنجکاوی و فضولی خاصیت خرده 

ن احساس امنیت به خرده بورژوا است. خرده بورژوا بنا به تعریف نا امن است. فضولی و کنجکاوی مکانیسم داد
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بورژوا است. از آن بدتر درز دادن اطالعات مکانیسمی است که خرده بورژوا و یا کارگر کم تجربه و کم نفوذ با 

 .آن خود را مهم و دارای اطالعات بسیار مهم معرفی میکند

محفلی، این بی تجربگی ها و فعالیت کمونیستی و سازمان کمونیستی بار ها و بارها به سادگی قربانی این روابط 

 .این اخالقیات خرده بورژوائی شده است
 

 دیسیپلین، رهبری جمعی و وحدت اراده – ۵

دیسیپلین و انضباط یکی از مفاهیم کلیدی در زندگی و در مبارزه طبقه کارگر است و بخصوص یکی از شاخص 

کردم که در زندگی روزمره کارگر در  های بلوغ سیاسی و طبقاتی کارگر و فعال کمونیست است. قبالً اشاره

محیط کار، زندگی دستجمعی است. کارگر، به عکس خرده بورژوا که با کار و خالقیت فردی زندگی میکند، با 

میسازد یا انجام میدهد محصول کار  کار و خالقیت جمعی روبرو است. هر چیزی که طبقه کارگر تولید میکند،

با هم زندگی و کار میکنند، کارگران در تعاون و همکاری با هم. این واقعیت  جمعی است. خرده بورژوا در رقابت

 .دو خصلت تماماً متفاوت به این دو طبقه میدهد

برای کارگری که تازه به صف این طبقه پیوسته است، و معموالً از یک گذشته دهقانی یا خرده بورژوائی به این 

پروسه ای، گاه طوالنی، است. میگویند مارکس یک نسل طبقه پیوسته است، هضم این موجودیت دستجمعی 

زندگی کارگری و لنین چیزی حدود سه سال را مبنا گرفته اند. اینکه این تخمین ها چقدر دقیق است و چقدر به 

شرایطی که در آن این اظهار نظر ها شده است مربوط اند، مورد بحث ما نیست. آنچه که هست این است که اگر 

شود که دیسیپلین و تعهد به انجام یک کار مشترک شرط بقا است، در ط کار زودتر متوجه میکارگر در محی

تر را طی میکند. جا انداختن ضرورت مبارزه مبارزه فرا کارگاهی یا کارخانه ای، کسب این آگاهی پروسه طوالنی

باره علیه بیکاری توسط جمعی، در مقابل اعتراض فردی و یا تخریب وسائل کار، جا انداختن مثالً ضرورت م

کارگر شاغل و امثالهم، یکی از چالش های مهم است که هر فعال کارگری در سازمان دادن مبارزه در محیط های 

کار با آن روبرو میشود. منشاء طبقاتی کارگری که تازه وارد محیط کارگری شده سدی در راه متشکل شدن 

 .کارگر است

ضباط داشتن و نداشتن فرق میان مرگ و زندگی است. اگر هر کس هرکاری در فعالیت کمونیستی دیسیپلین و ان

را که خود درست میداند انجام دهد، فعالیت کمونیستی ای را نمیتوان سازمان داد. این یک جنگ است اگر در 

راه این جنگ دیسیپلین و فعالیت باهم و مطابق یک نقشه و سیاست واحد انجام نگیرد، خیلی ساده شکست را به هم

خواهد داشت. نمیشود روز اعتصاب یکی اعتصاب کند یکی نکند، روز قیام یکی قیام کند و یکی نکند. این نسخه 

 .شکست است
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دیسیپلین چیزی جز اراده واحد نیست. وحدت اراده مبانی زندگی و مبارزه مؤثر کارگر است. اما این دیسیپلین در 

ست. این دیسیپلین تنها زمانی میتواند عملی شود که آگاهانه و متکی مبارزه یک دیسیپلین دلبخواه و اختیاری هم نی

 .باشدجمعی به یک پروسه بحث و تصمیم گیری

های متفاوتی را درست میدانند و  ها سیاست ها، روش ها، و تاکتیک واقعیت این است که در زندگی روزمره آدم

شود به وحدت اراده یا دیسیپلین در انجام چگونه می یا به نظرشان میرسد. سؤال این است که این تعدد در نظر را

یک روش، سیاست یا تاکتیک واحد تبدیل کرد؟ خرده بورژوازی تنها راهش یک راه نیمه مذهبی است که در 

آید همه مثل هم فکر کنند، تحلیل و اعتقاداتشان یکی باشد. این روش منجر به ایجاد فرقه ها و سکت آن الزم می

شود که مبنای اتحادشان نه موجودیت اجتماعی در مبارزه بلکه اعتقادات ک و نیمه مذهبی میهای ایدئولوژی

 .مشترک است

تواند از این روش استفاده کند باید یک مکانیسم سیاسی غیر سازمان الزم برای فعالیت کمونیستی نمی

باشد. مکانیسمی که طی آن همه ایدئولوژیک، فرقه ای و سکتی برای تبدیل تعدد نظر به وحدت اراده را داشته 

های درگیر بحث، طی یک زمان محدود و معین، نظراتشان را مظرح میکنند، و بعد برای آنچه که باید انجام  طرف

همه به مسئولیت و  . همه به انجام تصمیم جمعی متعهد میشوند گیرد رأی میگیرند. بعد از این تصمیم گیری،

اند احترام میگذارند. این نقشه و یا کار انتخاب شده گی و پیش برد این تصمیم،اختیارات مسئولینی که برای هماهن

 .همان مکانیسمی است که مجمع عمومی، و هر سازمان اجتماعی، بر اساس آن کار میکند

روشن است که سازمان کمونیستی به شیوه مجمع عمومی قابل اداره نیست. هم سازمان خاصی است و هم زیر فشار 

این پروسه قابل انجام نیست. اما فلسفه تعدد نظر، تصمیم گیری و بعد از آن وحدت اراده در انجام  بورژوازی

ای سیاست مصوب یکسان است: تعهد مان به این است که وقتی بحث کردیم و بحث را به نتیجه رساندیم، نتیجه

میگویند وحدت فرماندهی. شما نمی  به این . همه با هم میرویم اجرا می کنیم که با رأی گیری معلوم میشود، را

توانید در صحنه جنگ پنج نفر فرمانده داشته باشید و هر کس چیزی بگوید. اینجا البته باید به این پیچیدگی توجه 

کرد که وقتی سازمان کمونیستی مخفی به یک تصمیم باید بتواند آن را به تصمیم همه فعالین و رهبران کارگری 

تری یل کند. این کار، بخصوص در شرایط اختناق و حاکمیت بورژوازی، پروسه پیچیدهخارج از سازمان هم تبد

 .است

نکته این است که فعالیت کمونیستی بدون دیسیپلین قابل انجام نیست. بدون تأمین وحدت فرماندهی در جنگ می 

یکی هم بگوید نه. چنین بازید. گفتم نمیتوان وقتی اعتصاب را فراخوان میدهید یکی بگوید برویم اعتصاب کنبم 

میخورد. طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی را نمیتوان با معیار ها و زندگی خرده  اعتصابی همان روز اول شکست

بورژوا، دکانداران و دهقانان سازمان داد. باید بر زندگی طبقه کارگر منطبق باشد. جمعی بودن و اجرای یک نقشه 

 .واحد
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گفتم قدرت طبقه کارگر در سازمانش در تولید است. کارگر بدون همکاری کارگر بغل اگر به یاد داشته باشید، 

های خرده بورژوازی، نتنها بدون بغل دستی اشان معنی دارند، دستی اش معنی ندارد. دکاندار و دهقان و سایر بخش

مبارزه کارگری و فرهنگ زندگیشان از طریق رقابت با دکاندار یا خرده بورژوای دیگر میگذرد. در نتیجه سازمان 

مبارزه کارگری با سایر طبقات، بویژه خرده بورژوازی فرق می کند. اگر برای خورده بورژوا دیسیپلین جمعی یک 

العاده و وغیر عادی است، کارگر زندگی روزمره اش توأم با دیسیپلین است. باید صبح سر ساعت دقیقی امر فوق

چیز باید مطابق مقرّرات هماهنگ با هم باید انجام شود، در غیر این  سر کار حاضر باشد، و در پروسه کارهمه

صورت یا کار انجام نمیشود و یا دست رفیقش زیر ماشین پرس له میشود. انضباط برای کارگر اصالً چیز فوق العاده 

 .ای نیست. منطق زندگی روزمره است

منشی روشنفکران با انضباط الزم در فعالیت جمعی گفتم یکی از گسلهایی فعالیت کمونیستی تناقض میان انفراد 

طبقه کارگر است. این یکی از آن گسل ها است که دیسیپلین، امنیت ، ادامه کاری ، کار باهم و دستجمعی را 

میتواند مختل کند. کارگر با دیسیپلین زندگی میکند با دیسیپلین متولد میشود وبا دیسیپلین می میرد.دیسیپلین جزئی 

 .ی کارگر است و منطق اش برای او غریبه نیستاز زندگ

 

 حزب توده ای و حزب انقالبیون حرفه ای: حزب اعضا و حزب کادرها – ۶

ای است. اسکلت این فعالیت را گفتیم که یک مشخصه فعالیت و سازمان کمونیستی وجود شبکه انقالبیون حرفه

تنها مبارزه با پلیس را میدانند، بلکه میتوانند جواب کسانی تشکیل میدهند که کارشان را بلد اند. کسانی که نه 

تبلیغات مذهبی، تبلیغات ناسیونالیستی، جواب بورژوازی را در هر شکل و قامتی بدهند. کسانی که میتوانند قانع 

کنند، متحد کنند، همه جنبه های فعالیت را سازمان بدهند. البته تأکید کردیم که هیچ تک فردی نمیتواند در همه 

ها و این کمیته ها و فعالیت کمونیستی را این کار ها خبره باشد.این خاصیت را جمع متخصصین که این شبکه

ای را ما کادر مینامیم. اساس هرکار و هر فعالیتی بر دوش بوجود می آورند، تضمین میکنند. این انقالبیون حرفه

 .کادر های آن قرار دارد

ن محدود است. اما، فعالیت کمونیستی محدود به این سطح از فعالین نیست. آیند و تعدادشااین طیف سخت بار می

تری از کارگر و غیر کارگر کمونیست وجود دارند، و دائم باید تولید شوند، که محمل انجام  توده بسیار وسیع

 .فعالیت کمونیستی هستند

معنی است. بدون آنها الیت کمونیستی بیاینجا به نوع دیگری از فعالین کمونیست میرسیم، کسانی که بدون آنها فع

شوند که تنها میتوانند به مدال های شان افتخار ای و یا کادرها تبدیل به فرماندهان بی سپاه میشبکه انقالبیون حرفه

واقع، در تمایز از کادرها و انقالبیون حرفه ای، اعضای یک سازمان  کنند. این توده وسیع فعالین کمونیست در

 .هستند کمونیستی
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ای باشد. باید دور شبکه کادر های اش را اعضای آن گرفته باشند، سازمان کمونیستی باید یک سازمان توده

همانطور که دور اعضای آن را باید طیف وسیع دوستداران و فعالین مستعد گرفته باشند. اصوالً شاخص یک کادر 

 .ده ای باشدخوب این است که توانسته است چنین متحد کننده و معتمد تو

از این مهمتر این است که به عکس رابطه فرمانده با سرباز، اتوریته و رابطه میان این کادرها با اعضا بر اساس نفوذ 

و اعتبار کادر ها است تا رتبه و موقعیت تشکیالتی آنها. به همین دلیل در اساسنامه حزب حکمتیست کادر ها از 

تری دارند. وقتی  نسبت به اعضا، برخوردار نیستند. وظایف بیشتر و پیچیده حقوق و اختیارات و امتیازها ویژه ای،

شود و به کدام که بدنه یک سازمان کمونیستی رأی میدهد همه رأی یکسان دارند. اینکه چگونه این رأی داده می

 .رود دیگر به درجه زیادی به اعتبار و نفوذ معنوی کادرها مربوط میشودسمت می

ها را بدور یک اسکلت کادری ه هر سازمان کمونیستی این است که توده وسیعی از کمونیستدر نتیجه مشخص

شود و بدون متشکل میکند. بدون این اسکلت کادرها، سازمان حزبی مانند یک توده ژله ای روی زمین پهن می

م دهد. میخواهم تأکید این توده اعضا، اسکلت کادرها، درست مانند اسکلت لخت انسان، کار زیادی نمیتواند انجا

یک تقسیم . تر نیستو مهم کنم که تمایز میان کادر )انقالبیون حرفه ای( با اعضا تمایز میان خوب و بهتر یا مهم

و یک نقشه سازمانی بر اساس واقعیت موجود ماست. بدون این تقسیم کار اصوالً کاری نمیتواند سازمان داده  کار

 .یک و انتگره کردن همزمان این دو سطح قابل انجام نیستشود. فعالیت کمونیستی بدون تفک

شود که نفوذی ندارند، یا به بدون این تفکیک و امتزاج، فعالیت کمونیستی به یا به کادر های حرفه ای منتهی می

ا ها ساخته نیست و یا هر دو اینها. آنوقت سازمان کمونیستی نه میتواند جواب بورژوازی راعضایی که کاری از آن

 .بدهد، نه میتواند از خود در مقابل پلیس دفاع کند و نه اصوالً مبارزه مؤثر و یا موفقی را سازمان بدهد
 

 .حزب سیاسی یا محفل کسانی که همدیگر را قبول دارند – 7

های  گیری هر شبکه مبارزاتی است و سازمان کمونیستی ای که طیف وسیعی از شبکهرابطه محفلی مبنای شکل

 .را در دور خود نداشته باشد فلج استمحفلی 

اما محدود ماندن در این روابط و ادامه همان روابط و ضوابط محفلی به کار سازمان کمونیستی مهلک است. لنین 

در این مورد صحبت کرده است. اینجا ما تنها  "یک گام به پیش دو گام به پس"و  "چه باید کرد؟"به تفصیل در 

 .اشاره کنیممیتوانیم به جنبه هائی 

گری و هم والیتی بودن، فرهنگ یکسان، از هم محفل بر اساس اعتماد شخصی، نزدیکی خلق و خو، همشهری

گونه باشد. اما گذار از محفل به سازمان کمونیستی شود و طبیعی هم هست اینخوش آمدن ها و غیره تشکیل می

همراه باشد. در غیر این صورت امکان سازمان  باید با گذار از این شاخص ها به شاخص های سیاسی و اجتماعی

دهی فعالیت کمونیستی که اینجا به آن اشاره کردیم وجود نخواهد داشت. محفل قابلیت گسترش محدودی دارد 

 .و تنها یک سازمان کمونیستی غیر محفلی میتواند این سد ها را بشکند
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ت توافق شده باشند. همه تصمیمات باید مطابق نرم در سازمان کمونیستی همه روابط باید بر اساس ضوابط و مقررا

و پروسه و مقررات مدون و روشن اتخاذ و اجرا شوند. این واقعیت ضوابط و روابط جامعه و طبقه کارگر را هم 

ها  منعکس میکند. طبقه کارگر و سازمان اش در جامعه متکی به یک رابطه تولیدی و اجتماعی است و نه دوستی

ردی. . کارگرانی که اتومبیل یا فوالد تولید میکنند یا کارگرانی که حتی یک نانوائی با هم کار و نزدیکی های ف

 .میکنند یک موجودیت واحد دارند درحالی که غالبا خلقیات و مشخصات فردیشان شبیه هم نیست

قومیت، ملیت،  ای کامالً غیر شخصی است؛ یک مبارزه طبقاتی است. به محض اینکه عنصرمبارزه کارگری مبارزه

مذهب، جنسیت، صنفیت و اخالقیات و فرهنگ را وارد آن کنید تفرقه ایجاد می کنید. سازمان کمونیستی سازمانی 

برای خاتمه دادن به تفرقه درون طبقه کارگر است نه ابدی کردن یا رسمیت دادن به آن. موجودیت طبقه کارگر، 

پایه قدرت طبقه کارگر است و بخش اعظم خرافه ای که  مستقل از مذهب، ملیت، جنسیت، صنفیت و اخالقیات

 .بورژوازی تولید میکند برای دامن زدن به این تفرقه قومی، جنسی، صنفی، اخالقی، فرهنگی و غیره است
 

 خط روشن مارکسیستی – 8

مبارزاتی گفتیم که پایه فعالیت کمونیستی تالش برای اتحاد طبقاتی طبقه کارگر است. گفتیم این تالش یک امر 

است و نه صرفاً آموزش و روشنگری. در این مبارزه تبیین درست از روابط اقتصادی و سیاسی طبقات و جنبش 

های مختلف حیاتی است. بدون چنین تحلیل یا روشن بینی عمیق سیاست، تاکتیک و استراتژی درستی را نمیتوان 

 .ا تحلیل تخیلی یا سطحی وارد شد و امید پیروزی داشتاتخاذ کرد. به این جنگ نمیتوان با چشمان بسته، با توهم، ب

بعالوه گفتیم که یک پای مهم تالش برای اتحاد طبقه کارگر خنثی کردن تبلیغات و تبیین های بورژوائی از اوضاع 

ها و جریانات جامعه و از جمله وضعیت طبقه کارگر است. مذهب، ناسیونالیسم، لیبرالیسم، فاشیسم و همه سنت

ئی تالش میکنند تا تبیینی وارونه را به خورد جامعه و طبقه کارگر بدهند. تبیین هائی که خرافات است و بورژوا

ها و تبلیغات تفرقه درون طبقه کارگر را اذلی و ابدی میکند. و گفتیم که در این راه بورژازی پیچیدین ترین تئوری

کند و سفید را سیاه و سیاه را سفید به نمایاند. این  خود را بکار میبنند تا اغتشاش فکری بوجود آورد، چشم بندی

تبلیغات و این یورش فکری و فرهنگی هر روز و هر لحظه و در مورد هر مساله ای، حتی در مورد خصوصی ترین 

ها از رابطه دوستی تا رابطه با همسر و رابطه با کودکان، تصویر از خود، رابطه میان کارگران در جامعه رابطه انسان

ا در بر میگیرد. به مذهب، به ناسیونالیسم، به لیبرالیسم بورژوائی، به اینکه چه چیز را خوب و چه چیز بد معرفی ر

میکنند، به آرزو ای که هر کس، حتی هر کودک، دارد نگاه کنید تا عمق نفوذ فرهنگ طبقه حاکمه )بورژوازی( 

هنگ حاکم بر هر جامعه فرهنگ طبقه حاکمه و فرهنگ آموزد که فررا در این یا آن شکل ببینید. مارکس به ما می

 .مناسبات حاکم است

شرکت در این مبارزه چه در بعد عملی و چه سیاسی و فرهنگی بدون یک تئوری روشن، بدون یک مارکسیسم 

 .زالل عملی نیست
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ک خط روشن اند بدون داشتن یفعالیت کمونیستی، سازمان کمونیستی و کمونیست هائی که به این میدان آمده

مارکسیستی کور عمل خواهند کرد. از این رو باید ارتقا دانش مارکسیستی، توجه به خرافات و اراجیفی که به اسم 

مذهب، ناسیونالیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، مردساالری، و غیره و چه بسا به اسم مارکسیسم به خورد جامعه و طبقه 

 .ها به اندازه مبارزه در هر عرصه دیگری حیاتی استشود حیاتی است. مبارزه با اینکارگر داده می

ها در نتیجه یک مشخصه بارز فعالیت کمونیستی باید توجه به تئوری مارکسیسم، تالش برای افشای همه جنبه

زندگی انسانی از دید بورژوازی متمرکز باشد. و گفتیم که در بسیاری از اوقات این کار باید صبورانه، پیگیر و در 

 .مبارزه و تجربه روزمره طبقه کارگر انجام شودبستر 

 
 

*** 

 قسمت دوم

 اصول فعالیت کمونیستی - 9فصل 

در این قسمت ما به جنبه های مختلف فعالیت کمونیستی بر میگردیم. ابتدا مجددا نکاتی در باره هدف فعالیت 

سپس در باره سه موضوع صحبت کمونیستی را، به عنوان مقدمه برای موضوعات بعدی مورد تأکید قرار میدهیم. 

ای رشد و پاگیری فعالیت کمونیستی و باالخره سوم میکنیم. یکی تسمه نقاله های فعالیت کمونیستی، دوم محل پایه

 ای سازمان یابی کمونیستی یا یک حزب کمونیستیکارکرد پایه
 

 هدف از فعالیت کمونیستی - ۱

متحد کردن و رهبری طبقه کارگر برای انقالب کارگری است. و گفتیم هدف از فعالیت کمونیستی آگاه کردن ، 

گفتیم آنچه که امروز مانع انقالب کارگری است موانع ذهنی است و نه پیش شرط عینی. مانع ذهنی یعنی 

 .فاعل چنین انقالبی یعنی طبقه کارگر آمادگی ذهنی عدم

طبقه کارگر و دیگری در آگاهی این طبقه. البته این انعکاس این موانع ذهنی را در دو بعد میبینیم . یکی در اتحاد 

دو بهم مربوط اند و در هم بافته شده اند. اتحاد به درجه زیادی انعکاس آگاهی است، اما این انعکاس یک به یک 

نیست. یعنی یک نوع اتحاد میتواند درجات مختلف ای از آگاهی را برساند. مثالً در شرایط اختناق اتحاد کارگران 

ها را برساند، میتواند تناسب قوا را منعکس کند و یک سندیکا بیش از آنکه محدودیت در درجه آگاهی آندر 

بعکس، اگر امروز کارگران یک کارخانه مجامع عمومی، یکی از شاخص ترین اشکال اتحاد، را تشکیل دهند، 

ارگران شرکت کننده هنوز آگاه انعکاس آگاهی همه جانبه آنان به موقعیت طبقه کارگر نیست. ممکن است این ک

نباشند که باید در پی انقالب کارگری بود هنوز آگاه نباشند که باید قدرت سیاسی را گرفت و غیره. به این نکته 

 .باید توجه داشت وگرنه در عمل در مقابل تشکل های موجود کارگری دچار چپ روی یا راست روی میشویم
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آامدگی را نشان میدهد نا متحد بودن و پراکنده بودن طبقه کارگر است.  گفتیم آن چیزی که بیش از همه این نا

بخشی از این پراکندگی را بورژوازی با سرکوب و اختناق تحمیل میکند و بخش دیگری، که چه بسا مهمتر از 

و سرکوب است، را با موج تحمیق یا ضد آگاهی ای که در طبقه کارگر می دواند تأمین میکند. بورژوازی این د

 .ها صحبت کردیمابزار را دارد که در بخش های قبل در باره آن

نکته ای که باید به آن دقت کرد این است که نا آگاهی طبقه کارگر عالمت فقدان آگاهی نیست. عالمت داشتن 

آگاهی بورژوائی یعنی اعتقاد به خرافات بورژوائی در مورد زندگی و جامعه است. عالمت داشتن ضد آگاهی 

ضمیر طبقه کارگر مانند ضمیر کودک تازه بدنیا آمده پاک و بدون محتوا نیست. محتوا دارد و آلوده است. است. 

 .آلوده به خرافات و تحمیق بورژوازی است. فرهنگ طبقه حاکم ذهن طبقه کارگر را هم شکل میدهد
 

 تسمه نقاله های مبارزه کمونیستی چیست؟ - ۲

 .مفهوم رابطه با طبقه کارگر در فعالیت کمونیستی صحبت کنماینجا، مقدمتا، میخواهم در مورد 

ما با طبقه "ببینید، وقتی از بسیاری از احزاب چپ بپرسید نقش شما در طبقه کارگر چیست؟ پاسخ میدهند که 

. ممکن است درست هم بگویند و خیلی ارتباط داشته باشند. ولی بحث فعالیت "کارگر خیلی ارتباط داریم

محدود به بحث حزب مرتبط با کارگران نیست. بگذریم که بخش اعظم چپ اصوالً ارتباطی با طبقه کمونیستی 

 .کارگر ندارد. اما بحث فعالیت کمونیستی محدود به این نیست

احزاب بورژوائی کم با طبقه کارگر رابطه ندارند. ناسیونالیستها کم با کارگران ارتباط دارند و نه کم در طبقه 

 .دارندکارگر نفوذ 

متشکل میشوند. این فعالیت به زندگی و مبارزه روزمره طبقه کارگر،  کارگر در فعالیت کمونیستی کارگران بعنوان

خوابد  از ساعتی که سر کار میرود تا آن ساعتی که از کار بر میگردد، از ساعتی که بیدار است تا ساعتی که می

ع کردن علی العموم کارگران نیست. در باره متشکل کردن گره خورده است. فعالیت کمونیستی بحثی درباره جم

ها حول هویت قومی، مذهبی، جنسی، صنفی و غیره نیست. مبارزه روزمره کارگر با سرمایه دار، از هر قومیت، آن

جنسیت، مذهب و رشته تولیدی در خدمت مبارزه برای امر ملی یا مذهبی نیست، جزئی از فعالیت کمونیستی است. 

شود و از این کانال معنی پیدا میکند. اگر این کانال رزه برای سرنگونی دولت از این کانال وارد تصویر میحتی مبا

یا رابطه را قطع کنید به ارتباط یا سازماندهی بورژوائی طبقه کارگر میرسید. بورژوازی هم کارگر را متشکل میکند 

داری، بلکه به عنوان یکی از اصناف جامعه و در خدمت اما نه به عنوان کارگر و در رابطه با جدالش با سرمایه 

 .جنبش های بورژوائی

میخواهم بگویم حزب و اتحاد کمونیستی طبقه کارگر فراتر از ارتباط با کارگران، حزب طبقه کارگراست. حزب 

ر و سلطنت مرتبط با کارگران میتواند صرفاً یک حزب ضد رژیمی باشد. میتواند ناسیونالیستی، سبز یا محافضه کا
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ها خود را بیان های آن طلب باشد. کارگرانی که به تلویزیونهای لس آنجلس زنگ میزنند و در چارچوب داده

 .میکنند میزنند کم نیستند

حزب طبقه کارگر حزبی است که در همه لحظات زندگی آن طبقه، در زندگی روزمره اش معنی و حضور دارد. 

ه کاری ام چه شد؟ چرا مدرسه ندارم؟ چرا بچه ام در این شرایط زندگی در این که من دستمزدم چه شد؟ اضاف

میکند؟ تا اینکه اصال چرا سرمایه دار و دولت اش بر گرده من سوار است؟ حضور و معنی دارد. فعالیت کمونیستی 

ت. بخشی از زندگی روزمره طبقه کارگر است. همانطور که فعالیت سندیکائی بخشی از زندگی طبقه کارگر اس

همانطور که شما نمی توانید سندیکای واحد را در اروپا درست کنید و یا خارج از شرکت واحد درست کنید، 

همانطور که نمی روید سندیکای کارگران ذوب آهن را در نفت درست کنید. تحزب کمونیستی در ذوب آهن 

 .هم تحزب کمونیستی ذوب آهن است

کرت است. تحلیلی و ایدئولوژیک نیست. کارگر کسی نیست که میخواهم تأکید کنم که کارگر یک پدیده کن

ایدئولوژی من را قبول دارد. کارگر کارگر است. بحث این است که تسمه نقاله فعالیت کمونیستی خود طبقه 

کارگر است نه کسانی که از سر ایدئولوژیک خود را کارگر یا کارگری میدانند. طبقه کارگر و سازمان یابی آن 

های کنکرت و ابژکتیوی هستند و نه سوبژکتیو و ذهنی. و ارگران مبارز تا حزب کمونیستی همه پدیدهاز شبکه ک

 .این پدیده ابژکتیو است که تسمه نقاله فعالیت کمونیستی است

اگر این پدیده ابژکتیو را ببینید تازه میتوانید در مورد معضالت آن کاری بکنید. بخش مهمی از تصویر چپ که 

ر سازمان ندارد، از همین برداشت سوبژکتیو از کارگر ناشی میشود. اگر معنی کارگر اعضا یا هواداران طبقه کارگ

سازمان من باشد، آنوقت چون کارگرانی که با من هستند کم هستند طبقه کارگر بی سازمان بنظر میرسد. از نظر 

ابژکتیو در کارگر بودن آن و در متن  درصد چپی ها طبقه کارگر مطلقاً سازمان ندارد. اگر کارگر در بطور ۹۹

 .شوید که کارگر نمیتواند بی سازمان باشدجامعه سرمایه داری ببینید، آنوقت متوجه می

برای هر کارگری کارگر بودن یک مفهوم داده است. مبارزه روزمره یک پدیده داده است. این مبارزه نوعی 

این سازمان الزاماً کمونیستی نیست. اما سازمان است و سازمان و اتحاد را بطور خودبخودی بوجود می آورد. 

ها همان قدر برای کارگری که سرکار است مفهوم است که برای فرزندان خانواده طبقاتی است. این پدیده

کارگری. همانطور که فرزندان خانواده دهقانی با پدیده خشکسالی، سهم ارباب، کدخدا و مباشر ارباب و غیره 

ها هم از وقتی که چشم باز میکند با بیکاری، خطر بیکاری، اخراج خانواده کارگری، فرزندان آن آشنا هستند، در

های کارخانه، رهبران کارگری و ، دستمزد کم ، مبارزه برای دستمزد ها و ساعت کار، سرمایه دار، اعتصاب، بچه

ا دلهره اعتصاب، چه شد فالنی را بیرون غیره آشنا میشود. با همه اینها بزرگ میشود. و همه اینها را میشناسد. ب

 .های سرمایه دار و مدیریت را میشناسدکردند، اعتصاب به سر انجام رسید یا نرسید؟ تاکتیک

گفتیم طبقه کارگر در زندگی روزمره اش در تقابل با بورژوازی است و این زندگی روزمره او را به سمت متشکل 

شکل است. بالخره من و شما و حسن و حسین و مریم و تقی با هم در شدن سوق میدهد. در کار و در مبارزه مت
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رود و ورشکست شدن یک کارخانه ای کار میکنیم. وضع ما شبیه وضع دکان داری نیست که تنها سر کار می

دکان بغلی کار او را رونق میدهد. با هم کار میکنیم و اخراج هر کس، پایین آمدن دستمزد هر کس، باالرفتن 

ار هر کس وضع همه ما را بدتر میکند. در این متن شرط بقا و ابتدائی ترین غریزه ما را به هم میبافد. بر ساعت ک

می گردیم و مثال به حسن یا مریم میگوییم تو خوب حرف میزنی، تو خوب دفاع میکنی بیافت جلو و دورش جمع 

یکنند و در این متن بطور اتوماتیک جذب سایر شویم و مریم یا حسن باید نقش رهبر را بازی کنند، غالبا بازی ممی

شود و غیره. این پدیده هر روزه در طبقه کارگر است که سازمان بوجود می آورد. اگر برای دهقان این رهبران می

 .وضع در یک قالب فردی سالی یکبار، وقت خرمن، روی میدهد برای کارگر پدیده روزمره و دسته جمعی است

ناپذیری در خود سازمان بوجود می آورد. و سازمان درونی طبقه کارگر اساساً  بطور اجتناب در نتیجه طبقه کارگر

حول شبکه ای از کارگران پیشرو شکل میگیرد. ما به این طیف از فعالین کارگر سنتا نام شبکه آژیتاتور های پرولتر 

 .را داده ایم

درون خود بوجود آورد. حتی در بدترین شرایط  طبقه کارگر مجبور است نوعی سازمان مقاومت و مبارزه را در

سرکوب هم یک نوع آرایش و سازمان را دارد. در بد ترین و سیاه ترین سرکوب ها در کارخانه یا محله کارگری 

کارگرانی پیشرو هستند، معتمد سایر کارگران هستند و بقیه دورشان جمع میشوند. در محلشان آب نیست میروند 

ند و در خانه آنها با هم جلسه میگیرند. معتمد شان هستند. و اینها شبکه معتمدین درون طبقه ها جمع میشودور آن

کارگر را شکل میدهند. منتهی این معتمدین کدخدا و مال ده نیستند. اساساً کارگرهای چپی و شبکه کارگران 

 .سوسیالیست اند

قه کارگر ناچار است از این شبکه کارگران میخواهم بگویم که تسمه نقاله فعالیت کمونیستی و سازماندهی طب

مبارز شروع شود. این واقعیت همه سازمان های کارگری است. همه جریانات درون طبقه کارگر بر این شبکه ها 

استوار هستند. جنگ بر سر تصرف جنبشی طبقه کارگر؛ بر سر تصرف جنبشی این بخش از کارگران است. فعالیت 

ها تسمه نقاله فعالیت ها صورت بگیرد. این شبکهگر نمی تواند مستقل از این شبکهکمونیستی در درون طبقه کار

ماندگی  مرد ساالرانه، عقب های مذهبی، ناسیونالیستی، کمونیستی هستند. در میان این کارگران البته آلودگی

ها در بعد سیاسی، ت آنها، روبرو شدن با معضالفرهنگی و غیره هست. همه رقم هست. فایق آمدن بر این آلودگی

 .فکری، تئوریک و عملی و بخصوص بر متن تجربه روزمره است که باید موضوع کار فعالیت کمونیستی باشد
 

 محل رشد و پاگیری فعالیت کمونیستی - ۳

 .موضوع دیگری که در اینجا به آن میپردازیم محل رشد و پا گیری فعالیت کمونیستی است

کالً در میان کسانی که خود را کمونیست میدانند یک برداشت رایج است و آن این است که طبقه کارگر برای 

ها نه یک موجودیت عینی بلکه یک مفهوم ایدئولوژیک است. از بسیاری اگر بپرسید شما چرا خود را کارگر آن
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واب میدهند که من کارگرم چون ایدئولوژی میدانید؟ پاسخ ارجاع به موقعیت شان در سازمان تولید جامعه نیست. ج

 .من کمونیستی است، چون ایدئولوژی ام کارگری است

از این دیدگاه طبقه کارگر آن موجودیت ابژکتیو و عینی در جامعه نیست. روشن است که شما با اشاره یک فیلی 

بقه کارگر ابژکتیو موجود که در آنجا هست فیل که نمی شوید! اگر کاری قرار است طبقه کارگر انجام دهد، ط

 .در جامعه باید انجام دهد نه کسانی که از سر عقیده خود را کارگر میدانند

بخش زیادی از کسانی که به اسم طبقه کارگر حرف میزنند انقالب طبقات دیگر را میخواهند. طبقه کارگر را 

اید روی پای خود انجام دهد. به این تریتب برای آن انقالب میخواهند نه برای انجام انقالبی که کارگر میخواهد و ب

میتوانند خود را از شر معضالت مبارزه روزمره کارگر در بعد سیاسی ، فرهنگی ، معیشت روزمره و همه عرصه 

هائی که کارگر روزمره با بورژوازی طرف است خالص میکنند. در اساس بورژواهائی هستند که اصوال اینها 

 .برایشان جائی ندارد

افراطی آن این است که بگویید من خودم کارگرم چون ایدئولوژی ام خوب است. هر چه بگویم برای طبقه حالت 

کارگر است و خیر طبقه کارگر است. در سازمان تولید جامعه کارگر نیستم اما این مهم نیست. من کارگرم! در 

است. میخواهم بگویم که برداشتی نتیجه به تشکل طبقه کارگر نیازی ندارم من متشکلم پس طبقه کارگر متشکل 

مذهبی به کارگر میدهند تا بتوانند کارگر واقعی را از سیستم شان کنار بگذارند. درنتیجه از نظر اینها سازمان 

 .کمونیستی میتواند سازمانی باشد که ربط ابژکتیوی به طبقه موجود در جامعه ندارد

اجتماعی است. این  -کارگر یک موجودیت ابژکتیو اقتصادیاز نظر مارکسیسم و از نظر فعالیت کمونیستی، طبقه 

طبقه شامل کسانی نیست که صرفاً دستمزد میگیرد. خیلی ها دستمزد میگیرند. حتی ارزش اضافه تولید میکنند. 

طبقه کارگر آن بخش از جامعه است که نه تنها دستمزد میگیرد، نتنها ارزش اضافی تولید میکند، بلکه بعالوه بخشی 

جامعه است که هر روز باید این کار را انجام دهد. در غیر این صورت معاشی ندارد. مجبور است هر روز نیروی از 

کار خودش را بفروشد. بخش بزرگی از کسانی که دستمزد میگیرند یا حتی ارزش اضافی تولید میکنند، مانند 

امالکی که درآمد دارند هستند. میتوانند مهندس یا کارمندان اداری و غیره صاحب سرمایه، بصورت پس انداز یا 

بدون کار، الاقل برای مدتی، زندگی کنند. فعالیت کمونیستی در اساس درباره متشکل کردن این بخش نیست. 

 .درباره انقالبی که این بخش از جامعه میخواهد نیست

ست و نه فقط اقتصادی. اجتماعی ا-طبقه کارگر را کاپیتال تعریف میکند. طبقه کارگر یک موجودیت اقتصادی

اش این است که صاحب اقتصادی اش این است که نیروی کارش را میفروشد و ارزش اضافه تولید میکند. اجتماعی

 .سرمایه در هیچ شکلی از آن نیست. درنتیجه تنها ممر درآمد او فروش نیروی کارش است

ه در میان دانشجویان یا کارمندان یا محل تمرکز و رشد فعالیت کمونیستی در درون این طبقه کارگر است ن

 .دکانداران یا دهقانان و غیره
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گفتیم که عالوه بر محل کار، محل زیست طبقه کارگر هم جزئی از مکان تولید و باز تولید سرمایه است. درست 

 است که طبقه کارگر قدرتش را با متوقف کردن چرخ تولید در کارخانه بروز میدهد. اما زندگی در محله هم

 .بخشی از موجودیت اجتماعی طبقه کارگر است

محله و کارخانه کانون های استقرار طبقه کارگر هستند و این ها کانون های فعالیت کمونیستی هستند. بعداً اشاره 

میکنم، که ما حتماً باید در محیط های دیگر، مانند دانشگاه، در میان زحمت کشان، در جنبش زنان، و خیلی محیط 

ها در و ای که در ابتدای این بحث استفاده کردم برگردم، اینفعالیت کنیم، اما اگر بخواهم به استعارههای دیگر 

پنجره عمارت فعالیت کمونیستی است. ساختمان فعالیت کمونیستی سازمان و تشکل کمونیستی در درون طبقه 

نجره هائی هستند که به ساختمان خاصی کارگر است. اگر این ساختمان را نداشته باشیم، بقیه عرصه ها مثل در و پ

 .وصل نیستند و شکست می خورند

 کارکرد پایه ای فعالیت کمونیستی - ۱0فصل 

فعالیت کمونیستی کارکرد های بسیار متنوع و گوناگونی دارد. از فعالیت نظامی، در شرایط خاص تا فعالیت در 

ای است این کارکرد ها یکی هست که نه تنها پایه خارج کشور و یا هر عرصه دیگری که الزم باشد. اما در میان

ها را در متنی درست قرار میدهد. بدون بلکه به کل کارکرد های دیگر معنی یا جهت میدهد و شاید باید گفت آن

 .های دیگر بدون لنگر، بدون سکان و بدون قطب نما خواهند شدای، فعالیتاین کارکرد پایه

بجای فعالیت کمونیستی استفاده میکنم چون به نظر من فعالیت کمونیستی در اساس اینجا من گاهی از کلمه حزبی 

یک فعالیت حزبی است نه مثالً فعالیت محفلی، سندیکائی یا شورائی ها هر نوع دیگر. فعالیت کمونیستی در اساس 

 .ه کار می برمیک فعالیت سیاسی است و ابزار فعالیت سیاسی حزب است. در نتیجه من اینها را به جای هم ب

بعالوه گفتیم که فعالیت کمونیستی در اساس از آرایش شروع نمیشود. آرایش تابع فونکسیون یا کارکرد و تابع 

شرایط است. اما کارکرد پایه آن فعالیتی است که مستقل از زمان و مکان و شرایط توسط تجمع، حزب یا سازمان 

باید در هر حال انجام شود. آرایش سازمانی بستگی به شرایط دارد. کمونیستی انجام میشود. یعنی فعل و انفعالی که 

مثالً در شرایط استبدادی یک آرایش الزم است و در شرایط دمکراتیک آرایش دیگر. در شرایط بحران انقالبی 

 شود و در شرایط غیر انقالبی آرایش و وظایف دیگری. و غیره. اما در هرآرایش سازمانی و وظایفی برجسته می

ای است. بحث بر سر آن ای و مشترک هستند. بحث بر سر این کارکرد پایهحال کارکرد هائی وجود دارد که پایه

 .متر یا شاخص یا بهتر بگویم شاقولی است که فعالیت کمونیستی را عمود نگاه میدارد

تی سازمان دادن و ای در هدف فعالیت کمونیستی مستتر است. گفتیم هدف از فعالیت کمونیساین کارکرد پایه

ای که از این هدف متحد کردن طبقه کارگر برای انجام انقالب سوسیالیستی است. در این صورت کارکرد پایه

شود عبارت خواهد بود از آگاه کردن، متحد کردن و رهبری کردن است. اینها پایه ی فعالیت کمونیستی ناشی می

 .کیک هستند و هم مستقیماً از هدف فعالیت کمونیستی ناشی میشوندهستند و هم به یکدیگر بافته شده و غیر قابل تف
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جمعی که این فعالیت پایه را نداشته باشد، هر فعالیت دیگری را هم که انجام دهد هنوز به فعالیت کمونیستی 

نپرداخته است. خاصیت تحزب کمونیستی طبقه کارگر در این فعل و انفعال نهفته است. آرایش سازمانی در این 

 .سطح از بحث یک موضوع تبعی است

ای سازمان های کمونیستی، در جغرافیا و شرایط مختلف، آرایش ها و وظایف متفاوتی دارند. اما این فونکسیون پایه

ها مشترک است. آن چه که بیش از هر چیز در فعالیت سازمانها در همه کشورها و همه دنیا یکسان در همه آن

لیت پایه است. نوع سازمان و وظایف و کارکرد های دیگر از رابطه فعالیت و سازمان است مشترک بودن در این فعا

کمونیستی با دولت، جامعه، با تاریخ آن جامعه و هزار فاکتور دیگر تأثیر میپذیرد. اما در نهایت کارکرد پایه یک 

اه کردن طبقه کارگر فعالیت کمونیستی و کار کرد پایه ی یک حزب کمونیستی متحد کردن، رهبری کردن و آگ

 .برای انقالب کارگری است

اینجا به خطوط عمده این عناصر فعالیت کمونیستی، که گفتیم به هم تنیده و از هم غیر قابل تفکیک هستند 

 .میپردازیم
 

 آگاه گری - ۱

به مضمون  بسیاری از اوقات آگاه گری به اعالم یک موضع و یا صدور یک اعالمیه یا سند تقلیل داده میشود. فعال

آگاه گری های رایج نمی پردازیم و توجه خود را به کل چارچوب این کارکرد محدود میکنیم. با روشن شدن 

در مورد این چارچوب است که تازه میتوان متوجه شد چرا آگاه گری های رایج در اکثریت اوقات نمی تواند 

 .واقعاً آگاه کند. بیشتر شبیه فَتوا از کار در می آید

لین قدم باید متوجه بود که منظور از آگاه گری تنها توضیح حقیقت از یک موضع منطقی، فلسفی یا در او

ایدئولوژیک روشنگرانه نیست. آگاه گری یک عمل سیاسی است. جنگ بر سر حقیقت یک جدال سیاسی است. 

ا و روبنای فرهنگی، هجنگ بر سر جذب طبقه کارگر به تبیین درست و طبقاتی از کل اتفاقات، جریانات، شخصیت

 .سیاسی و ایدئولوژیک حاکم است

این آگاه گری بحثی در مورد ظلم، ظالم و مظلوم نیست. همه جنبش های سیاسی و اجتماعی در این باره حرف 

میزنند. از آن مهمتر همه جنبش های غیر کارگری ، خرده بورژوائی، مذهبی سوسیالیسم ارتجاعی و غیره مبنای 

 .دادن تصویر جامعه بر اساس ظالم و مظلوم قرار میدهندخود را بر اساس 

آگاه گری یعنی متعین کردن کل این سه قطبی ظالم، ظلم و مظلوم در قالب سرمایه دار، استثمار و کارگر است. 

ای است که خود را در قالب افشای ظالم و دفاع از تفاوت کمونیسم با پوپولیسم همین است. پوپولیسم هم پدیده

ها اشاره کردیم با دورزدن این پدیده وم بیان میکند. پوپولیسم و کل جنبش های دیگری که در باال به آنحق مظل

 را داری سرمایه مظلوم، و ظالم ظلم، کیسه در آن چپاندن و داری سرمایه استثمار و کارگر –کنکرت سرمایه دار 

ر میکنند. این فعالیت ها ضد آگاهی هستند، خرافات هستند و در نهایت جنبش های دو کارگر طبقه مقابل از
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بورژوائی میباشند. جنبش هائی هستند که به دنبال پیدا کردن چاره مشقات روابط استثمارگرانه و انقیاد اقتصادی و 

 .سیاسی طبقه کارگر در چارچوب سرمایه داری هستند

ری و غالباً ضد کارگری که بگذریم، به نوعی از آگاه گری میرسیم که ضد اما از این پوپولیست های غیر کارگ

و مکتبی  (rational)کارگری نیست. غیر سیاسی است. در این سنت آگاه گری بیان حقیقت از یک زاویه منطقی

 )اسکوالسیک( است. در این سیستم آگاه گری اشاعه حقیقت است و نه یک مبارزه سیاسی. در این پروسه مخاطب

یک نیروی سیاسی برای یک امر سیاسی )یعنی طبقه کارگر برای انقالب سوسیالیستی( نیست. بخشی از یک پروژه 

 .معین سیاسی نیست. پاشیدن بذر آگاهی است به این امید که در آخرت ثمر خواهد داد

و رویکرد هستند. به هر های آگاه گرانه هست که مخلوط یا امتزاجی از این دو البته طیف وسیع تری از این فعالیت

 .صورت، بعداً، در ضمن بحث، سعی میکنیم در این مورد بیشتر توضیح بدهیم

به خود بحث آگاه گری برگردیم، باید از خود بپرسیم که آگاه گری در مورد چه؟ و برای چه؟ در دنیا هزاران و 

ظام فیزیکی دنیا تا مبارزه با انواع شود در مورد آنها آگاه گری کرد. از نمیلیون ها موضوع وجود دارد که می

متافیزیک، از آموزش سالمت و بهداشت تا تکامل و تاریخ. سؤال این است که آگاه گری، به عنوان یک پایه 

فعالیت کمونیستی بر چه موضوعاتی متمرکز است و هدف سیاسی آن چیست؟ از چه زاویه ای باید سراغ موضوع 

 ه کسی گرفت؟ شاخص موفقیت این آگاه گری کدام است؟آگاه گری رفت؟ مخاطب آن را باید چ

در اساسی ترین سطح، آگاه گری در خدمت آگاه کردن طبقه کارگر نسبت به ضرورت و امکان سرنگونی 

ای ترین سطح خرافاتی که نظام سرمایه بورژوازی و نظام سرمایه داری است. آگاه گری، عالوه بر اینکه باید در پایه

کند مورد نقد قرار دهد، برای اینکه به هدف خود برسد باید دالئل ذهنی پراکندگی درون طبقه داری را توجیه می

قومی، فرقه ای، صنفی و غیره کارگر را هدف قرار دهد. از این زاویه مثال باید شکاف های مذهبی، جنسی، ملی،

ی که در ذهن طبقه کارگر تأثیر های فکری جنبش و سنتی ا ها، بینش ها، و دادهرا هدف قرار دهد. باید تئوری

ها بردگی مزدی را ازلی و ابدی میکنند. چگونه نهد را هدف نقد قرار دهد و نشان داده شود که چگونه اینمی

سرمایه دار را بر گرده کارگر سوار نگاه میدارد. باید از این موضع و با این هدف به جنگ مذهب رفت، با 

) قضا و قدر گری(، با مکتب فرانکفورت و انواع تئوریسین های بورژوازی و غیره  ناسیونالیسم، لیبرالیسم، فاتالیسم

 .در افتاد

چنین رویکردی هم مخاطب آگاه گری را تعریف میکند و هم چارچوب آن را برای یک حزب سیاسی طبقه 

ه با این هدف و در های مارکس، انگلس و لنین همکارگر ترسیم مینماید. مانیفست، برنامه دنیای بهتر، همه نوشته

 .این چارچوب نوشته شده اند

بر این جنبه از آگاه گری تأکید کنیم. تأکید کردیم که  "آنچه باید آموخت"مثالً ما سعی کردیم که در سند 

جامعه ما یک جامعه طبقاتی است. نمیتوان مبانی تخصمات و استطکاک های جامعه را بر اساس اینکه جامعه به 
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زن و مرد، به کرد و فارس، به خوب و بد، و از این دست تبیین کرد. توضیح دهیم که جامعه  انسان و حیوان، به

حول تقابل و رابطه کار و سرمایه میچرخد، نه به دور انسانیت و عدم انسانیت، خیر خواهی و شر خواهی، کرد و 

بورژواها آدم های بدی  فارس و ترک عرب و عجم یا آدم های خوب و بد. رژیم و غیر رژیم و غیره. خیلی از

ای که یکی دستمزد میگیرد و یکی دستمزد میدهد و سود میبرد را طبیعی میدانند. آدم های نیستند. ولی رابطه

 .خیرخواهی هستند و ممکن است به فقرا هم کمک کنند

الف این را تالش ما این بود که طبقه کارگر را متوجه کنیم که بورژوای مترقی و دمکرات نداریم. هر کس که خ

تبلیغ میکند به شما دروغ میگوید. منفعت طبقه کارگر در برابر منفعت کل بورژوازی قرار میگیرد. روزی که طبقه 

کارگر دست به قدرت ببرد، هر کس که به او بشود بورژوا گفت ، کسی که با نیروی کار یک عده دیگر زنده 

اگر امروز در قالب دولت و پلیس و نیروی نظامی این کار است، در مقابل طبقه کارگر دست به اسلحه خواهد برد. 

 .را میکنند، آن روز همه علیه طبقه کارگر بر میخیزند

ها و مکانیسم هائی که ها و استداللاین آگاه گری ناچار است همه اعضا و جوارح جنبش های بورژوائی و کانال

ها را خنثی کند و نشان دهد قد خود قرار دهد و آناز طریق آن بر ذهن طبقه کارگر تأثیر میگذارند را موضوع ن

که همه جنبش های بورژوائی منفعت طبقه بورژوازی را نمایندگی میکنند. در فعالیت آگاه گرانه این واقعیت باید 

مضمون افشاگری علیه جریانات بورژوایی باشد. خواه این جریان انواع ناسیونالیسم کرد باشد چه انواع ناسیونالیسم 

 رانی، چه حزب دمکرات، چه سلطنت طلب ها ، چه کمونیسم بورژوایی، غیره و غیرهای

در این پروسه باید به طبقه کارگر نشان داد و ثابت کرد که این ها منفعت بورژوازی را نمایندگی میکنند. نه اینکه 

 قوم پرست هستند. اگر بخواهید اند یا صرفاً مثالًنشان دهیم که از اصولی تخطی کرده اند، کافِر یا ریویزیونیست شده

در کردستان حزب دمکرات و ناسیونالیست ها را افشا کنید تنها نمیتواند از سر منطق کلی که خون ریز هستند و 

غیره وارد شوید. باید در هر قدم و در هر لحظه نشان دهید که منفعت بورژوازی کرد را در مقابل طبقه کارگر 

ن صورت صرفاً به نقد سازشکاری با دولت یا خوب نجنگیدن و غیره محدود میمانید نمایندگی میکنند. در غیر ای

 .که در هر حال نه دقیق است، نه عمیق، نه طبقاتی و نه مؤثر در امری که دارید

یا مثالً زدن این ایده که دولت نماینده طبقه بورژوا نیست یا نمایند کل جامعه است یا اصالً نماینده دار و دسته ای 

 .ست، یا نماینده فارس ها است و غیره. چنین رویکردی کل تبلیغات از زبان تا مضامین را تغییر میدهدا

یا این ایده که انقالب کارگری مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را از بین میبرد و تولید برای سود را از بین میبرد، 

قالب کارگری همین امروز ممکن و الزم است. اگر پول و کل اشکال استثمار را بر میاندازد. و بالخره اینکه ان

همین چند قلم را ده درصد طبقه کارگر ایران قبول کرده باشند انقالب کارگری همین امروز عملی خواهد بود. 

شود فرمان قیام پرولتری را داد. چنین انقالبی را طبقه کارگر میتواند سر راست قدرت سیاسی را تصرف کند. می

 .علته ستم و ظلم و چپاول و غیره نمیتوان توضیح داد و تا تبلیغ کردبا آژیتاسیون 
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آگاه گری باید معضالت واقعی در ذهن و سنت سیاسی حاکم بر طبقه کارگر را مورد هدف قرار دهد. مثالً ایده 

کن هائی نظیر اینکه انقالب کارگری فعال ممکن نیست ولی فعال باید صنعت را رشد بدهیم! انقالب کارگری مم

است ولی حاال باید فرهنگمان را بهتر بکنیم! انقالب کارگری ممکن است ولی االن شرایط انقالبی نیست! انقالب 

کارگری مهم است ولی فعال وقت جدال با سبز نیست، انقالب کارگری مهم است ولی فعال ما کُرد هستیم، یا 

ملی یا فشار امپریالیسم را حل کنیم، انقالب  هایایرانی هستیم، یا ترک و عرب و غیره هستیم، اول باید ستم

کارگری ممکن است ولی فعالً باید به فکر معاشمان باشیم و از سیاست دوری کنیم و غیره و غیره. چنین ایده هائی 

آگاهانه یا نا آگاهانه بر ذهن توده وسیعی از طبقه کارگر سنگینی میکند و تنها در یک جدال پیگیر و دائمی و در 

 .ها را انجام دادشود مبارزه موثری علیه آنربه روزمره طبقه کارگر میمتن تج

بخش مهمی از آگاهگری مبارزه با ضد آگاهی یا مبارزه با تحمیق است. این کار ساده ای نیست. آگاهی ای که 

ولی های معمهای جمعی به دادهبورژوازی، در قالب مذهب و فرهنگ آموزش و پرورش، تلویزیون و سایر رسانه

در ذهن طبقه تبدیل میکند. کل سیستمی که تحمیق میکند و برای تحمیق ایجاد شده است. کل  "طبیعی"و بسیار 

دستگاه آموزش و پرورش، از کالس اول دبستان تا سطح دکترا و بعد از آن، آنجایی که بعد اجتماعی پیدا میکند 

قبیل است بالخره بورژوازی برای منفعت خودش  در اساس تحمیق است. آنجایی که بُعد شیمی و فیزیک و از این

باید فیزیکدان و شیمیدان داشته باشد و به مبانی عملی آن میچسبد. ولی آن چیزی که بعنوان علم جامعه ، علم 

آموزد تحمیق است امروزه به عنوان علوم اجتماعی و سیاسی( می ها )چه در قدیم به عنوان تاریخ و چهروابط انسان

نگاه داشتن وضع کنونی. در یک کالم فرهنگ، سیاست و علوم اجتماعی طبقه حاکمه را جا می  و در خدمت

 .اندازند

هایمان دعای میخواهم بگویم فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ طبقه حاکمه است. ما اگر هزار بار هم در گوش بچه

وب و بد یا مهم و نا مهم را از این سوسیالیستی بخوانیم در نهایت جلو تلویزیون مینشیند به مدرسه میرود و خ

شوید و مثل آدم عوضی را نپوشید در مدرسه پرت شناخته می "مد روز"های میگیرند. اگر دختر باشید و مثال کانال

به شما نگاه میکنند. در نتیجه برای داشتن یک روابط اجتماعی قابل تحمل معیار ها را قبول میکنید. از هر صد هزار 

اند بگوید نه. پسر هم همینطور است. اگر گردن کلفت، بزن بهادر نباشید و زن را تحقیر نکنید و دختر یکی میتو

 .شوید و در نهایت تنها و منزویاعالم می "عوضی"متلک نگویید 

تحصیلکرده گان ناراضی و جنبش تحصیلکردگان ناراضی خود منشأ بخش زیادی از سیستم تحمیقی است که 

نفکر را برای اینها بکار نمیبرم به این خاطر که روشنفکر یک بار مثبت دارد که گویا وجود دارد. من اسم روش

فکرشان روشن است. اگر در زمان فئودالیسم چنین بوده امروزه اصالً اینطور نیست. امروز تنها باید گفت 

خرافه و تحمیق است. تحصیلکرده هستند. مدرک تحصیلی دارند. اما محتوای آنچه آموخته اند و می آموزند تماماً 

ها بیش از هرچیز ابزار های جا انداختن فرهنگ حاکم هستند. نه تنها اصالً فکرشان روشن نیست، عامل گسترش این
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اندازند و تئوری هائی برای جنبش شان تولید میکنند که حفظ بردگی خرافه هستند. این ها جنبش هائی را راه می

ر آن داده است. بورژوازی قادر شده است که به قدرت این تحصیالت و مزدی و سیستم استثمار سرمایه داری د

ها بخشی از دستگاه تولید ضد آگاهی و تئوریسین و ضد آگاهی تولید کند. این "توده ای"تخصص ها در ابعاد 

کمونیسم بورژوایی هستند. کمونیسم بورژوایی، از نظر فکری، دستگاه تولید خرافه است. دستگاه تحمیق طبقه 

 .کارگر است

های بورژوازی نشود  ها و تئوریعمل آگاه گرانه اگر از این زاویه و در این متن وارد جدال با جنش ها، سیاست

ها واکسینه کند و اتحاد درونی طبقه کارگر را در مقابل بورژوازی قادر نخواهد بود که طبقه کارگر را نسبت به آن

نه اگر در این متن وارد جدال نشود نقدش به بورژوازی پوپولیستی شکل دهد و به کار بیندازد. عمل آگاه گرا

خواهد بود. از مبارزه و روشنگری علیه فقر و بدبختی بجای مبارزه و روشنگری علیه سرمایه داری و بورژوازی سر 

 .در می آورد، جائی که همه پوپولیست ها از احمدی نژاد تا پوپولیست های چپ به آن تعلق دارند

ه گری از نقطه عزیمت مارکسیستی و کمونیستی شروع نکند نمیتواند تفاوت مدرنیسم طبقه کارگر را با اگر آگا

شود مدرنیسم بورژوائی، تفاوت فمینیسم را با سوسیالیسم توضیح دهد، یا ضد مدرنیست و متمایل به مرد ساالری می

و ضد اسالمی ایرانی میدهد. این درست  و یا طبقه کارگر را دست بسته تحویل ناسیونالیسم عظمت طلب مدرنیست

های سیاسی تفاوت ما با کمونیسم بورژوائی در نقد نیمپزشان به جریان سبز بود. این تفاوت قطب نمای ما در جدال

اجتماعی با جریانات بورژوائی موافق و مخالف سبز در سیاست ایران بود. ما تنها جریان مخالف سبز نبودیم. بخشی 

ه آنهائی که در صف احمدی نژاد ایستادند و چه بخشی از ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیسم کرد، از بورژوازی، چ

 کمونیست و مارکسیست جریان یک ما. کرد جدا سبز ازصف را "مردم"هم یا سبز نرفت یا به عقیده خود صف 

از این دیدگاه به طبقه  مخالف آن راموافق و  و سبز و میکند نگاه کارگر طبقه منظر از را دنیا که بودیم سبز مخالف

 .کارگر معرفی کردیم. ما صرفا منقد سبز نبدیم. منقد مخالفین بورژوای سبز هم بودیم

همین رابطه در برخورد به رفرمیسم هم صادق است. رفرمیسمی که پشتش را به محدود نگری درون طبقه کارگر 

دارد. نفوذی که اهمیت اتحاد طبقاتی را زیر سایه قرار ای در ذهنیت طبقه کارگر میدهد نفوذ عملی بسیار قوی

میدهد. تصویری که طبقه کارگر را به این قناعت میرساند که ما فعالً قاچ زین را بچسبیم و دستمزدمان را با باال 

 .ببریم انشاهلل یک روزی هم انقالب )کدام انقالب؟( میشود

اشاره کردیم وارد این بحث شود، یا از موضع گیری علیه رفرم آگاه گری کمونیستی اگر نتواند در متنی که به آن 

و فعالین آن سر در می آورد، که او را در مقابل طبقه کارگر قرار میدهد، و یا خود رفرمیست میشود. تنها با آگاه 

 گری و از یک موضع کمونیستی طبقه کارگر میتوان هم خواستار رفرم و در صف اول مبارزه برای آن بود و هم

خواستار انقالب کارگری و مبارزه صف اول آن. تنها از این زاویه میتوان اتحادی را در طبقه کارگر شکل داد که 

آن هم چنین خاصیتی داشته باشد. هم مبارزه راه رفرم و هم مبارز راه انقالب کارگری به عنوان یک سیاست یا 

 .آگاهی یا موضع واحد
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انه در افتادن یا مبارزه علیه آگاهی معوج یا ضد آگاهی است. البته این بعد یک جنبه مهم دیگر در فعالیت آگاه گر

های دیگری که قبالً اشاره کردیم گنجاند. اما مایلم اینجا روی چند نکته تأکید را ممکن است در چارچوب جنبه

 .بگذارم. به این دلیل آن را جداگانه مورد اشاره قرار میدهیم

درون خود جنبش کارگری آگاهی معوج تولید میکنند. راستش باید گفت آگاهی جریانات زیادی هستند که در 

خود بخودی طبقه کارگر از موقعیت اش کمابیش معوج است و درست به دلیل همین اعوجاج است که تئوری 

 .مارکسیستی و تسلط بر آن ضروری میشود

در جنبش کارگری است که موقعیت اقتصادی ای داده و خود بخودی مثالً تاندانس یا گرایش به سندیکالیسم پدیده

کارگران و مشقات ناشی از آن و مبارزه روزمره اقتصادی، بطور خود بخودی، آن را تولید میکند. دوری گزیدن 

از دخالت در سیاست از موضع منفعت طبقه کارگر، صنفی گری، رشته ای گری و غیره از این جمله اند. بویژه 

جامعه در شرایط غیر انقالبی تنها تشکل های صنفی و به اصطالح محدود را ممکن  غالباً تناسب قوا سیاسی در

ممکن نیست.  "قانونی"میکنند. این امکانی است که قطعاً باید از آن استفاده کرد و بدون آن اصوالً کار علنی یا 

دالیزه کردن امکان و ایدالیزه اما این چارچوب میتواند به امکان گرائی تبدیل شود. یعنی محدود ماندن به امکان و ای

 .کردن تشکل های پراکنده کارگری

بورژوازی میتواند بنا به شرایط با انواع تشکل های رفرمیستی کارگری که خود را محدود به این نوع امکانات 

 میکنند کنار بیاید. خاصیت آگاه گری کمونیستی، خاصیت فعال و رهبر کمونیستی این است که نه تنها بداند که

تشکل ها را نباید ایدالیزه کرد بلکه در هر قدم اجازه ندهد که چنین تصویری در ذهن طبقه کارگر نهادنیه و جاگیر 

ها با سایر احزاب کارگری شود. این درست یکی از آن تفاوت هائی است که مانیفست کمونیست میان کمونیست

 .بقه کارگر هستندها نماینده منفعت امروز و فردای کل طقائل میشود. کمونیست

فعالینی که آلوده به این تاندانس های صنفی گری یا سندیکالیستی هستند غالباً تالش میکنند که در صف طبقه 

شوند که محدود آورند. اما در همان حال این گرایش ها باعث میکارگر نوعی از اتحاد را بوجود بیاورند و می

شکاف را نهادینه شود. ما تأکید کردیم که یک فعال کمونیست  نگریشان همزمان در صف طبقه کارگر جدائی یا

دست هر کس که هر درجه از اتحاد را در درون طبقه کارگر بوجود بیاورد میفشارد و دست در دست او میگذارد. 

ها اگر آگاهی عمیق ها را صمیمانه روشن میکنند. در این تالشها و عدم تکافوی این تالشاما همزمان محدودیت

 .ها به نهادینه کردن شکاف ها می انجامدبقاتی و کمونیستی حاکم نباشد این تالشط

اینجاست که باید میان درست کردن سندیکا و تشکل صنفی با سندیکالیسم و صنفی گرائی تمایز قائل شد. ایجاد 

در میان طبقه کارگر سندیکا، صندوق تعاون، اتحادیه های صنفی و غیره قطعاً اقدام مهمی در بوجود آوردن اتحاد 

ها باشند. اما اگر این کار به هدفی در خود و نه اقدامی در ها باید در صف اول مبارزه برای آناست که کمونیست

 .جهت متحد کردن صفوف تمام کارگران تبدیل شود، آنوقت به سندیکالیسم و صنفی گری و رفرمیسم میرسید
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ها فعالیت اتحادیه ای آزاد یا نسبتاً آزاد یا کشورهائی که در آن حاصل سلطه چنین گرایشی را در کشور های غربی

است را میتوان دید. کارگران را به صنف های مختلف به ملیت های مختلف و گاه به جنسیت های مختلف تقسیم 

ای ، عدهای پرس کارای راننده، عدهای ماشین کار هستند عدهاند و این تقسیم را ابدی نگاه داشته اند. عدهکرده

عتصاب ای بلیت فروش، سوزن بان و غیره. راننده ها اای راننده مترو و اتوبوس، عدهدر اتحادیه ترانسپورت، عده

ها سر کارند، تراش کار ها اعتراض میکنند رانندگان دخیل نیستند و غیره. این سازمانبدی میکنند، بلیت فروش

 .فرقه را ابدی کرده استقدرت طبقه کارگر را عمالً بشدت محدود میکند. ت

شود و فعالیت آگاه گرانه کمونیستی نمیتواند این آگاهی معوج را که بطور خود بخودی در طبقه کارگر تولید می

 .شود را موضوع کار خود قرار ندهدتوسط بورژوازی، از هر رقم آن، دامن زده می

آورد و آژیتاتور ها پرولتر بوجود می یک جنبه مهم دیگر که اعوجاج در آگاهی را، بخصوص، در صف رهبران

و شاید جنبه دیگری از آن صنفی گری باید تعریف شود، عدم توجه به اهمیت آموختن مارکسیسم به عنوان علم 

رهائی طبقه کارگر است. مارکسیسم را مانند هر علم دیگری باید آن آموخت. هیچ کس هیچ علمی، از جمله 

ز روی غریزه نمی آموزد. همانقدر تسلط بر علم پرواز برای ساختن هواپیما مارکسیسم، را بطور خود بخودی و ا

ضروری است که تسلط بر مارکسیسم برای رهائی پرولتاریا. همانقدر یک فرد عالقمند به پرواز از روی غریزه 

رهائی طبقه میتواند هواپیما بسازد که فرد عالقمند به رهائی پرولتاریا میتواند از روی غریزه سیاست درست در 

کارگر را بیابد. بی توجه به تئوری مارکیستی، به توجهی به اهمیت حیاتی آموختن آن گاه تا حد ضدیت با 

 .روشنفکران کمونیست عمیق میشود

ای ندارند بلکه پرچم ضدیت با کم نیستند جریان هائی که نتنها به آموختن مارکسیسم عمالً یا رسما عالقه

ها نام کارگر کارگری داده شده بود. و البته به آن ۵۷میدارند. در دوره انقالب  روشنفکران کمونیست را بر

های غیر کارگری و ضد کارگری ای فکر بودند! این تاندانس با سیاست و سنتتئوریسین هایشان همه خود روشن

ید. همانطور که فکر جامعه حاکم است خود را موجه میکند و از آن تغذیه می نماکه بر ذهن اکثریت بخش روشن

اختناق صنفی گری را تقویت میکند. به هر صورت این اعوجاج طبقه کارگر و رهبران آن را از تسلط بر علم رهائی 

 .خود محروم نگاه میدارد

به هر صورت فعالیت آگاه گرانه کمونیستی باید نسبت به این گرایش حساس باشند و طبقه کارگر را نسبت به آن 

 .واکسینه نگاه دارند

 

 متحد کردن - ۲

ای دوم فعالیت کمونیستی متحد کردن صفوف طبقه کارگر است. در این مورد هم باز سوال پایه ای کار کرد پایه

 این است که متحد کردن برای چه؟ طبقه کارگر را برای چه و به چه عنوان باید متحد کرد؟
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کرد. یا کارگر را حول هویت ملی، مذهبی،  شود کارگران را برای انجام انقالب ملی متحداشاره کردیم که می

برای احقاق حق ایرانیان، کردها و غیره متشکل کرد. ناسیونالیسم و ناسیونالیست ها در این مورد کم تالش نمیکنند. 

یا میتوان کارگر را برای دمکراسی و سرنگونی متحد کرد. کل کمونیسم بورژوائی، پوپولیست ها و جریانات خلق 

را میکنند. یا میتوان کارگر را تنها برای بهتر کردن شرایط فروش نیروی کارش متحد کرد. این کاری گرا این کار 

 .است که سندیکالیست ها میکنند

ای تری سطح، کارگر را به عنوان کارگر در کل ابعاد آن و علیه بورژوازی فعالیت کمونیستی، بنا به تعریف و در پایه

ه میدان میکشد. یعنی به عنوان موجودیت ضد بورژوا ، طبقه ای که علیه بورژوازی در کل اشکال آن متحد میکند و ب

ایستاده است. طبقه ای که میخواهد قدرت سیاسی را از دست بورژوازی خارج کند و کل نظام سرمایه داری را 

 .براندازد

یر خودبخودی و جنبش های اگر این قطب نما را در فعالیت کمونیستی نداشته باشیم در عمل به دنباله روی از س

بورژوائی در می غلطیم. در دنیای ما احزاب ناسیونالیستی، مذهبی و یا احزاب سندیکالیستی مانند سوسیال دمکرات 

ها و یا حزب کارگر انگلیس ارتباط و نفوذ کمی در طبقه کارگر ندارند. هر کدام تالش میکنند که طبقه کارگر 

کنند. میتوان کارگر را بعنوان نیروی سرنگونی رژیم متحدکرد. مگر خمینی  را مطابق نیاز های جنبش خود متحد

و جریان اسالمی کم کارگر را در این چارچوب به میدان کشیدند؟ این به میدان کشیدن و یا اتحاد در متن جدال 

بورژوایی و میان جریانات بورژوازی بود و نه در متن تقابل طبقه کارگر با کل بورژوازی. انقالبی گری خرده 

 .پوپولیسم هم همینطور است ، کمونیسم بورژوایی هم همینطور است

 الزم نیروی یک صنف، یک عنوان به اش، طبقاتی –ها اساساً کارگر را خارج از موجودیت اجتماعی همه این

 .متحد میکنندجنبش خودشان قدرت برای

فعالیت کمونیستی باید این قطب نما را داشته میخواهم تأکید کنم که در هر لحظه و هر مقطع و هر تاکتیک در 

باشیم که در آن لحظه یا مقطع و یا در نتیجه آن تاکتیک طبقه کارگر در این متن و با این هدف متحد تر میشود. 

در نتیجه وقتی میگوییم کارکرد پایه ای فعالیت کمونیستی متحد کردن است ، باید برای مان روشن باشد که منظور 

بعنوان طبقه در مقابل طبقه دیگر است. این تالش برای اتحاد میتوان در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی متحد کردن 

 .و غیره معنی کرد

ها و احزاب کارگری به طبقه کارگر کار دارند، روی آن کار اشتباه مهلکی است که فکر کنیم که تنها کمونیست

ند. تمام جریانات بورژوائی از لیبرال تا ناسیونالیست و فاشیست میکنند و در آن سازمان های خود را بوجود می آور

از اسالمی تا مسیحی و یهودی و هندو و از سندیکالیست تا هر جانور سیاسی بورژوائی دیگر به طبقه کارگر روی 

شود )چه در خیابان و چه در مقابل صندوق های رای( وقتی که میان جریانات سیاسی جدال حاد می .می آورد
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ورژوازی به نیروی کثرت طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه نیاز دارد. هیچ جنگی را تنها بورژوا ها نه میکنند و نه ب

 .به سرانجام میرسانند

به هر صورت، اگر متحد کردن به معنی اتحاد به عنوان طبقه است، آنوقت این تالش نمیتواند خارج از پروسه کار 

ها قطعاً در موقعیت مناسب نیاز دارند که طبقه کارگر را به خیابان و مونیستو زندگی طبقه کارگر انجام شود. ک

شوند که طبقه کارگر را به عنوان ای در این کار موفق میبه باریکاد های قیام یا جنگ مسلحانه بکشند. اما به درجه

 .طبقه متشکل کرده باشند و به میدان آورده باشند

شوند بسیار مختلف کارگری که برای گسترش اتحاد طبقه کارگر ایجاد می این قطب نما در ایجاد سازمان های

ها باید پیش قدم ایجاد هر نوع تشکلی که اتحاد درونی طبقه کارگر را افزایش میدهد حیاتی است. کمونیست

تیم باشند. از هیات نمایندگی تا مجمع عمومی، از سندیکا تا اتحادیه و از صندوق تعاون تا صندوق اعتصاب و 

ها باید آن افق کلی یعنی متحد کردن طبقه کارگر علیه بورژوازی و فوتبال و غیره و غیره. اما بر همه این تالش

برای سرنگونی نظام سرمایه داری حاکم باشد. اشاره کردیم که همه این تشکل ها سنگر هستند. سندیکا، اتحادیه، 

ها را ها را ایدالیزه میکند و آنبورژوازی. اما کسی که این و غیره سنگر هائی هستند برای دفاع مقاومت در مقابل

از متن تالش برای اتحاد طبقاتی کارگر جدا میکند سندیکالیست است نه کمونیست. سندیکالیسمی که از درون 

آن دولت تونی بلر انگلیس و سوسیال دمکرات سوئد بیرون میآیند که دست راستی تر از احزاب محافظه کار 

 .هستند

ازمان طبقه کارگر سازمان فقرا نیست. البد فعالیت کمونیستی تالش میکند که فقرا و تهیدستان و محرومین را س

دور خود جمع کند ولی سازمان آدم های فقیر نیست. کارگر غالبا وضع زندگی اش بهتر از فقرای جامعه و بسیاری 

گر ناشی نمیشود. از جایگاه او در تولید و رابطه از دهقان است. انقالبی گری و اتحاد طبقاتی کارگر از فقر کار

اش با سرمایه دار می آید. این اشتباهی است که بسیاری از پوپولیست ها و خیر اندیشان میکنند. جنبش فقرا را 

میخواهند راه بیاندازند. که در نهایت در متن جنبش های بورژوائی قرار میگیرند. جنبش متحد کردن کارگر اساساً 

 .ردن پرولتاریای صنعتی است برای انجام انقالب پرولتری استمتحد ک

مفاهیمی مانند متحد کردن بعنوان طبقه کارگر و متحد کردن بعنوان نیروی پیگیر یک جنبش دیگر را باید تماماً از 

در این  هم متمایز کرد. باید روشن بود که طبقه کارگر میخواهند رژیم سرمایه داری نماند و میداند که اولین قدم

راه سرنگون کردن انقالبی جمهوری اسالمی است. اما کارگر وقتی میتواند آن نقش را بازی کند که بعنوان کارگر 

و با هدف انقالب پرولتری در این جدال درگیر شود و تمایز خود را با کل جریانات و سنت های بورژوائی را 

 .بشناسد

قعیت عینی است. یک مقوله ایدئولوژیک نیست در نتیجه اتحاد گفتم طبقه کارگر یک پدیده تحلیلی نیست یک وا

کارگری، تالش متحد گرانه در فعالیت کمونیستی باید موضوع اتحادش خود طبقه کارگر باشد. لذا فعالیت 

کمونیستی و سازمان کمونیستی نمیتواند مرکز تالش اش برای اتحاد طبقه کارگر کانون های فعالیت پرولتاریای 
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شید. نمیتوان هیچ بخشی از جامعه را جایگزین طبقه کارگر کرد. نمیشود حزب کمونیست طبقه کارگر صنعتی نبا

ایران در فنالند باشد. بحث من نقطه شروع یک فعالیت کمونیستی نیست. محل تمرکز فعالیت آن در پروسه رشد 

 .آن است. سازمان کمونیستی باید سازمان کارگران باشد

معینی کار میکند و جای معیّنی نیروی کارش را تجدید میکند و جایی که کار میکند طبقه کارگر ایران جای 

کارخانه است و جایی که نیروی کارش را تجدید میکند به آن میگویند محله. و این دو کانون های پایه ای متحد 

احزاب کارگری اینگونه کردن طبقه کارگر هستند. اتحاد پرولتری این نوع اتحاد است ، بلشویک ها اینطور بودند. 

 .بودند

با مصادر شدن کمونیسم توسط جنبش های بورژوائی به تدریج کشف شده است که اصوالً فعالیت کمونیستی و 

و حزب کمونیستی احتیاجی به کارگر ندارد. طبیعی هم هست که به اینجا میرسید. این ماهیت جنبش های بورژوائی 

یالدی اصوالً تئوری چپ نو این بود که دانشجو و جوان نیروی محرکه است که به اینجا برسند. در دهه شصت م

 .جامعه است و نه کارگر. به این دلیل که به اندازه دانشجو انقالبی نیستند و یا اصوالً دیگر در جامعه اکثریت ندارند

ارگر روسیه بوجود ای از نوع اتحادی که بلشویک ها در طبقه کتصویر زنده "ده روزی که جهان را لرزاند "کتاب 

آورده بودند را بدست میدهد. جان رید در این کتاب صحنه ای را تصویر میکند که جالب است. در ایستگاه قطار 

یک منشویک دارد با کارگر بحث میکند. منشویک میگوید آخر سوسیالیزم شرط دارد و شروع میکند تئوری 

میکنند. کارگر بلشویک جواب میدهد که البته شما های عجیب غریب گفتن که اثبات کند بلشویک ها اشتباه 

خیلی باسواد هستید من که نمیتوانم جواب شما را بدهم منتها من به این نتیجه رسیده ام که جامعه دو طبقه است: 

بورژوا و پرولتر و بلشویکها طرفدار پرولترها هستند. طرف باز توضیح میدهد و از اقتصاد و تکامل تاریخ و گفتن 

سوسیالیسم پیش شرط میخواهد و حدود ده دقیقه حرف میزند. کارگر بلشویک دوباره میگوید واقعا شما  اینکه

خیلی آدم باسوادی هستید ولی جامعه فقط دو طبقه است، بورژوا و طبقه کارگر. آدم یا مدافع این است یا مدافع 

ارگر بلشویک میکند و او را متهم به آن. و آنقدر این استدالل را تکرار میکند که طرف شروع به فحاشی به ک

مانده بودن میکند. منظور این است که آن کارگری است که به هویت و به ماهیت طبقاتی خود در مقابل عقب

 .بورژوا آگاه شده است

یا کارگری که در کردستان میگوید که حزب دمکرات حزب بورژوایی است، میخواهد قوم پرست باشد یا نباشد، 

الیست باشد یا نباشد، میخواهد خوب جنگ کند یا نکند. حزب بورژوازی است ، حزب صاحب کارم میخواهد فدر

است. اگر در کوره کار میکنم این حزب صاحب کوره است و اگر در کارخانه کار میکنم این حزب صاحب 

ماینده حزب کارخانه است. این دولت هم با همه اختالفاتش با حزب دمکرات حافظ منافع سرمای دار است و ن

دمکرات در دفاع از کارفرما، دولت هم نباشد حزب دمکرات یا ناسیونالیست های دیگر این دفاع را بر عهده 

 .میگیرند. رسیدن به این هدف باید فعالیت آگاه گرانه و متحد کننده ما را تشکیل دهد
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اسی ، در صحنه اقتصادی ، در متحد کردن طبقه کارگر به عنوان طبقه کارگر در مقابل بورژوازی. در صحنه سی

صحنه فرهنگی ، در صحنه جنبشی و در هر عرصه ای که قابل تصور باشد.این کلید متحد کردن و آگاهی طبقه 

 .کار است

گفتیم به محض اینکه ده در صد از طبقه کارگر در ایران متحد باشد و این آگاهی را داشته باشد، دیگر انقالب 

است. این اتحاد معجزه می آفریند. در چنین شرایطی انقالب پرولتری و تدارک قیام کارگری پدیده امروز و فردا 

 .دستور روز است. چون بورژوازی دیگر نمیتواند در برابر این مقاومت کند

 

 رهبری - ۳

ای ترین سطح وحدت فعالیت آگاه گرانه، متحد کننده و رهبری کننده است. گفتیم که فعالیت کمونیستی در پایه

گفتیم که این وجوه از فعالیت کمونیستی تنها جنبه تکنیکی ندارد. هویتی هستند که از هیچ کتاب، استدالل یا و 

 .ها را استنتاج کردعلم مدیریتی نمیتوان آن

در مورد وجوه آگاه گرانه و متحد کننده فعالیت کمونیستی صحبت کردیم. اینجا میرسیم به جنبه رهبری کنند. در 

های دیگر دنبال ه از فعالیت کمونیستی هم دوباره باید همان رشته استدالل طبقاتی ای که در جنبهتوضیح این جنب

 .کردیم را تعقیب کرد

گفتیم یک مشخصه فعالیت کمونیستی، که بعداً بیشتر در مورد آن حرف میزنیم، این است که فعالیت کمونیستی 

جدال عظیم سیاسی است. در جنگ رهبری محور میشود. تنها یک فعالیت فکری یا فرهنگی یا ترویجی نیست. یک 

بدون داشتن مفهوم رهبری و بدون تعریف دقیق این مفهوم در متن یک جنگ نمیتوان حرفی از پیروزی در آن 

جنگ زد. در نتیجه از این حکم که در فعالیت کمونیستی ما درگیر یک جنگ عظیم نتنها با لشگریان مسلح سرمایه 

زندان، بلکه بعالوه با لشگر عظیم تر فرهنگی و فکری بورژوازی روبرو هستیم، به نیاز به تعریف داری، با پلیس و 

 .مشخصات پایه ای رهبری کمونیستی در این جنگ میرسیم

های دیگر از خود کردیم را دوباره مطرح کنیم. رهبری در چه جنگی و در اینجا هم باید سوألی که در مورد جنبه

 ی؟چه چیزی؟ با چه هدف

 .ها میپردازمدر پاسخ به این سؤال میتوان لیست طوالنی ای را ردیف کرد که اینجا من به بعضی از آن

ایست بیشمار تعمیق آگاهی طبقاتی یک جنگ است و مثل هر جنگی مجموعه: رهبری در تعمیق آگاهی طبقاتی

ق شود مگر اینکه در هر و همه از نبرد های کوچک و بزرگ. فعالیت کمونیستی نمیتواند در این هدف خود موف

این نبرد ها شرکت کند، قدم به قدم آگاهی طبقاتی طبقه کارگر را تعمیق دهد، از هر تجربه ای برای تعمیق این 

آگاهی استفاده نماید. هیچ چیز جای تجربه را در زندگی و مبارزه طبقه کارگر نمی گیرد. این نبرد باید بر متن همه 

ی، اقتصادی، فرهنگی و غیره انجام شود، درست آن داده هائی که ذهن کارگر را آلوده مسائل و تحرک های سیاس

میکند مخاطب قرار دهد و این نبرد ها را به پیروزی برساند. فالمن مبارزه مشخص بر سر مطالبه مشخص ممکن 
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کمونیستی از  است حتی شکست بخورد اما درس های آن قدمی مهم در باالبردن آگاهی طبقه کارگر بشود. رهبر

جمله باید بتواند حتی شکست را به تعمیق آگاهی طبقاتی کارگران تبدیل کند. همانگونه که مارکس در مورد 

 .شکست عظیمی مانند کمون پاریس این کار را میکند

های بورژوائی مانند چشم بندی هستند که بینائی طبقاتی کارگر نسبت به داده: رهبری در گسترش اتحاد طبقاتی

ای مانیفست اعالم جنگ علیه این فعت مشترک طبقه کارگر در مقابل بورژوازی کم سو میکنند. یک حکم پایهمن

فرهنگ، تفکر و داده بورژوائی است. جمله آخر مانیفست کارگران جهان متحد شوید است. اثبات اینکه نتنها 

حد هستند و باید صف واحدی را های مختلف در ایران در مقابل بورژوازی درگیر یک جنگ واکارگران رشته

داشته باشند بلکه کارگر کرد، فارس، ترک، افغانی، عرب، آمریکائی، اسرائیلی و غیره و غیره، کارگران جهان در 

مقابل سرمایه داری در تمام دنیا درگیر یک جنگ واحد هستند. به نیروی یکدیگر نیاز دارند و باید دست در دست 

یستند، همه و همه نیازمند یک فعالیت متمرکز، با رهبری کاردان حاضر در همه هم در مقابل بورژوازی به ا

 .های این جنگ استصحنه

فعالیت کمونیستی در ماهیت و محتوا یک فعالیت سیاست است. : رهبری در گام برداشتن به سوی قدرت سیاسی

یاسی زیر مجموعه این هدف فعالیت برای تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریای انقالبی. بحث حزب و قدرت س

است. به این معنی که پرولتاریای انقالبی قدرت را توسط حزب خود به تصرف در می آورد. در مورد اینکه این 

شود را جای دیگری نسبتاً به تفصیل توضیح اقدام در چه شرایطی، توسط چه حزبی و در چه ابعادی انجام می

ای این فعل و انفعال مورد بحث ماست. بعدا به جایگاه مضمون پایه ایم که اینجا مورد بحث نیست. اینجاداده

 .مکانیسم هائی مانند گار آزادی در این قدم برداشتن به سوی قدرت سیاسی را توضیح خواهیم داد

اینجا میخواهیم تأکید کنیم که فعالیت کمونیستی فعالیتی در عرصه مبارزه سیاسی است. فعالیت کمونیستی فقط 

اجع به مسائل یک کارخانه نیست. گفتیم انقالب کارگری قبل از هر چیز ابزارش تحزب سیاسی است. فعالیت ر

ها قرار دادن طبقه کارگر در شود اشاره کرد. اما مضمون همه آندر این چارچوب به بسیاری از محور ها می

ید به صنفی گری، نیکوکاری تر برای انجام انقالب پرولتری است. این قطب نما را نداشته باشموقعیت مناسب

اجتماعی و غیره میرسید که خوب یا بد به هر حال جامعه سرمایه داری را سر جای خود نگاه میدارد. در این متن 

 .ها را داداست که میتوان به مبارزه در عرصه های مختلف جهت و جایگاه درست آن

بهتر باشد امکان مبارزه اش برای سوسیالیسم  کارگر هرچه وضع زندگی اش: رهبری در بهبود شرایط زیست و کار

بیشتر میشود. بعکس تصور طرفداران فقرا و سوسیالیزم فقر که فکر میکنند آدم هرچه فقیرتر و بدبختر باشد مبارزه 

 .اش سوسیالیستی تر میشود، کارگر هرچه مرفه تر باشد سطح توقع اش باالتر میرود

هشت ساعت کار میکند، وقتی که به خانه میآید بجای اینکه عرق از کارگری که به جای پانزده ساعت در روز 

هفت جای بدنش جاری باشد و حتی فرصت رسیدن به خانواده اش را نداشته باشد، میتواند زندگی خانوادگی اش 
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بشود را از جهنمی که در آن گرفتار آمده نجات دهد، میتواند به بچه اش برسد، میتواند کتاب بخواند، میتواند جمع 

 .با رفقایش جلسه بگیرد، میتواند مبارزه اش را سازمان بدهد و غیره

این پدیده ای است که خرده بورژوا آنرا نمی فهمد. فکر میکند آدم هرچه فقیرتر باشد انقالبی تر میشود. آدم فقیر 

و در دنیای واقعی  مستاصل میشود، آدم مستاصل به هر چیزی دست می اندازد. ناچار است این کار را بکند. عمالً

شود و به کم رضایت ها شود. به سادگی امکان گرا میانتخابی ندارد. به سادگی میتواند جذب ارتجاعی ترین ایده

 .میدهد

اید که سراغ کسی مانند احمدی نژاد و سیاست اش تعلقی نمیدانم چند مصاحبه با کارگرانی را دیده یا خوانده

أی داده ای؟ من با یک نفر حرف میزدم پرسیدم چرا بعضی از کارگران به احمدی اند که چرا به او رندارند رفته

آخر من باید اول شکم بچه هایم را سیر کنم تا بعد بتوانم مبارزه کنم. من طرفدار سبز "اند؟ گفت نژاد رأی داده

این استیصال کامل ناشی  "نمیکنند. نیستم، اما این بابا باالخره پول یارانه را به من میدهد و فعال از خانه ام را بیرونم

از فقر است. این رأی یا این حمایت ضمنی از احمدی نژاد در مقابل سبز از سر این نیست که از احمدی نژاد 

اش بیرونش خوشش میآید یا سبز را درست میشناسد. از سر این است که نمیخواهد با چهار یا پنج تا بچه از خانه

 .ه اند در خانه اش را گرفته اندکنند. میگوید طلبکارها آمد

در نتیجه رهبری در بهبود شرایط کار، رهبری در مبارزه علیه استیصالی که به بخش اعظم طبقه کارگر تحمیل 

اند نتنها یک مبارزه انسانی و طبیعی است، بلکه مستقیما به مبارزه برای سوسیالیسم وصل است. به شرطی که کرده

کردیم را داشته باشد. بدون آن قطب نما سر از حمایت عملی یا ضمنی از یک جناح قطب نمائی که به آن اشاره 

 .از بورژوازی در می آورد

گفتیم فعالیت کمونیستی تنها یک فعالیت روشنگرانه نیست. یک فعالیت : رهبری در دادن قدرت دفاع از خود

اگر چنین است آنوقت شاخص های مشخص و معین در جامعه است . اجتماعی است که موضوع کار آن آدم

 .پیشرفت و موفقیت آن، مثل هر فعالیت اجتماعی دیگری، باید یک شاخص ابژکتیو اجتماعی باشد

این شاخص ساده است. فعالیت کمونیستی، در هر سطحی، باید در نهایت به این واقعیت ترجمه شود که طبقه 

به فعالیت کمونیستی و یا سیاست کمونیستی جذب  کارگر را در دفاع از خود قدرتمند تر کرده است. کارگری که

شود و یا موضوع کار فعالیت کمونیستی است، باید از کارگری که در این شرایط قرار نگرفته است در دفاع از می

تر و قدرتمند تر باشد. همانطور که وقتی کارگری که به اتحادیه یا سندیکا میپیوندد  خود، در هر عرصه ای، قوی

 .تر است بدون سازمان قوی از کارگر

در نتیجه شاخص ابژکتیو و عینی موفقیت فعالیت کمونسیتی این است که به طبقه کارگر در دنیای واقعی امکان 

مقاومت و تعرض بیشتری در مقابل بورژوازی بدهد. خواه در سطح اقتصادی، خواه سیاسی، خواه فرهنگی و خواه 

 .هر عرصه دیگری
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العاده و قهرمانانه ای هم که اره به این شاخص ها نشان دهیم که موفق بوده ایم، هر کار خارقاگر ما نتوانیم با اش

 .کرده باشیم موفق نبوده ایم و البد فعالیت ما ایراد دارد

حتی اگر اکثریت کارگران را با خود دشته باشید اما نتوانید به این اکثریت قدرت دفاع از خود را بدهید به فعالیت 

مشغول نیستید. آن رهبری ای که فعالیت کمونیستی ایجاب میکند را نمیکنید. کار دیگری را انجام  کمونیستی

میدهید. من قضاوت در مورد خوبی یا بدی آن کار نمیکنم. البد کار خیر میکنید. اما در نهایت در جدال میان طبقه 

 .کارگر و سرمایه داری آب در هاون میکوبید

تشکل کمونیستی یک نوع فعالیت و تشکل کارگری است و مانند سایر تشکل های  بحث این است که فعالیت و

کارگری موفقیت یا عدم موفقیت خود را باید با متر ابژکتیو تغییر در دنیای بیروان به نفع دادن قدرت به طبقه کارگر 

 .ها و کرده های علی العمومبسنجد نه با گفته

بورژوازی با اتکا به : یک طبقه و یک طبقه جهانی در تمام وجوه آن رهبری مبارزه طبقاتی پرولتاریا بعنوان

ناسیونالیسم تالش میکند تا طبقه کارگر یک کشور را در مقابل طبقه کارگر کشورهای دیگر قرار دهد. با بحث 

و خواست محدودیت یا ممنوعیت آن آشنا هستید. با این ایده که کارگران  "ورود بی رویه کاالهای خارجی"

غانی کار کارگران ایرانی را میدزدند یا کارگران ایرانی کار کارگران سوئدی و یا کارگارن ترک کار کارگران اف

آلمانی، کارگران زن کار کارگران مرد را میگیرند و غیره حتماً آشنا هستید و درجه نفوذ چنین خرافات بورژوائی 

 را طبقه کارگر میدانید؟

گلیس ب ام و که صاحب کارخانه اتومبیل سازی روور هم بود میخواست این برایتان مثالی زدم و گفتم در ان

دهد ببندد. نماینده جناح چپ و به اصطالح رادیکال اتحادیه کارخانه را به این دلیل که به اندازه کافی سود نمی

ب ام و بیکار  های انگلیس فراخوان داد که مردم انگلیس خرید ماشین ب ام و را تحریم کنند تا کارگران آلمانی

 !بفهمند که بیکاری چه دردی دارد "آلمانی ها"شوند تا 

از دید این رهبر سندیکالیست آلمانی، آلمانی است چه کارگر و چه سرمایه دار و انگلیسی هم انگلیسی است چه 

الً ب ام و واقع نماینده بورژوائی است که قدرت رقابت با مث کارگر و چه سرمایه دار. این رهبر سندیکالیست در

را ندارد. دارد بر عرق ملی برای دفاع از کارگر سرمایه میگذارد و از این کانال کارگر انگلیسی را به سربازان 

بورژوای در حال ورشکستگی انگلیس تبدیل میکند. بجای خواست بیمه بیکاری مکفی، بجای خواست باالبردن 

ر کردن کارگران آلمانی را پیش میگذارد.به این میگویند دستمزد کارگران ارزان در سایر نقاط دنیا خواست بیکا

 .ناسیونالیسم

رهبری کمونیستی، همانطور که مانیفست اعالم میکند، رهبری تالش برای اتحاد جهانی طبقه کارگر است. رهبری 

انی و تالش برای اثبات هم سرنوشتی کارگر از زن و مرد، کرد و فارس و ترک و بلوچ و افغانی تا سوئدی و آلم

 .انگلیسی است. رهبر تالش علیه خرافات بورژوائی در هم کیسه کردن کارگر و سرمایه دار یک ملت است
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گفتیم مبارزه و فعالیت کمونیستی تنها بحث : رهبری در همه عرصه ها و مسائل متنوع زندگی و مبارزه طبقه کارگر

در مورد مسائل متنوع نیست. این اعالم  در مورد مسائل تئوریک یا سیاسی نیست و بخصوص تنها عالم موضع

موضع ها البته الزم اند اما مطلقاً کافی نیستند. مبارزه کمونیستی باید درگیر مسائل مختلفی باشد که چه در ابعاد 

ها روبرو است. و بویژه فعالیت کمونیستی باید ذهنی و چه عملی طبقه کارگر و جامعه، در ابعاد عمومی تر، با آن

ایجاد اتحاد در صف طبقه کارگر روی زمین واقعی جامعه و ایجاد قدرت در صف طبقه کارگر باشد. معطوف به 

ها این اهداف نیاز مند آن است که فعالیت کمونیستی رهبری همه وجوه مبارزه و همه مسائلی که طبقه کارگر با آن

دی ، چه در ابعاد ایدئولوزیک، چه در بعد روبرو است را وظیفه خود بداند. چه در ابعاد سیاسی ، چه در ابعاد اقتصا

فرهنگی و غیره. فعالیت کمونیستی نیازمند آن رهبری است که تحت فشار نیازهای مرحله ای جنبش، افق و 

 .دورنمای سیاسی کار و وظایف خودش را محدود نکند

رد میتواند خیلی از واقعیت این است که فرد وقتی رهبر عملی است ، مسائلی که روزمره روی میزش قرار میگی

تصاویر اساسی تر را از جلو چشمش دور کند. خاصیت فعالیت و رهبری کمونیستی این است که نگذارد این اتفاق 

بیفتد. سدی در مقابل این تاندانس خودبخودی بوجود آورد. تضمین کند که هر لحظه فعالیت کمونیستی همه این 

 .وجوه را تأمین میکند

چار است که با هر گرایش و جریانی به بهانه ویژگی های این یا آن مرحله جنبش عملی به رهبری ای کمونیستی نا

 .تعویق انداختن و یا دست شستن از این اصول را تبلیغ و موعظه میکند، قاطعانه مقابله کند. سازشکار نباشد

فعالیت کمونیستی رهبری ای که در درجه اول یک رهبر سیاسی است نه رهبر تئوریک. ما نقش تئوری را در 

گفتیم، منتها شناخت تئوریک از مسائل مبارزه طبقاتی نسبی است. مبارزه تا خاتمه مطالعات من منتظر نمی ماند. 

مانند هر رهبر دیگری مجبور است که در هر جدال بر اساس دانسته هایش عمل کند. اگر نیاز  رهبر کمونیستی،

ر حال ناچار است در حالی که جنگ در جریان است، مثل هر دارد متخصص دعوت کند و مشورت کند اما در ه

 .رهبر و فرمانده دیگر، تصمیم بگیرد

اشاره کردم که ما باید از موضع کارگری که درگیر این جنگ است به مسائل نگاه کنیم. وسط اعتصاب نمیشود 

به فکر یا استراحت دارم. ما گفت نمیدانم چه باید کرد باید اول آنتی دورینگ را بخوانم یا چند سالی احتیاج 

ناچاریم مارکسیسم را در متن خود جنگ بیاموزیم. این امتیاز افسران و تئوریسین های بورژوائِ را نداریم که اول 

ها را به جنگ میفرستند. امیدوارم روزی ما هم این امکان را داشته باشیم. ها درس میدهند بعد آندر دانشگاه به آن

شود از ریم مارکسیسم و تئوری را در حال جنگ بیاموزیم. این دیوار البته دو طرف دارد. میاما تا آن روز مجبو

یک طرف دیوار افتاد و گفت اصالً فعالً وقت تئوری ندارم و کور وارد یک جنگ شد و یا گفت تا تئوری را تمام 

رایطی که قرار گرفته است نگاه نکنم وارد جنگ نمیشوم. این باالنسی است که رهبری کمونیستی باید بتواند در ش

 .دارد
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در همین رابطه است که به این نتیجه میرسیم که رهبری کمونیستی یک رهبری میانجی گرانه نیست، جانب دار 

است. مصلحت گرا نیست، روشن حرف میزند و روشن تصمیم میگیرد. رهبری آینده نگر است و به استقبال مسائل 

 .آتی میرود

ای از نبرد ها است. جنگ طبقاتی پرولتاریا هم جنگ مجموعه: پیروزی طبقه کارگر در هر نبردرهبری در تعریف 

ای از نبرد های مختلف است که در جبهه های مختلف و در زمان های مختلف که غالباً مستقل از اراده ما مجموعه

 .شکل میگیرد است

زی قابل تحقق طبقه کارگر با اتکا به نیروئی که در رهبری کمونیستی الزم است که در هر یک از این نبرد ها پیرو

آن نبرد دارد را خیلی ابژکتیو تعریف کند. مثالً در بحث سرنگونی جمهوری اسالمی. باید تعریف کند که در هر 

مقطع با توجه به نیروهای در صحنه از نظر طبقه کارگر سرنگونی چه معنی ای دارد. اگر انقالبی دمکراتیک در 

 پیروزی طبقه کارگر در این انقالب دمکراتیک یعنی چه؟ جریان است

تعریف پیروزی به معنی اعالم موضع در مورد آرزو هایمان نیست. باید پیروزی را با توجه به زور و نیروئی که 

دارید تعریف کنید. درست مانند فرمانده ای که نیروی دشمن و نیروی خود را میبیند و در هر نبرد پیروزی را 

میکند. از جمع این نبرد ها در یک جنگ میشود پیروز بیرون آمد. نمیشود شعار سرنگونی جمهوری اسالمی تعریف 

را شعار اعتصاب بر سر فالن خواست کرد و بعد هم اعالم کرد که شکست خوردیم. باید هر جا و در هر نبردی، 

ا متحقق کند تعریف کرد. موانع عملی از یک اعتصاب تا یک انقالب پیروزی را بر اساس نیروئی که میتواند آن ر

و ذهنی تحقق این پیروزی را نشان داد و بخصوص راه عملی و نه خیالی و آرزوها، را پیش پا گذاشت و تالش 

 .کرد که عملی شود

جدال علیه سبز است، جدال علیه سیاه است، جدال برای دستمزد است، جدال برای اضافه کار است، جدال در متن 

ها پیروزی پرولتاریا، در مقابل پیروزی ست، و جدال برای هر چیز دیگری که هست، در این جدالمسئله ملی ا

جنبش های بورژوائی باید تعریف کرد و مانند رهبر و فرمانده هر نبردی دست به کار متحقق کردن آن پیروزی 

 .شد. این ما را میرساند به نکته بعدی

رهبری تنها شعار دادن نیست. تنها نوشتن نیست. رهبری عملی یک جنگ : رهبری در به پیروزی رساندن هر مبارزه

یا نبرد است. فعالیت کمونیستی رهبری اش هدایت کننده یک جنگ برای به پیروزی رساندن آن است. شما 

 نمیتوانید بروید در صحنه جنگ و بگویید من مواضع درست را گفتم. باید پیروزی را سازمان داد. مانند یک فرمانده

نظامی که میداند باید این یا آن موضع، این یا آن ارتفاع و این یا آن نقطه کلیدی را گرفت و نبرد برای تصرف این 

مواضع را سازمان میدهد و رهبری میکند، رهبری کمونیستی باید در همه عرصه هائی که درگیر است فرمانده به 

 .پیروزی رساندن قدم به قدم آن نبرد باشد



فعالیت کمونیستیاصول   

72 

 

ه یکی از شکاف های یا ترک های موجود در صف کمونیستی خصلت فردی، ذهنی روشنفکران اشاره کردم ک

فکری بی یک امر تماماً ذهنی -است. این خصلت در میدان جنگ میتواند رهبری کمونیستی را از یک امر عملی

ی که طبقه کارگر شود به اعالم موضع. اگر به پرسید که در فالن جدالتبدیل کند. در این صورت رهبری تبدیل می

. ما در حزب حکمتیست مجبور شدیم قراری "گفتم!!!"یا جامعه با آن روبرو بود چه کردید پاسخ اش این است که 

 .گزارش نیست. کردم، نکردم، میشود، نمیشود و غیره گزارش است "گفتم"تصویب کنیم که 

ای است. و ود شبکه انقالبیون حرفهگفتیم یک پای ثابت فعالیت کمونیستی وج: و بالخره رهبر حرفه ای است

ای بدین معنی نیست که از حزب حقوق میگیرند. به این معنی است که متخصص حرفه شان هستند. گفتیم که حرفه

 .و اگر حقوقی از حزب میگیرند به دلیل این تخصص شان است

رهبر عملی کارگری همین  و در این رابطه هیچ چیز جای رهبری که فن رهبری بلد است را نمیگیرد. خاصیت هر

 .است. با تجربه این را می آموزند. اما باید این تجربه را عملی کنند و گسترش بدهند و مهمتر اینکه یاد بدهند

 

 فعالیت کمونیستی: روشنگری یا مبارزه؟ - ۱۱فصل 

پرولتاریا در انجام ای کمونیستی عبارت است از آگاه کردن ، متحد کردن و رهبری جلسات قبل گفتیم فعالیت پایه

صحبت کردیم. اینجا و آنجا اشاره  انقالب پرولتری، و نه انقالب طبقات دیگر. در مورد جنبه هائی از این فعالیت

 .کردیم که این فعالیت تنها یک فعالیت روشنگرانه نیست، بلکه اساساً یک مبارزه است

ن سؤال که آیا فعالیت کمونیستی روشنگری جلسه امروز در مورد دو موضوع صحبت خواهیم کرد. یکی روی ای

شویم و دوم از این بحث خود را به این سؤال میرسانیم که چه سازمانی برای این مبارزه است یا مبارزه متمرکز می

 الزم است؟

در پاسخ به این سؤال که آیا فعالیت کمونیستی روشنگری است یا مبارزه؟ جواب این است که این فعالیت قطعاً 

گیری نادرست برساند. سر از آکادمیسم رانه هست. اما دسته بندی آن بعنوان روشنگری میتواند ما را به نتیجهروشنگ

در بیاوریم. روشنگری قطعاً یک وجه فعالیت کمونیستی است. اما این روشنگری در چارچوب، به عنوان یک جز 

این مورد کمی مکث کنیم. دوباره تأکید  و در خدمت یک جدال سیاسی معین باید فهمیده شود. اجازه بدهید در

میکنم که این بحث هم قاعدتاً مفصل تر در جزوه فعالیت کمونیستی خواهد بود اینجا من صرفا مقدمه ای به آن 

 .بحث را ارائه میدهم

بخش وسیعی از کسانی که خود را چپ یا مارکسیست میخوانند غالبا فعالیت کمونیستی، به هر معنی که آن را 

مد، را در روشنگری خالصه میکند. در بهترین حالت علیه خرافه مبارزه میکند، نصیحت میکند، حرف های میفه

حکیمانه میزند و غیره و در اغلب موارد حتی این جنگ را هم نمیکنند تنها به اعالم موضع و صدور فتوا های 

ند. البته از ابزارهای این روشنگری سیاسی و تئوریک بسنده میکنند. روشنگری را به اعالم موضع خالصه کرده ا

مثل نشریه، کتاب، تلویزیون، رادیو، و امروز سایت و اینترنت هم استفاده میکند. روشن است آن بخشی از این 
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فعالیت که با بورژوازی جنگ فکری میکند، کار مفیدی را انجام میدهد. جنگ فکری با بورژوازی بخش مهمی 

ین کار هنوز با تفییر دنیای بیرون، که مضمون و هدف فعالیت کمونیستی است، از فعالیت کمونیستی است. اما ا

 .بسیار فاصله دارد

ها روشنگری کنیم و تأثیر قابل اعتنائی در دنیای بیرون خود نگذاریم. همه چیز در دنیای ها و سالما میتوانیم سال

دال نه تنها در نهایت بلکه روزمره به سیاست، ما به جدال طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی گره میخورد. این ج

ای که طبقه کارگر، که قاعدتاً مبارزه سیاسی، تناسب قوای سیاسی و از آن مهمتر به موقعیت ابژکتیو و روزمره

 .موضوع یا مخاطب روشنگری است، در آن قرار دارد گره میخورد

روشنگری استفاده کند با قوه قهریه بورژوازی، با دستگاه از این بگیرید که اگر کارگر بخواهد سر سوزنی از این 

شود تا اینکه اصوالً بخش اعظم طبقه کارگر از امکان و فرصت مادی مذهب و ناسیونالیسم و غیره رو به رو می

 .برای استفاده از این روشنگری محروم اند. بورژوازی و موقعیت زندگی این را از او دریغ میکند

امبران حقیقت بوده اند. وظیفه خود را این دانسته اند که حقیقت را به مردم ابالغ کنند. ممکن این چپ تاریخا پی

است حرف غلطی هم نزنند ولی در غیاب یک مبارزه سیاسی و با اتکا به نیرو های ابژکتیو آن مبارزه و آن ابالغ 

نقش حکیم و یا در بهترین حالت  حقیقت ما بی ثمر یا کم ثمر خواهد ماند و روشنگر حقیقت جوی ما به ایفای

 .نیکوکار اجتماعی محدود میماند

منظور از روشنگری آگاه کردن طبقه کارگر نسبت به کل خرافه ای است که جامعه سرمایه داری و تمام ابزارهای 

ن تحمیق آن تولید میکنند و بعالوه اتکا به مکانیسم هائی که دسترسی به این روشنگری و اتخاذ نتایج عملی آ

توسط طبقه کارگر را محدود یا نا ممکن میکند به اندازه خود این اروشنگری اهمیت دارد. موانعی که دسترسی 

طبقه کارگر به این آگاهی را نا ممکن و یا عملی کردن آن را در هر قدم غیر عملی میکند. پرسیدن این سؤال که 

ها را خنثی کرد بخشی از و چگونه میتوان آن شودروشنگری یا آگاه کردن با چه موانعی ابژکتیوی روبرو می

 .صورت مساله فعالیت کمونیستی است

شما نمیتوانید روشنگری موثر را از شکستن دیوار محدود کننده آن جدا کنید. فرق یک آکادمیست با یک فعال 

ایران نمیدهد، کمونیست در همین است. حتی اگر بورژوازی اجازه روشنگری را به شما بدهد، که در جائی مانند 

قابلیت تأثیر گذاری آن توسط موقعیت اجتماعی طبقه کارگر محدود میشود. به اروپا و کشور هائی که در آن 

اختناق و استبداد وجود ندارد نگاه کنید متوجه منظور من میشوید. مارکس است که میگوید آگاهی بخشی از 

. به زبان ساده نه تنها به دستگاه زندان و پلیس روبنای جامعه است و به سیاست و قدرت سیاسی گره میخورد

 .بورژوازی بلکه به کل امکانات بورژوازی و بی امکانی پرولتاریا گره میخورد

 در نتیجه باید از خود بپرسیم که این روشنگری یا آگاهگری با چه موانعی روبرو است؟
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عظیم ضد آگاهی یا خرافه ای که کل  برای اینکه توضیح دهیم که چرا توضیح و نشر حقیقت کافی نیست. حجم

این دستگاه بورژوازی تولید میکند را در نظر بگیرید. از مذهب تا دانشگاه، از مدرسه تا تلویزیون و سینِما و نشریات 

اش، همه دستگاه تولید خرافه هستند. دستگاه تولید آگاهی وارونه. دستگاهی که میخواهد به طبقه کارگر حقنه 

ی ات است. کمونیسم تمام شد، مبارزه برای برابری تمام شد، معلوم شده تنها راه سرمایه داری کند که این زندگ

است و برابری و رفاه را باید در چارچوب این سیستم تعریف و محدود کرد. کارگر حق دارد مبارزه کند بشرطی 

 .که در چهار چوب سرمایه داری باشد

م عظیم جهانی میتواند با چند نشریه به ایستد بازنده است. شما یک و آگاه گری که فکر کند در مقابل این سیست

نشریه منتشر کنید، بورژوازی ده هزار نشریه منتشر میکند، شما یک ساعت برنامه تلویزیونی داشته باشید بورژوازی 

ن، اصال در عوض صد کانال تلویزیونی دارد. امکانات، چه از نظر کمیت و چه از نظر جذابیت، به معنی رایج آ

 .قابل مقایسه نیست

بورژوازی جهانی است، بی بی سی و سی ان ان و همه اینها را دارد. شما امروز اگر از هر کس بپرسید سبز در ایران 

چیست، از آرژانتین تا چین از احزاب چپ اروپائی تا ایرانی همه یک چیز به شما میگویند یک تصویر به شما 

 .میدهند

ازی ظرف چهل وهشت ساعت دنیا را فرموله میکند که در ایران، از دید منفعت دستگاه ضد آگاهی بورژو

افتد و این جهان بینی را به جهان بینی همه، از جمله طبقه کارگر، تبدیل میکند. بورژوازی، چه اتفاقی دارد می

 .انتشار یک نشریه یا یک تلویزیون اصالً قادر به مقابله با این سیستم نیست

هر ناصح و پیامبر حقیقتی فوراً با تکفیر دستگاه مذهب از مسجد وکلیسا تا کنیسه و معبد راهبان در بعد دیگر، 

روبرو میشود. شما فعالیت کمونیستی را جایی شروع کنید قبل از پلیس اول با آخوند و کشیش و کاهن روبرو 

 .دین هامیشوید. آن هم نه در سطح جدل روشنگرانه بلکه با تکفیر و با توسل به زور مت

بعد از این تازه به سرکوب دولت و محدودیت آزادی بیان و غیره میرسید. آزادی بیان ممنوع است. ناصحان 

حقیقت نمیتوانند حرفشان را بزنند. آدم های خیلی خوبی هستند اما پیامبران حقیقت، نود و نه درصد حرفشان را 

 .را نسوزانند دولت این کار را میکندهایشان نمیتوانند بزنند اگر مسجد و کلیسا و معبد کتاب

در کنار این سرکوب و ارعاب دارو دسته های غیر رسمی بورژوازی. بسیج، دارو دسته هایی بورژوای مسلح. چند 

نفر یادشان هست که در سال های قبل وقتی، حتی اگر کارگران در کردستان اعتصاب میکردند، حزب دمکرات 

کارگران را سرکوب میکرد؟ در تاریخ جنبش کارگری آمریکا، این درو دسته رسماً از بورژوا حمایت میکرد و 

 .های مسلح بورژوازی بیش از پلیس در سرکوب، ترور و ارعاب فعالین طبقه کارگر نقش بازی کرده و میکنند

بورژوزی همیشه آدمهای مسلح خودش را سازمان میدهد.قبل از اینکه پای دولت به میان برسد بخش زیادی از 

 .کارگران مبارز وچپی و کمونیست را همین دار و دسته های مسلح خود صاحب کار سرکوب میکنند
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ها تنها ابزار های سرکوب فکری است. انقیاد اقتصادی طبقه کارگر موانعی به همین جدیت را در مقابل تازه این

ادی در موقعیتی قرار میدهد که روشنگری قرار میدهد. بورژوازی طبقه کارگر را از نظر اجتماعی و انقیاد اقتص

 .ضرورت کار برای معیشت را تبدیل به سدی در مقابل فعالیت روشنگرانه میکند

های شما چگونه میتوانید از کارگری که روزی پانزده ساعت کار میکند انتظار داشته باشید که کاپیتال که هیچ نوشته

 ه عنوان یک علم یاد بگیرد؟من و شما را بخواند؟ مانیفست را بخواند، کمونیسم را ب

کارگری که پانزده ساعت کار میکند باید دو ساعت هم از خواب اش بزند با رفاقیش جلسه بگیرد، کتابی بخوانند 

و فرصت رسیدن به فرزندان و خانواده اش را صرف این کار کند؟ چند نفر از ما اگر در چنین موقعیتی قرار بگیریم 

ها قهرمانان واقعی و گمنام رهبران کمونیست کارگر البته این کار را میکنند اما آناین کار را میکنیم؟ بخشی از 

 .زمانه ما هستند و تعداد شان، به نسبت جمعیت کارگری، محدود

های فرهنگی بعد دیگری از این موانع است که بورژوازی طبقه کارگر را در آن حبس میکند. مارکس محدودیت

فرهنگ طبقه حاکمه است. در همه نظام های طبقاتی چنین است. بورژوازی با  میگوید فرهنگ حاکم بر جامعه

ترین دست آورد های بشری فرهنگ خود را به جامعه حقنه میکند. تصویر تمام امکانات خود با استفاده از پیشرفته

است و فرهنگ حاکم خود از دنیا را به تصویر کل جامعه از دنیا تبدیل میکند. طبقه کارگر هم جزئی از این جامعه 

بر آن جزئی از این فرهنگ. اینکه در زندگی طبقه کارگر این فرهنگ روزمره در تناقض با نیازهای او قرار میگیرد 

خواهیم پرداخت. اما طبقه  های مقابله با بورژوازی به آنمسله مهم دیگری است که بعداً به عنوان یکی از اهرم

 .گ بورژوازی استکارگر هدف اصلی و قربانی اصلی فرهن

اش گذراندن از امروز به فردا است. طبقه کارگری که بنا به تعریف هر کارگر، بنا به تعریف مارکس، تمام زندگی

روز باید از نو نیروی کارش را بفروشد و هر روز ممکن است بیکار شود و در دنیای کار طاقت فرسا و زندگی 

ست، بیش از هرچیز دنبال افیون است. مذهب و ناسیونالیسم فردی، خانوادگی و اجتماعی جهنمی گیر کرده ا

بخشی از این فیون ها هستند، کل دنیا و انتظار از دنیائی که بورژوازی در مقابل او قرار میدهد افیونی از همین قبیل 

 .است. افیونی که از تلویزیون، از مدرسه، از موقعیت خود در جامعه میگیرد

ان است که جامعه بورژوائی به او میدهد. زن خانه دار در زندگی طبقه کارگر جزئی مثال تصویر کارگر از زن هم

از پروسه تولید سرمایه داری است. سرمایه دار قیمت نیروی کار کارگر را بر اساس قیمت مواد خام نیاز برای باز 

د میکند غالباً زن خانه دار تولید کارگر حساب میکند. آن کس که این مواد خام را به غذا یا مواد قابل مصرف تولی

است یا فرض سرمایه دار این است که زن خانه دار کارش این است. در نتیجه کارگر برای باز تولید نیروی کار 

خود، برای اینکه فردا بتواند سر کار برود به یک برده بی مزد در خانه، به یک همخوابه برای تولید مثل احتیاج 

 .دارد
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این موقعیت قرار میدهد. در این دنیا فضا برای جاگیر شدن یا مطلوب شدن تبلیغات مذهبی بورژوازی کارگر را در 

و بورژوائی در مورد فرودستی زن، ایده زن فرمانبر پارسا، جا پیدا میکند، فضای پذیرش پیدا میکند. افیونی دیگر 

رابطه کارگر با خود و فرزندانش  برای توجیه موقعیت کنونی زندگی. این تنها یک نمونه است. میتوان همین را به

 .تسری داد

سؤال دیگر این است که این پروسه آگاه گری یا روشنگری چند سال طول میکشد؟ کی ثمر میدهد؟ باید توجه 

کرد که اوالً مارکسیسم علم است و هرکس باید آن را بیاموزد و در ثانی باالخره چند سال طول میکشد که فعالیت 

 ا به کارگر بیاموزد؟روشنگرانه این علم ر

برای یک کارگر چند سال تحقیق و تفحص الزم است تا متوجه کل سیستم سرمایه داری شود؟پاسخ به همه 

 خرافاتی که بطور دائم در ذهن طبقه کارگر میکارد را بیابد؟

ر اعدام نشود اگر فعالیت کمونیستی را تنها به یک امر روشنگرانه ترجمه کنیم آنوقت در دنیای ما عمر کارگر، اگ

 .یا زندانی یا بیکار نشود، به تسلط بر این علم کفاف نمیدهد

شود سینه به سینه و ارثی به کسی مارکسیسم را همان قدر می . آموختنی است مارکسیسم، مانند هر علم دیگری

نمیشود. من و تحویل داد که فیزیک یا پزشکی را میشود. آگاهی آموختنی است ارثی نیست. سینه به سینه منتقل 

شما هر چقدر مارکس را بخوانیم نمیتوانیم آن را سینه به سینه به فرزندمان یا همکارمان منتقل کنیم. نمی توانیم 

مارکس را به بچه هایمان انتقال بدهیم. هرکس باید خود مارکسیسم را بیاموزد همانطور که فیزیک دان باید فیزیک 

رود، نسل جدید کارگر باید دوباره از صفر شروع گرفته وقتی از دنیا میرا بیاموزد. کارگری که بیست سال یاد 

 کند. چگونه میتوان این دور باظل را تمام کرد؟

میخواهم بگویم که تبدیل کردن مبارزه کمونیستی به یک فعالیت آموزشی به همه این تناقضها بر میخورد. انتها 

 .ندندارد و انقالب سوسیالیستی را موکول به محال میک

ها البته تنها گوشه هائی از موانعی است که روشنگری صرف با آن روبرو میشود. در نتیجه پیغمبر حقیقت بودن این

جواب معضالت فعالیت کمونیستی را نمی دهد. بحث من مطلقاً کم قدر کردن کار روشنفکران یا روشنگری 

ایستد را باید فشرد. روشنگری ه علیه خرافه مینیست. در دنیای پر از حماقت ما، دست هر روشنفکر یا روشنگری ک

 .تالش سازمان یافته برای تغییر است. جزئی از فعالیت کمونیستی است اما فعالیت کمونیستی تفسیر نیست

نکته این است اگر بخواهید در چارچوب اهداف فعالیت کمونیستی روشنگری کنیم باید راه مقابله با ارتش جهل، 

 .اشیدزور و زر را داشته ب

 

 کمونیسم قدرت نقطه –چشم اسفندیار سرمایه دار  - ۱۲فصل 

در مقابل کل دستگاه قدرتمند بورژوازی برای تضمین تفرقه در صفوف طبقه کارگر با اتکا به خرافه و زور، این 

پذیر سیستم در مقابل کمونیسم چشم اسفندیاری دارد که کل این سیستم را در مقابل فعالیت کمونیستی آسیب
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میکند. این چشم اسفندیار خود پروسه تولید سرمایه داری و نفس کار و زندگی طبقه کارگر است. پروسه و زندگی 

 .پذیر استای که مثل مغناطیس آهن کمونیسم را می قاپد و سرمایه داری در مقابل آن بشدت آسیب

داری، پروسه سود بری سرمایه و در جامعه سرمایه داری یک چیز قابل تعطیل کردن نیست. پروسه تولید سرمایه 

درگیری بالانقطاعی که این پروسه میان کارگر و کارفرما در هر لحظه از پروسه تولید و در هر لحظه از زندگی 

کارگر حاکم میکند است. درگیری در اشکال بسیار کنکرت، بر سر دستمزد، ساعت کار، مطالبات کارگران و 

آید که هیچ نقشی در تولید ثروت ندارد؟ سؤالی که نقطه شروع کسی میاین سؤال ساده چرا حاصل کار من گیر 

ای از سرکوب و اختناق این رویاروئی، این مبارزه آگاهی به جامعه طبقاتی و آگاهی سوسیالیستی است. هیچ درجه

فتن سرمایه گاه آشکار و گاه پنهان را از میان نمیبرد. این کشاکش همزاد سرمایه داری است و تنها با از میان ر

 .داری خاتمه می یابد

مبارزه طبقه کارگر علیه بورژوازی در محیط کار، در محیط بازتولید نیروی کار )محل زندگی( تقابل دائم دو طبقه 

در تمام لحظات زندگی اجتماعی منطق جامعه ماست. مبارزه ی طبقاتی ای که مانیفست به آن اشاره میکند. مبارزه 

ر و گاه پنهان. از دندان قروچه کارگر در مقابل کارفرما تا اعتصاب و تا قیام پرولتری را در ای بالانقطاع گاه آشکا

 .برمیگیرد

ای که کارگر در هر لحظه از زندگی و کارش میکند و سؤاالتی این دنیا، دنیائی که کارگر در آن کار میکند، تجربه

ستی را می بلعد. بشرطی که فعال کمونیستی آنجا آید پاسخ کمونیکه چه در ذهن اش و چه در مبارزه اش پیش می

حاضر باشد. به شرطی که روشنگر کمونیست ما خود را به این زندگی، سؤاالت و سؤال کنندگان آن معطوف 

کند. اینجا زندگی کل سیستم عظیم تبلیغات و سرکوب سرمایه داری را دور میزند یا دامنه عمل آآ را محدود 

 .ی خنثی کردن خرافات بورژوائی را بدست میدهدمیکند، بهترین امکان برا

اگر دستگاه کوچک تبلیغات کمونیستی، در قیاس با دستگاه عظیم بورژوازی، مخاطب، موضوع و تمرکز خود را 

این دنیای کارگری قرار دهد هر ساعت آن به اندازه هزاران ساعت تبلیغات بورژوازی نفوذ خواهد داشت. اما چنین 

وقتی میتواند این کار را انجام دهد که پشتش به شبکه کارگران کمونیست باشد. تبلیغاتش در هر دستگاه تبلیغاتی 

ها تغذیه کند. در غیر این صورت تبلیغات کمونیستی سطحی فشرده و ارتقا یافته تبلیغات های محلی باشد و از آن

وائد گوسفند بنویسیم، حتی اگر یک شود که باید در خلوت خود در مورد فو روشنگری ما تبدیل به انشاهائی می

 .گوسفند هم در زندگی ندیده باشیم

اگر در این دنیای کارگری فعالیت کنید آنوقت هر کارگر ناراحت مبلغ شما، تکثیر کنند نشریه شما، مبلغ برنامه 

سایت را خواهید  تلویزیونی و سایت شما خواهد بود. و پر تیراژ ترین نشریه، پربیننده ترین برنامه تلویزیونی و یا

 .داشت. و این تنها راه فایق آمدن بر امکانات عظیم بورژوازی است
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این فعالیت کمونیستی هم سراسری است و هم محلی. چنین فعالیت کمونیستی از یک مرکز غیبی و یا محدود قابل 

رافیائی به سؤاالت و انجام نیست. این فعالیت بشدت بر فعالیت محلی اتکا دارد. باید بتواند در هر چارچوب جغ

معضالت کارگران در آن محدود جواب بدهد، راه نشان بدهد، تاکتیک برای مبارزه پیش بگذارد و نشان دهد که 

کمونیسم جواب کل مسائل طبقه کارگر است. از خرد تا کالن. هر مرکزی همانقدر میتواند بر این ارابه زندگی 

تر خود داشت باشد. در غیر این صور تبلیغات ما برد محدودی ح پایینکارگری سوار شود که ما به ازا خود را در سط

 .های ما به عبارات حکیمانه کلی تقلیل پیدا خواهد کردخواهد داشت و تاکتیک

ای است که کارگر ظرف یک روز میتواند به اندازه چند سال مارکسیسم را جذب کند. در تجربه در چنین پروسه

ارگری کارگر با سرعت بیشتر و بیش از هرجا کمونیسم را میشناسد، متحد وآگاه زندگی و مبارزه در دنیای ک

میشود، رهبران اش را میشناسد، به آنها توّکل میکند. و همان صحنه ای را خلق میکند که ده روزی که جهان را 

 .لرزاند توصیف میکند

نها از پیروزی ها بلکه از شکست هایش ای است که طبقه کارگر طبقات دیگر را میشناسد، نتدر خالل چنین پروسه

ای به راهی می آموزد، اهمیت اتحاد سراسری را میبیند و حقانیت کمونیسم را درک میکند. حتی اگر در مبارزه

اند گوش ندهد و شکست بخورد برمیگردد و میگوید کمیته کمونیستی کارخانه که فعالین کمونیست پیش گذاشته

 .برای فعالیت کمونیستی استحق داشت. این پیروزی عظیمی 

این فعالیت البته با فعالیت جنبش ها و کسانی که فکر میکنند فعالیت کمونیستی یعنی فعالیت ضد رژیمی فرق دارد. 

فعالیت ضد بورژوازی ، ضد کار فرما، از سطح کارگاه چند نفره تا سطح جامعه بیشتر از هر چیز محمل خود آگاهی 

 .طبقه کارگر است

ران های درخشان فعالیت حزب کمونیست ایران در اواخر دهه شصت و هفتاد شمسی در ایران است یکی از دو

که این حزب تبدیل به سخنگوی بخش عظیمی از کارگران کردستان شد. در آن سالها هر کارگر کردی بنا به 

و کومه له در آن  اند میدانند حزب کمونیستتعریف طرفدار حزب کمونیست ایران بود. رفقائی که درگیر بوده

ها معطوف به ترین ارتباط را با همه کانون های کار و زندگی کارگری، که بخش مهمی از آنزمان بر عمیق

های کمونیسم کارگران فصلی بودند، متکی بود. تفاوت کومه له قبل از کنگره دو حزب کمونیست که در آن بحث

کنگره پنجم کومه له( در ایجاد این تغییر عمیق در سبک  شود و کومه له بعد از کنگره دو )وکارگری مطرح می

کار و نحوه فعالیت در محل کار و زیست طبقه کارگر بود. حتی اگر به تجربه حزب توده نگاه کنید همین واقعیت 

 .را میبینید

رگر در هر ای است که تازه در دوره های تحول انقالبی و تالطم های اجتماعی به قول لنین کابر متن چنین رابطه

روز به اندازه ده سال چیز یاد میگیرد. این یاد گیری در دوره انقالبی حقیقت دارد اگر حزبی داشته باشید که بخش 

انتگره کار و زندگی و مبارزه طبقه کارگر باشد. در غیر این صورت حتی در دوره های انقالبی هم پخش حقیقت 

 .دردی را دوا نخواهد کرد
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فکر میکرد مدینه فاضله اش را میتواند با اتکا به روشن شدگان بنا بگذارد و از سوسیالیسم از زمان افالطون که 

تخیلی که فکر میکرد میتوان با ارشاد و سازمان دادن آلترناتیو روشن شدگان در کنار نظام تولیدی کنونی از دنیای 

 .بجای خود باقی است فقر و بندگی نجات پیدا کرد فاصله زیادی گرفته ایم. اما هنوز آن توهمات

 

 کمیته های کمونیستی و حوزه های حزبی - ۱۳فصل 

 موضوع بعدی که به آن میپردازیم این است که سازمان مناسب برای فعالیت کمونیستی چیست؟

قبالً اشاره کردیم که در سطح عمومی فعالیت کمونیستی یک جدال، یک مبارزه و یک فعالیت سیاسی است و 

ابزار دخالت در سیاست حزب است. گفتیم که با همه اهمیتی که هر نوع اتحاد و سازمان در طبقه کارگر دارد این 

شورا، مجمع عمومی، صندوق تعاون  فعالیت خاص توسط یک سازمان خاص قابل انجام است. اتحادیه، سندیکا،

یازمند نوع دیگری از اتحاد ن که دهند انجام را فعالیتی نمیتوانند دارند کارگر طبقه اتحاد در که اهمیتی همه با …و 

در طبقه کارگر است. و این اتحاد، اتحاد کمونیستی است. تحزب کمونیستی که میتواند تکلیف سرمایه داری را 

 .روشن کند

در سطح عمومی است. سؤالی بعدی که باید از خود کرد این است که اساس این فعالیت در محل چیست؟ اما این 

ای جمع شوند و اسم خود را حزب بگذارند قادر به انجام اینکار خواهند بود؟ یا این حزب باید به یک آیا هر عده

 باشد؟ ای در طبقه کارگر متصل باشد و بر آن استوارفونکسیون یا کارکرد پایه

در فرهنگ سیاسی معموالً به این فونکسیون نام سلول پایه را داده اند. اما این نام گذاری گرچه ابعادی از واقعیت 

 .را در سطح سازمانی نشان میدهد در سطح عملی اغتشاشاتی به وجود آورده است

ای که حوزه حزبی پایه در یک سطح سلول پایه حزب را میتوان حوزه تعریف کرد. باالخره میتوان تصور کرد

ترین جائی است که اعضای حزب در آن جمع میشوند. به هر حال این نوع تعریف از سلول معطوف به آرایش 

شود وارد این تصویر کرد. به است که درست هم هست و البته اشکال دیگری نظیر خانه حزب و غیره را هم می

 .نای تعریف سازمان حزب استهر حال این سلول چه حوزه باشد و چه خانه حزب. مب

اما عدم توجه به چارچوب سازمانی و نه کارکردی این تعریف سنتا، در تاریخ اخیر کمونیسم، سازمان حزب را از 

فونکسیون اساسی فعالیت کمونیستی که رهبری طبقه کارگر است و همچنین از مکانیسم های این رهبری جدا 

ای ای کرده است که آروزی رهبری طبقه کارگر را دارند اما فاقد پایهکرده است و حزب را تبدیل به جمع هر عده

 .ترین سلول اعمال این رهبری هستند

حوزه اعضا بخصوص در دوران اختناق میتواند بخش مهمی از سازمانی هر حزب کمونیستی باشد. اما تحزب 

کمونیستی و فعالیت کمونیستی چیزی فراتر از حوزه و خانه حزب است. فعالیت کمونیستی جائی جاری و مؤثر 

ای ترین کارکرد فعالیت پایهاست که نوع دیگری از سازمان برای فعالیت کمونیستی وجود دارد. سازمانی که 

کمونیستی را در خود منعکس میکند. باالخره سلول پایه ساختمان بدن هر حیوانی است. اما ده میلیون سلول را هم 
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که جمع کنید هنوز یک حیوان یا یکی از اعضای بدن آن حیوان را ندارید. موجودیت یک حیوان معطوف به 

د یک سلول است. در مورد حزب و فعالیت کمونیستی هم همین شباهت وجود کارکردی است که متمایز از کارکر

 .را میتوان برقرار کرد

ای در فعالیت کمونیستی به پروسه استاندارد کرد حزب بلشویک، بعد از تصرف قدرت ایده حوزه سلول پایه

این دسته بندی گرچه در سیاسی و بعداً به پروسه استاندارد کردن سازمان های تابع انترناسیونال سوم برمیگردد. 

شود نشان از اولین بارقه های یک سطح درست است اما وقتی جایگزین کارکرد پایه در فعالیت کمونیستی می

تئوریزه کردن جدائی کمونیسم از طبقه کارگر است. روندی که لنین در دوره آخر عمر خود نسبت به آن هشدار 

 .میدهد

نقالب پرولتری پیروزمند دنیا، یعنی انقالب اکتبر نگاه میکنید و به حزبی که به هر صورت، وقتی که به تاریخ تنها ا

شوید که قبل از پیروزی انقالب بحثی از حوزه ها نیست. تاریخ این انقالب را سازمان داد دقت میکنید متوجه می

و غیره برمیگردد. سازمانی حزب بلشویک به تاریخ کمیته های آن، کمیته باکو، کمیته وایبورگ، کمیته پوتیلف 

این کمیته های، در دوره اختناق سازمان ثابتی از اعضا را زیر دست خود ندارند. کارگران و کمونیست های زیادی 

ای بنام حوزه را ندارند و ما جائی نمیتوانیم از نقش چنین حوزه اعضا و جوارح این کمیته ها هستند اما سلول پایه

 .هائی ردی پیدا کنیم

خیص تفاوت میان سلول پایه سازمانی حزب و سلول پایه فعالیت کمونیستی مهم است. این نکته را در در نتیجه تش

 .معرفی ایده کمیته های کمونیستی به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داده ایم

شوند. این سلول قطعاً چیزی مانند سلول پایه سازمان حزبی یعنی اینکه اعضای یک حزب چگونه بهم متصل می

وزه یا خانه حزب است. اما سلول پایه فعالیت کمونیستی نمیتواند حوزه یا جمع اعضای حزب در یک محل باشد. ح

سلول پایه کارکردی حزب، یعنی آگاهگری، متحد کردن و رهبری طبقه کارگر در چار چوبی که اینجا راجع به 

 .آن صحبت کردیم و در محیط معیّن توسط جمع اعضا قابل انجام نیست

ویت در حزب کمونیستی و یا در فعالیت کمونیستی باید ساده باشد. باید بتواند هر کارگر و هر کمونیستی که عض

خود را در اهداف این فعالیت شریک میداند و میخواهد در قالب آن کاری بکند را متحد کند. اما فونکسیون پایه 

 .فعالیت کمونیستی از چنین جمع عالقمندانی ساخته نیست

ن تفکیک را قائل نشویم آنوقت به جای سازمان دادن این فعالیت کمونیستی میرسیم به درست کردن جمع اگر ای

شود که ها و هسته هایی که کاری از آنها ساخته نیست. عمالً کارشان به روشنگری و پخش حقیقت محدود می

 .البته بد نیست اما جواب معضل ما نیست

ی در مقابل حوزه کمونیستی یا هر سازمان دیگری از عضا قرار نمیگیرد. به این معنی بحث کمیته های کمونیست

حوزه کمونیستی جمع آدمهای کمونیست است. کمیته کمونیستی جمع آن کمونیستهایی است که میتوانند اجرای 
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ای در فعالیت کمونیستی را در یک جایی تضمین کنند. کمیته های کمونیستی مجبورند برای آن فونکسیون پایه

 .مانند حوزه، را ایجاد کنندانجام کار خود سازمان های پایه اعضای خود،

ای آن شروع کرد نه از بحث بحث سازمان دادن فعالیت کمونیستی را باید از بحث سازمان دادن کارکرد پایه

ورد. جائی آرایش. از سر آرایش میتوان اشکال بسیار متنوعی را در دوره های مختلف و با توجه به شرایط بوجود آ

این سازمان حوزه است، جائی خانه حزب، جائی واحد کشوری در خارج کشور، جائی هسته و غیره و غیره. آنچه 

این اشکال را موجه میکند وجود فونکسیون فعالیت کمونیستی، یعنی کمیته های کمونیستی است. اشکال مختلف 

شود که آن را جای آن سازمانی قرار جا غلط میسازمان پایه اعضای حزب هیچکدام فی النفسه غلط نیستند. آن

 .ها پرداختیم، را انجام دهنددهیم که قرار است فعالیت کمونیستی، در ابعادی که اینجا به آن

برای اینکه بدانیم فعالیت کمونیستی پایه در جائی انجام میگیرد یا نه باید نگاه کنیم که اتحاد و سازمان این فعالیت، 

کمونیستی وجود دارند یا نه. ندیدن این واقعیت بخشی از انعکاس جدائی کمونیسم از طبقه کارگر یعنی کمیته های 

و فونکسیون های پایه آن است. انعکاس فرمالیسمی که است که بخش وسیعی از آنچه خود را کمونیست میداند 

پایه آن کارکرد که طبقه کارگر در آن اسیر است یا به آن نیاز دارد. همه چبز برایش آرایش است و کارکرد که به 

 .است اصوالً نیازی ندارد

از نظر ما سلول پایه فعالیت کمونیستی کمیته کمونیستی است. جایی که کمیته کمونیستی وجود ندارد، آنجا فعالیت 

کمونیستی هنوز به شیوه سازمان یافته وجود ندارد. هر تجمعی از اعضا هم وجود داشته باشد مانند موجودات تک 

سلولی یا چند سلولی در اقیانوس هستند که دست و پا و سر ندارد. هزار بار گفته ایم که بچه شیر از همان بچگی 

 .شبیه شیر است. بچه شیر شبیه یک موجود تک یاخته ای نیست، بچه شیر، شیر است گیرم که بچه باشد

ندارد. کمیته کمونیستی معطوف به  کمیته های کمونیستی ناچارند جغرافیایی باشند، کمیته علی العموم معنی

کارخانه، محله، شهر و غیره است. بالخره به یک جغرافیا معین مربوط است. قبالً اشاره کردیم که امر رهبری کردن 

ای ترین سطح یک رهبری محلی است. نمیتیواند باشد. نمیتوان از آرژانتین و متحد کردن طبقه کارگر، در پایه

تاکتیک تعیین کرد. کمیته های ذوب آهن و یا راه آهن مسئول سازمانیابی، اتحاد و برای کارگران ذوب آهن 

 .رهبری طبقه کارگر در آن محیط هستید

روشن است که ابعادی از مبارزه بیرون از این جغرافیا قرار میگیرند فقط با ذوب آهن نمیشود انقالب کرد. آنوقت 

آید تا سطح حزب کشوری که خود البته یک سازمان به میان می پای کمیته های با دایره عمل جفرافیائی وسیعتر

 .جغرافیائی است

 

 اصول فعالیت کمونیستی: کار در جنبش ها و در میان طبقات دیگر - ۱۴فصل 
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از ابتدای این بحث ما تمام تأکیدمان بر این بود که فعالیت کمونیستی راجع به متشکل کردن طبقه کارگر برای 

های ناراضی است. فعالیت کمونیستی درباره متشکل کردن مردم یا دانشجویان یا روشنفکران یا آدمانقالب پرولتری 

 .نیست. راجع به طبقه کارگر به معنی اخص آن است و این پایه هویتی ماست

ولی آیا این تاکید به معنی آن است که طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی به جنبش های دیگری که توده وسیعتری 

)که کارگر هم غالبا جزو آن است( یا جنبش هائی که در مضمون سوسیالیستی نیستند ربطی ندارد؟ پاسخ قطعاً  را

منفی است. بدون تعریف دقیق و دخالت طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی در این جنبش ها، اگر بخواهم از استعاره 

قی را میماند که یا قابل سکونت نیست و یا در هر اول این بحث استفاده کنم، ساختمان بی درو پنجره، بی آب و بر

حال ساختمان درستی بیست. بحث ما کم ارزش کردن جنبش های دیگر نیست، بحث قرار دادن هرکدام از این 

 .مولفه ها در جای خود است

شغول نه طبقه کارگر در مبارزه موجود در جامعه تنهاست و نه جنبش کمونیستی تنها جنبشی است که در جامعه م

مبارزه برای زندگی بهتر یا دنیای بهتری است. این بحث به قدمت مانیفست کمونیست است که یک فصل خود را 

 .به توضیح این واقعیت اختصاص داده است

جنبش های حق طلبانه و یا آزادی خواهانه غیر سوسیالیستی نه تنها در جامعه کم نیستند بلکه به وفور وجود دارند. 

ر بسیاری از اوقات در این حق طلبی و یا آزادی خواهی با طبقه کارگر و با فعالیت کمونیستی این جنبش ها د

ای که جنبش کمونیستی با نفس شریک هستند. تفاوت جنبش کمونیستی طبقه کارگر از این جنبش ها در رابطه

 .وجود جامعه سرمایه داری دارد است

تی به حرکت در نمی آیند. جنبش های دیگری را شکل میدهند. ها در جامعه الزاما برای خواست سوسیالیسانسان

ماندگی و ارتجاع مذهبی، جنبش دفاع از حق کودک،  مثالً جنبش رهائی زن. جنبش خالصی فرهنگی علیه عقب

های سیاسی و فرهبگی، جنبش دفاع از حق پناهندگان، جنبش ضد مذهبی و بی خدائی، جنبش های دفاع از آزادی

علیه فئودالیسم، جنبش علیه مجازات اعدام، جنبش دفاع از محیط زیست یا حتی جنبش سرنگونی  جنبش دهقانان

 .رژیم و غیره و غیره

وقتی میگوئیم این جنبش ها سوسیالیستی نیستند، و جنبش های دمکراتیک هستند به این معنی است که تحقق 

در چارچوب سرمایه داری هم قابل تحقق هستند. ها در مضمون نیازمند برانداختن سرمایه داری نیست، مطالبه آن

به جوامع غربی اگر نگاه کنیس میبینید که بسیاری از این خواست ها متحقق شده اند. این تفاوت ماهوی جنبش 

سوسیالیستی طبقه کارگر با این جنبش ها است. جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در چارچوب سرمایه داری قابل 

 .تحقق نیست

ری حقوقی زن و مرد را در نظر بگیرید. وقتی میگوییم این جنبش سوسیالیستی نیست، دمکراتیک است جنبش براب

یعنی پیروزی آن الزاماً کار مزدی را بر نمی اندازد. اینکه بورژوازی فعالً در جائی به نفع اش نیست این برابری را 
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یا برداشتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید تأمین کند، موضوع دیگری است. این جنبش به معنی لغو کار مزدی و 

 .نیست. بخش مهمی از نیروهای این جنبش در مقابل جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر هستند. بورژوا هستند

ها همه میتوانند در چارچوب سرمایه های سیاسی، آزادی تشکل و غیره را در نظر بگیرید. این یا جنبش برای آزادی

شود برای این امر به میدان آمده اند. پیروزی این ای که به این جنبش ها جذب میودهداری هم متحقق شوند. ت

تر میکند. اما نفس کارگر بودن، ود در نتیجه جنبش ها به نفع طبقه کارگر است، زندگی، مبارزه و اتحادش را ساده

 .بورژوا بودن را زیر سوال نمیبرند

است به معنی است که مثالً دانشگاه ها دیگر مهم نیستند؟ اینطور  آیا چون موضوع فعالیت کمونیستی طبقه کارگر

نیست . ما جای دیگری گفتیم که دانشگاه ها، بویژه در کشورهائِی نظیر ایران، یکی از حلقه های مهم در مبارزه 

ازی کنند و اند که هم میتوانند علیه طبقه کارگر نقش ب سیاسی طبقه کارگر هستند. دانشگاه ها از کانون های مهم

 .هم برعکس در خدمت انقالب پرولتری طبقه کارگر باشند

گفتیم روشنفکران یکی از عواملی هستند که نقش مهمی در آگاهی کمونیستی طبقه کارگر، در جدال فکری علیه 

 بورژوازی ایفا میکنند. روشنفکران جامعه اساسا در دانشگاه بار میآیند. در کارخانه فرصت چندانی برای چنین

 .ها برای مبارزه کمونیستی مهم استکاری وجود ندارد. جلب این روشنفکران به کمونیسم و فعال کردن آن

جنبش رهایی زن، توضیح دادم که جنبش رهایی زن جزء الیتجزای مبارزه طبقه کارگر است که نمی تواند نسبت 

ع از حق زن در مقابل همه خرافاتی که به آن بی تفاوت بماند. حتی در زندگی و مبارزه روزمره طبقه کارگر دفا

بورژوازی علیه زن باز تولید میکند و مقابله با همه آن تولیدات ضد آگاهی ای که بورژوازی در جامعه تولید میکند 

 .جز مهم مبارزه کمونیستی است

از نعمات همینطور جنبش خالصی فرهنگی. بالخره جوان ایرانی، اعم از کارگر یا غیر آن، میخواهد همان قدر 

 زندگی فکری و معنوی دنیا برخوردار باشد که هرکسی دیگر در اروپا برخوردار است. این جدال علیه عقب

 .ماندگی به نفع طبقه کارگر است، طبقه کارگر در آن ذی نفع است

آن  ماندگی فرهنگی، که قربانی اول و مهم رهبر کمونیستی در یک کارخانه نمی تواند به گسترش خرافه و عقب

طبقه کارگر است، بی تفاوت باشد و بگوید این به کارگر مربوط نیست. نمیتواند به ستم بر زن بی توجه بماند و 

بگوید این به کارگر مربوط نیست. ستم بر زن مبنای مهمترین شکاف و تفرقه در طبقه کارگر است که درست از 

شگاه ها میگذرد به سیطره دست راستی گری و تواند به آن چیزی که در دانوسط آن را نصف میکند. یا نمی

فاشیسم فکری در دانشگاه بی تفاوت باشد. همانطور که نمیتواند به توده وسیعی از زحمتکشانی که دست و پا 

 .میزنند، بیکارند، یا به کارگران بیکار، زحمتکشان شهری، جمع وسیع تهیدستان شهری یا روستایی بی تفاوت بماند

بر این حقیقت مهم گذاشتیم که مرکز و موضوع فعالیت کمونیستی اساساً فعالیت در درون طبقه کل تأکیدی که ما 

ها میتوان یا باید بی تفاوت ماند. های جامعه و اعتراضات آنکارگر است، به معنی این نیست که نسبت به این بخش
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یکند که وظایفش در قبال طبقه کارگر تفاوت بحث ما با کمونیسم بورژوائی این است که بیرون طبقه نشته و نگاه م

چیست، جنبش کمونیستی در طبقه کارگر است و نگاه میکند که چه رابطه ای را باید میان خود و سایر جنبش ها 

باید  برقرار کند. از این موضع متوجه میشود که طبقه کارگر باید پیشتاز و رهبر همه این مبارزات باشد. منتهی

 .نها را از سر منفعت خود تعریف کندپیروزی در هرکدام از ای

صرف نظر از اینکه سوسیالیسم نجات از کالً هر نوع استثمار وسرکوب است، حتی از نظر منفعت اقتصادی هم 

بگیرید، برابری زن و مرد به نفع طبقه کارگر است. به دالیل خیلی روشنی حقوق زن و مرد را مساوی اعالم میکند، 

م میکند و یا به او بیمه بیکاری بدهند، بالخره زندگی را راحت تر میکند و به زن کارگر، زن خانه دار را شاغل اعال

 .به نصف طبقه کارگر اجازه مبارزه مؤثرتری را میدهد

جنبش سرنگونی رژیم ، به شکل انقالبی وغیر انقالبی آن فعال کاری نداریم ولی سرنگونی جمهوری اسالمی، چه 

بی آن به معنی انقالب سوسیالیستی نیست. انقالبات همگانی همه از این دست هستند. در شکل انقالبی یا غیر انقال

مثل زمان شاه که در نتیجه آن انقالب آزادی های وسیع دمکراتیک، آزادی تشکل، برای یک دوره ای بوجود 

 .آمد

ه طبقه کارگر مربوط هستند این جنبش ها و این مبارزات هرچند مستقیماً سوسیالیستی نیستند ولی مستقیماً به مبارز

و مستقیما برروی مبارزه طبقه کارگر تأثیر می گذارند. طبقه کارگر، کمونیستها و فعالیت کمونیستی مجبور است 

با اینها درگیر باشد. اینها هم یکی از ابزرها و یکی از کانالهای بسیار مهم در امر آگاهگری و متحد کردن و رهبری 

 .طبقه کارگر هستند

 :یجه در رابطه با این جنبش ها و این حرکات باید نکاتی را در نظر داشتدر نت

ها ظاهر میشود. مبارزه برای آزادی مبارزه روزمره طبقه کارگر، بجز در دوره های انقالبی، خود در این قالب – ۱

اعالم اینکه این تشکل، مبارزه برای برابری حق زن و مرد، برای دستمزدها، علیه زدن خدمات اجتماعی و غیره. 

مبازرات در جامعه ربطی به طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی آن ندارد نه تنها تیری به پای طبقه کارگر و فعالیت 

 .کمونیستی است بلکه طبقه کارگر را در همان مبارزه روزمره هم به پیروزی نمیرساند

تجربه است و یک بُعد مهم از تجربه، تجربه گفتیم که یک محمل، یک کانال مهم آگاه و متحد شدن طبقه کارگر 

روزمره از زندگی در کارخانه ودر مقابل سرمایه دار است و بعد دیگر تجربه در ابعاد اجتماعی است. در این تجربه 

 .است که طبقه کارگر تفاوت خود با جنبش های دمکراتیک را میشناسد

هبر این مبازرات، سازمانده این تحرکات باشند. این حکمی فعالیت کمونیستی و طبقه کارگر باید پیشتاز، مبتکر و ر

و لنین از چه  ۱۸۴۸ها در مورد انقالبات است که از مانیفست تا خطابیه مارکس به کمیته مرکزی جامعه کمونیست

های منصور حکمت بر ها تا آخرین نوشتهباید کرد و دو تاکتیک تا تزهای آوریل و چپ روی و از اولین نوشته

 .ای فشرده شده استآن پ



و فعالیت کمونیستیارگران ک  

85 

 

جنبش ها و اعتراضات همگانی بدون بر و برگرد فضا را برای انواع ناسیونالیسم و پوپولیسم، از انواع سکوالر  – ۲

تا مذهبی و از شرق زده تا غرب زده، باز میکند. بورژوازی و جنبش های بورژوائی با نشان دادن منافع مشترک 

حل کردن طبقه کارگر را در این جنبش ها موعظه میکند و خرافه  طبقات و جنبش های مختلف سازش طبقاتی،

تولید میکند. نفس وجود این جنبش ها و اعتراضات همگانی و درگیر بودن طبقه کارگر )غالباً در شکل احاد 

 .کارگری( طبقه کارگر را بشدت در این عرصه آسیب پذیر میکند

اً حکمت روی آن پای میفشرند و به عنوان رکن اساسی اینجاست که سیاستی که مارکس و انگلس، لنین و بعد

سیاست کمونیستی تصویر میکنند پا پیش میگذارد. این سیاست این است که به ازا هر قدم که فعالیت کمونیستی 

در این عرصه ها بر میدارد باید صد برابر در توضیح تفاوت سیاست و منفعت طبقه کارگر با طبقات و جنبش های 

. باید دائماً تفاوت میان جنبش کمونیستی با سایر جنبش ها را در مقابل طبقه کارگر قرار دهد. باید دیگر برداشت

این طبقه را نسبت به پوپولیسم و چپاندن همه طبقات در یک کیسه ملت، زن، ترک، کرد، فارس و عرب و عجم 

ی که طبقه کارگر در این مبارزات واکسینه کند. این یک تالش دائم است که وجود جنبش ها فرا طبقاتی و منفعت

 .دارد آن را هزار بار مبرم تر میکند

در این مبارزات و در این جنبش ها باید پیروزی را از زاویه منفعت طبقه کارگر تعریف کرد. پیروزی ای که  – ۳

جتماعی به قدرت همان جنبش قابل حصول است و نه لیست آرزوها و این تز حکیمانه و غیر مارکسیستی و غیر ا

 .که پیروزی تنها با انقالب سوسیالیستی ممکن است

ای را نشان داد. باید این پیروزی خاص را به تعریف بدنه باید تاکتیک برای پیروزی این مبازرات در هر محدوده

اصلی توده مبارزه کننده از پیروزی تبدیل کرد. فعالیت کمونیستی باید تالش کند که از این زاویه رهبری این 

 .بازرات را بدست گیرد. این معنی هژمونی پرولتاریا بر این مبارزات استم

هر یک از این پیروزی باید طوری تعریف شود که در آن طبقه کارگر آگاه تر، متحدتر و قویتر بیرون بیاید. اینها 

لی هم شاخصها هستند. شاخص این نیست که امپریالیسم شکست میخورد، آخوند شکست میخورد و غیره، که خی

 .خوب است شکست بخورند

مثال فرض کنید در جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی باید به پیروزی یک معنی مشخص دارد. فرض کنید 

سرنگونی ای که آزادی تشکل، آزادی بیان، بیمه بیکاری همگانی و چند فقره از این نوع خواستها، که در منشور 

شد که از دل این ماجرا بورژوازی دوباره سواربر گرده کارگر بیرون سرنگونی ما آمده است را تأمین کند. معلوم با

 .نمیآید، طبقه کارگر در یک موقعیت بسیار مساعد تری برای سرنگونی بورژوازی قرار می گیرد

در چنین صورتی است که میتوان تضمین کرد که طبقه کارگر به جزئی از نزاع های دورنی بورژوازی تبدیل 

تمام تالشش را میکند که طبقه کارگر را به عنوان نیروی این جناح یا آن جناح خود به میدان نمیشود. بورژوازی 

بکشد و می کشد. کارگر در جامعه زندگی میکند و اگر جامعه به حرکت در آید طبقه کارگر هم به حرکت در 
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مستقل خود وارد این  می آید. اما این حرکت اصالً به این معنی نیست که طبقه کارگر با پرچم و خواست های

میدان میشود. بر عکس جنبش همگانی طبقه کارگر به سمت حل شدن در طبقات دیگر سوق میدهد. مگر اینکه 

 .فعالیت کمونیستی را بر اساس آنچه مارکسیسم پیش برده باشیم

تری ید، توده وسیعتر بیرون بیاباید مثالً سرنگونی را طوری تعریف کرد که از دل آن طبقه کارگر متحد تر ، آگاه

از جامعه از زحمتکشان گرفته تا روشنفکران چپ، از مبازرین رهائی زن گرفته تا مبازرین برای خالصی فرهنگی 

های جامعه و این جنبش ها به نفع طبقه کارگر پالریزه تر را بیشتر به دور خود جمع و متحد کرده باشد. این بخش

 .کرده باشد

کارگر و بخش بزرگی از جامعه تفاوت طبقه کارگر با بورژوازی را مثالً در برخورد  در چنین حالتی است که طبقه

شود که رئیس جمهور شدن هیلری کلینتون یا ولی فقیه شدن خانم رهنورد به ستم بر زن میفهمد و متوجه می

بخش اعظم  پیشرفی برای بشریت نیست. برای جنبش زنان موقعیت طلب پیشرفت هست. برای دنیای طبقه کارگر و

 زنان جامعه پیشرفتی نیست. چه فرق میکند زن بورژوا کارگر را استثمار کند یا مرد بورژوا؟

ها مثال هائی بودند. میخواهم بگویم اینها همه عرصه های مهمی است که طبقه کارگر و فعالیت کمونیستی باید این

 .در آن حضور، و حضور فائقه داشته باشد

 

 کمونیستی: کار در شرایط ویژهاصول فعالیت  - ۱۵فصل 

این جلسه آخرین جلسه بحث فعالیت کمونیستی است تا اینجا من سعی کردم یک سیستم پایه ای از اینکه فعالیت 

کمونیستی را تصویر کنم. این جلسه از میان کل بحثهایی که بجا مانده، که بحثهای بسیار زیادی است و میشود به 

به دو مساله صحبت کنم و هر دو این مسائل به کار در شرایط ویژه مربوط میشود.  آنها پرداخت، ترجیح دادم راجع

و هر دو برای فعالیت کمونیستی نقشی مهم دارند و هر دو در قالب کلی اصول فعالیت کمونیستی، در چارچوبی 

خارج کشوراست و دوم  متأثر هستند اما با آن یکی نیستند. اول کار در که به آن اشاره شد نمی گنجند. طبعا از آن

گارد آزادی. که هر دو این فعالیت ها مهم هستند. اما اشکال ویژه ای از فعالیت کمونیستی هستند که در قالب 

مبانی کار کمونیستی قابل پوشش نیستند. مخلوط کردن آنها در این سطح فقط به اغتشاش فکری، جنبشی و سازمانی 

 .تبدیل میشود

 

 .در رابطه با هر یک از این دو موضوع ده دقیقه ای صحبت میکنم اینجا، با توجه به وقت،
 

 کار در خارج کشور - ۱

یک حزب کمونیستی یا فعالیت کمونیستی در خارج کشور به چه کاری مشغول است؟ این سؤال مهمی است چون 

با توجه به شرایط ایران خارج کشور به محلی امن یا امن تر برای فعالیت کمونیستی تبدیل شده است و تعداد زیادی 

ت این عرصه مهم است چون در غیاب آن ها در تبعید در خارج کشور زندگی میکنند. تشخیص اهمیاز کمونیست
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شود و رد کردن فعالیت در خارج کشور به شغل جریانات سیاسی، داخل و خارج امکانات زیادی از دست داده می

 .کشوری تبدیل شده است که در واقع اگر دقت کنید در داخل کشور هم کاری نمیکنند

داخل کشور پوشش چپ تبعدی بریده از جامعه برای از طرف دیگر جایگزین کردن آن با فعالیت کمونیستی در 

ربطی خود به جامعه و به طبقه کارگر است. بعداً به پدیده انقالبیون تبعیدی و ادامه زندگی در خارج و توجیه بی

اند شود اشاره میکنم. انقالبیون تبعیدی ای که ذهنا هم تبعیدی شدهشرایط روحی و فکری که غالباً بر آن تحمیل می

 .رج کشور را عمالً و یا رسما تنها محدوده فعالیت خود و یک عرصه در خود می بینندخا

های داخل ها همان فعالیتدر خارج کشور میتوان به سطوح مختلفی از فعالیت اشاره کرد. بخشی از این فعالیت

ه میشوند. مثل محل انتشار اند یا آنجا سازمان دادکشور هستند که به دالئل امنیتی و امکانات به خارج منتقل شده

نشریات تا تلویزیون و رادیو یا دفتر ارتباطات تشکیالتی، بخش هائی از رهبری، یا تداراکات و غیره که الزم است 

ها را من اینجا نمیپوشانم چون حدود و ثغور کارشان قاعدتاً معلوم است و زیر دست جمهوری اسالمی نباشد. این

 .جود می آید. معلوم است که بخشی از کار داخل کشور هستندکمتر در این باب اختالطی بو

های سیاسی ای بر میگردد که کمک میکند که یک پرچم، یک ها به تبلیغات و فعالیتبخش دیگر از این فعالیت

خط، یک سیاست و یا یک حزب برجسته شود، بر فضای خارج کشور تأثیر بگذارد و غیره. این آن بخش است 

 .اشاره قرار خواهیم دادکه اینجا مورد 

شویم این است که از فعالینی حرف میزنیم که موضوع کارشان سازمان دادن ای که فوراً متوجه آن میاولین نکته

 .طبقه کارگر این کشور ها برای انقالب پرولتری نیست، یا مستقیماً این نیست

کمونیستی برای سازمان دادن طبقه کارگر  هر کمونیستی که بخواهد در انگلیس، سوئد، آلمان و غیره به فعالیت

آن کشور ها برای انقالب پرولتری مشغول شود باید به حزب کمونیست یا گروه کمونیستی کشوری انگلیس، 

سوئد یا آلمان و غیره به پیوندد یا آن را ایجاد کند. همانطور که در قدیم بخش زیادی از کمونیست های تبعیدی 

اروپای غربی کار میکردند یا کمونیست های آلمانی و غیره بعد از انقالب اکتبر  روسی در قالب احزاب کشوری

در قالب حزب بلشویک کار میکردند. به این دلیل وقتی به حزبی مانند حزب سوسیال دمکرات روسیه و یا احزاب 

ر نشریات آن زمان نگاه میکنید، تشکیالت خارج کشور ندارند. سازمان های بسیار کوچک ویژه، مانند دفت

 .های حزبی و غیره را در خارج کشور دارندسراسری، بخش هائی از رهبری یا مدرسه

بسیاری از کمونیست های تبعیدی ایران ، به دالئل مختلف، مثل زبان یا امکان و تمایل به ادامه کار در رابطه با 

 .ان کار کننداند، تصمیم میگیرند که در رابطه با ایرمحیطی که قبالً با آن درگیر بوده

، شاهد ۵۷نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ایرانیان برای اولین بار در تاریخ خود، بعد از انقالب 

ایران برای اولین بار نسل  ۵۷مهاجرت به خارج به دالئل سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی شده اند. نتایج انقالب 

ها در خارج خیلی از ایرانی ۵۷اقل در این سطح شکل داد. قبل از انقالب ایرانیان باصطالح مهاجر را شکل داد. ال
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بودند اما یا دانشجو بودند یا آدم های پولدار بودند. آن زمان وقتی در مرز های همین اروپا پاسپورت ایرانی را نشان 

تباع کشور های خود محترمانه دار با شما رفتار میکردند. حتی بعضا از امیدادید مثل اتباع کویتی و سعودی های پول

دار است و آمده است که پول خرج کند. حتی تر با ایرانی رفتار میکردند، چون تصور این بود که ایرانی پول

دانشجویان سیاسی و مثالً قاچاق ایران غالبا از درجه رفاه خوبی برخوردار بودند، مجبور به امرار معاش به شکل 

 .رس تحصیلی نداشتند، خانواده آنان آنقدر وسع داشت که به آنها برسدکنونی نبودند و غالباً اگر بو

امروز این پدیده دیگر وجود ندارد. مهاجرین ایرانی در خارج کشور درست مانند مهاجرین کشور های دیگر 

آمریکا،  ها به ایران رفت و آمد دارند. مثل مهاجریان ایتالیائی درهستند که در خارج زندگی میکنند. بسیاری از آن

ها که های قدیم یا مهاجرین افغانی در ایران. در بین این مهاجرین البته میان آنهائی که تبعیدی هستند و آندر سال

مهاجر هستند تفاوت هست. تبعیدی امکان رفت و آمد به ایران را ندارد، زیر فشار جمهوری اسالمی است و عمالً 

پرداخت. مهاجر زندگیش را در خارج کشور میکند و ارتباطات و رفت نوعی زندانی است، که بعداً به آن خواهیم 

و آمد خود را با ایران دارد. این دو گروه گرچه در یک جغرافیای واحد هستند اما عمالً در دو دنیای متفاوت 

 .زندگی میکنند

مستقیم دارد. فضای سیاسی و فرهنگی این توده وسیع در خارج کشور بر فضای سیاسی و فرهنگی ایران تأثیر 

اند تأثیر داشته است. بعالوه اینکه دنیای امروز همیشه فضای مهاجرین و تبعیدیان بر فضای کشوری که از آن آمده

تر داده است. در ما و جهانی شدن ارتباطات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به این تأثیر ابعادی به شدت وسیع

و دنیای کامالً جدا نیستند، جای هم را نمیگیرند اما بر هم تأثیرات وسیع دنیای ما خارج و داخل به هم وصل اند. د

دارند. سیاست و فعالیتی که در ایران عروج کند بر فضای خارج کشور تأثیر مستقیم میگذارد و سیاست و فعالیتی 

 .که در خارج کشور پرچم شاخصی داشته باشد و عالقه جلب کند در ایران هم منعکس میشود

 ن است که فعالیت کمونیستی چگونه خود را به این ارتباط متقابل وصل میکند؟سؤال ای

شود کرد را میتوان ردیف کرد. لیستی که به درجه زیادی بستگی به نیروئی که لیست بلندی از کارهائی که می

که مستقل از نیرو،  برای انجام آن هست میتواند بلند یا کوتاه باشد. اما جهت ها یا پایه هائی را میتوان نشان داد

 :فعالیت کمونیستی باید آن را به عنوان قطب نمای خود بگیرد. در این رابطه شاید باید به مولفه های زیر اشاره کنم

 بر فراشتن یک پرچم یک آلترناتیو بی قید و شرط کمونیستی در فضای سیاسی ایران – ۱

های بورژوائی و خرافاتی که بورژوازی به داخل جامعه های بورژوائی و با همه سنتجدال دائم با همه سیاست – ۲

 و طبقه کارگر پمپ میکند

تبدیل شدن به سخنگوی اعتراض کارگری در ایران، در ابعاد جنبشی و اجتماعی آن و نه حزبی، و تالش برای  – ۳

 ایزوله کردن جنبش های بورژوائی در خارج کشور
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ایران، چه در ابعاد سوسیالیستی به معنی اخص آن و چه در ابعاد  جلب بیشترین حمایت از مبارزه طبقه کارگر – ۴

های سیاسی، سرنگونی جمهوری اسالمی، خالصی فرهنگی، رهائی زن، حقوق کودک و دمکراتیک برای آزادی

 .غیره

تالش برای سیطره دادن و یا برجسته کردن سیاست کمونیستی بر فضای ایرانیان مهاجر. تنگ کردن فضای  – ۵

 .جریانات ارتجاعی، مانند اسالمی ها، ناسیونالیسم و فاشیسم فارس و کرد و ترک و غیره در خارج کشورنفوذ 

 .ایزوله کردن جمهوری اسالمی در خارج کشور – ۶

یک سطح دیگر از فعالیت در خارج کشور به عنوان یک کمونیست ساکن آن کشور است. یعنی شما اگر  – ۷

نسه یا انگلیس زندگی کنید نمیتوانید با کمونیست های طبقه کارگر در آن کشور کمونیست باشید و در آلمان، فرا

ها ارتباط نزدیک نداشته باشید. قاعدتا کارگران کمونیست آنجا را میشناسید، قاعدتا با آنها رفت و آمد میکنید، 

ا و آمریکا راجع به قاعدتا تالش میکنید به اصطالح سرپلی باشید علیه خرافه ای که در خارج کشور و در اروپ

فعالیت کمونیستی هست و به اصطالح سرپل رابطه انترناسیونالیستی میان کمونیسم در ایران با کمونیسم در این 

 .جوامع نباشید

نکات به ترتیب اولویت نیستند. اما میتوانند مبنای فعالیت کمونیستی در خارج کشور باشند که طبعا هر جریانی  این

د شاخص های پیشروی در هر عرصه را تعریف میکند و مهمتر اینکه تضمین میکند که پیشرفت به تناسب نیروی خو

شود و نیرو میگیرد. و فضا را بر غیر خود تنگ میکند. فعالیتی که نتواند با این شاخص آخر خود میکند، بزرگ می

یت تبعیدیان سیاسی دنیای بیرون را موفق ببیند تأثیری در دنیای بیرون ندارد. بعداً توضیح میدهم که برای اکثر

 .وجود ندارد

این واقعیت فعالیت کمونیستی در خارج کشور را با مسائل و پیچیدگی های دیگری روبرو میکند که اینجا به بعضی 

 :ها اشاره میکنیماز آن

 
 

 مهاجرین ترکیب –الف 

است و نه مثل جامعه کشور هائی که ترکیب طبقاتی و سیاسی مهاجرین ایرانی در خارج کشور نه مثل جامعه ایران 

ها بیشتر با معضالت فعالیت مثاًل در آن زندگی میکنند. بخش اعظم این مهاجرین کارگر نیستند. فعالیت در میان آن

در شمال شهر تهران و یا مناطق مرفه شهرهای ایران شبیه است. مطلقاً منظورم این نیست که کار در میان ایرانیان را 

 .، به پیچیدگی های آن اشاره میکنمکم اهمیت کنم

در این رابطه باید به قابلیت نفوذ ناسیونالیسم و بعضا مذهب در میان ایرانیان در خارج کشور اشاره کنم. فاصله 

ای که در آن زندگی میکنند، وجود راسیسم و ترس از خارجی در همه این کشور ها، ایرانیان را فرهنگی با جامعه
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ها، به سمت تأمین امنیت روحی، اجتماعی و اقتصادی از طریق تشکیل گتوهای قومی و مذهبی  هم مانند بقیه ملیت

 .سوق میدهد و بهترین مجال را به ناسیونالیسم و مذهب و سایر دسته بندی های ارتجاعی میدهد

م خود را شکستن ای نیست. اما فعالیت کمونیستی باید یک هدف اساسی و مهدر افتادن با این پدیده اصالً کار ساده

این حصار ها و این گتو های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بداند. آنچه در این گتو ها میگذارد بدون تردید در ایران 

 .هم انعکاس پیدا میکند

ماندگی فرهنگی و سیاسی، مبارزه در دفاع از حقوق انسانی، مبارزه در دفاع از حق اینجاست، که مبارزه علیه عقب

علیه مذهب و غیره، عالوه بر اهمیت آن در خود ایران دارای اهمیت زیادی در فعالیت در خارج  زن، حق کودک،

کشور است. تبدیل شدن به فعال، سخنگو و سازمانده این مبارزات در خارج کشور که، درست مثل داخل کشور، 

 .میکندبسیار فراتر از صرف روشنگری یک مبارزه عملی و سیاسی است، نهایت اهمیت را پیدا 

 

 کشور خارج در کارگر ایرانیان –ب 

بخش وسیعی از مهاجرین ایرانی تحصیلکردگان ناراضی کشور هستند و عمالً از نظر طبقاتی متعلق به بخش باالی 

شوند به کارگری روی بیاورند. معضلی که این آید بعضا مجبور میجامعه هستند که وقتی به خارج کشور می

معضالت سیاسی و فکری نسل اول دهقانان یا خرده بورژواهائی است که روزمره به طبقه بخش دارند بیشتر شبیه 

کارگر می پیوندند. زندگی و رویایشان در موقعیت اجتماعی ای که پشت سر گذاشته اند سیر میکند. تالش غالباً 

ه صف طبقه کارگر پیوسته باطل برای برگشتن به آن گذشته دارند. درست مانند دهقان یا خرده بورژوائی که تازه ب

مانده ظاهر میشوند. غالباً در  است، این بخش هم، مثل نسل اول کارگر، غالباً در محیط کار به عنوان کارگر عقب

بیگانگی از موقعیت جدید خود به ناسیونالیسم تمایل نشان میدهند و یا به آن جلب میشوند. جلب فضا و محیط 

شوند و وند در آن احساس امنیت بیشتری میکنند. غرق خاطرات گذشته میشهای بسته ملی، قومی و مذهبی می

فکری و مادی ای که برایشان قابل دسترس است خود را محروم در همان دنیا باقی میمانند حتی از نعمات فرهنگی،

 .میکنند

ا را در صف پیشروان هامروز تعداد وسعیی کارگر ایرانی در سوئد، فرانسه یا آلمان کار میکنند اما ما کمتر آن

کارگری در محل کار خود میبینیم. به عکس غالباً نقش مثبتی در ایجاد اتحاد طبقاتی در محیط خود را ندارند. 

ناسیونالیسم و مذهب مانند افیون منگ شان میکند و به زندگی در یک دنیای خیالی ادامه میدهند.بسیاری از اینها، 

نند اما در دنیای واقعی سر سوزنی در مبارزه طبقه ای که جزئی از آن در حرف، خود را چپ یا کمونیست میدا

هستند نه تنها نقش ندارند، نه تنها محمل هیچ اتحاد و مبارزه ای، حتی در بعد سندیکائی آن، نیستند، غلبا دیر تر از 

از این وضع دارد. بقیه به صف مبارزه کارگر میپیوندند. با هر فعال کارگری که در اروپا صحبت کنید دل خونی 

مثل کارگر افعانی در ایران. این بخش از کارگران ایرانی در خارج غالبا نه متحد میکنند، نه اصال ضد خرافه هستند، 

 .نه زبان را درست یاد میگیرند، نه با کارگر چپی و کمونیست این کشور، که اصالً کم هم نیستند، رفیق هستند
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برای بیرون کشیدن این توده کارگری به توجه باشد و در کنار فعالین کارگری  فعالیت کمونیستی نمیتواند در تالش

این کشور ها قرار نگیرد. کمونیست های ایرانی بسیار بیشتر از کمونیست های محلی به ذهن این بخش از توده 

 .کارگر دسترسی دارند و باید نقش بازی کنند

 

 اجتماعی و فکری سیاسی، مالیخولیای و تبعیدی انقالبیون پدیده –پ 

 .های مختلف به آن نک زده امباالخره باید به پیچیدگی دیگر اشاره کنم که قبالً در مناسبت

پدیده تبعید مانند زندان است. دست فعال را از جامعه اش قطع میکند. این پدیده اجباری است، تبعیدی انگار در 

ارتباط عملی و ذهنی با جامعه ایران را محدود میکند و در سلول زندان زندگی میکند. تبعید درست مانند زندان 

طوالنی مدت، همانطور که زندان به دنیائی در خود تبدیل میشود، فضای زندگی تبعیدی هم به یک فضای مجازی 

شود که جای دنیای بیرون را میگیرد. مشغله های آن، اتحاد ها در خود تبدیل میشود. این دنیای مجازی دنیائی می

شود و جامعه جایش را به جامعه ها و دشمنی ها در آن، به تدریج پایش از جامعه کنده میجدائی های آن دوستیو 

آورد که برای کسی که در بیرون آن ایستاده تبعیدی ها یا زندانی ها میدهد. این فضای مالیخولیائی را بوجود می

یج در ذهن و عمل این انقالبیون تبعیدی عقب است قابل درک نیست. درست مثل زندان. دنیای بیرون به تدر

 .مینشیند و جایش را به دنیاهای کوچک، قهرمانان و ضد قهرمانان قالبی میدهد

گرچه تبعیدی تمام این مالیخولیا را در قالب عبارات سیاسی تصویر میکند و البد باید به آن هم پرداخت، اما تبیین 

این دنیا را نمیتواند توضیح دهد. سیاست، مارکسیسم و غیره بحث  "رویداد های"سیاسی از این واقعیت اکثریت 

هائی در باره جامعه هستند. اما جامعه تبعیدیان مالیخولیا زده بنا به تعریف از جامعه پریده است. اینجا دیگر پای 

 .شناسی فرقه ها به میان کشیده میشودشناسی فردی و روانروان

ای قوا در خارج کشور و جوان کردن سازمان های خارج کشوری اصالً کار سادهدر این فضای مالیخولیائی تجدید 

نیست، مگر اینکه یک کمونیسم قوی، اجتماعی و قابل مشاهده در داخل کشور را داشته باشید. تازه آنهم دایره 

 .بعد محدودی دارد

ایرانیان و دوره ما نیست. بویژه  خاصیت تبعید در تمام طول تاریخ این بوده است. این پدیده هم اصالً منحصر به

شویم. انگلس و بعضا لنین در روبرو می "انقالبیون در تبعید"بعد از تحوالت انقالبی در یک کشور ما با پدیده 

یا انقالبیون مهاجر .کمون پاریس با آن روبرو میشود،  "انقالبیون ایمیگره"حرف زده اند. به آنها میگوید  مورد آن

شود. شوند یا خود فرار میکنند روبرو میروسیه با انقالبیون فراری ای که به خارج از کشور تبعید می ۱۹۰۵انقالب 

 .ها این پدیده را میبینیمو ما در همه این

تنها آن بخش از تبعیدیان سیاسی میتوانند و توانسته اند خود را از این فضای بیمار کنار نگاه دارند که کشتی دنیای 

به اسکله هائی در دنیای واقعی یعنی در جامعه ایران بسته باشند. کل تأکیدات چندین ساله ما که باید ذهنی خود را 

فعال کمونیست و کالً جامعه بیرون از خود نگاه کرد و محک زد  اجتماعی بود، باید خود را از چشم طبقه کارگر،
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با جاذبه عظیمی همه ما، در خارج از کشور،  ، تالشی بوده است برای فرو نرفتن به این سیاه چاله مخبط شدن که

را به سمت خود میکشاند. جامعه و دنیای بیرون از ما قطب نما را به دست میدهد. مرگ فعالیت کمونیستی این 

 .است که خود در این دنیا محبوس گردد

 

 گارد آزادی - ۲

عنوان گارد آزادی معرفی کرده ایم. یکی دیگر از اشکال ویژه و مهم فعالیت کمونیستی چیزی است که ما تحت 

 .این ایده مهم است چون به رابطه فعالیت کمونیستی با قدرت سیاسی، که قبالً به آن اشاره کردیم، معنی روز میدهد

اینکه یک حزب سیاسی باید قدرت را بگیرد نه ایده مارکس است و نه منصور حکمت. منطق کل مبارزه سیاسی 

واقع غیر سیاسی، ای و دراست. همه احزاب چه چپ و چه راست، جز احزاب حاشیهدر تاریخ جامعه بورژوائی 

این ایده را به این یا آن شکل در خود دارند. بحث گارد آزادی این است که در دنیای امروز ما برای گره زدن 

بورژوازی و کل  فعالیت یا تحزب سیاسی به قدرت نمیتوان و نباید منتطر موقعیت مناسب در دوره انقالبی ماند.

جرایانات ارتجاعی، که هم در حکومت و هم در خارج از حکومت قرار دارند، تالش دارند که با اعمال زور مانع 

از رسیدن فعالیت کمونیستی به آن مقطع شوند. فعالیت کمونیستی و طبقه کارگر امروزه تنها با دستگاه سرکوب 

ی ارتجاعی و بورژوائی روبرو است که چه بسا در اپوزیسیون رسمی دولت روبرو نیست. با انواع دارو دسته ها

 .هستند اما در کنار دستگاه رسمی دولت علیه فعالیت کمونیستی و طبقه کارگر به زور و قهر متوسل میشوند

واقعیت این است که فعالیت کمونیستی امروزه با وضعیت متفاوتی نسبت دوران گذشته روبرو است. بهترین الگویی 

داریم، الگوی حزب کمونیست روسیه است. آنوقت بورژوازی مسلح، دولت بود. دولت بود قزاق و پیاده که ما 

نظام داشت که اگر آن را شکست میدادی پیروز میشدی. همانطور که در قیام اکتبر و بعداً در جنگ داخلی اینها 

مسلح بود و نه دولت در کنار نیرو  را شکست دادند. امروز دنیا بطور کلی عوض شده است. آن زمان نه اپوزسیون

های نظامی خود به دارو دسته هائی به همان وسعت و گاه مهم تر از آن اتکا داشتند. در آن دوره خطر سناریو سیاه، 

خطر پاشیدن شیرزاه های جامعه توسط دارودسته های مسلح دولتی، غیر دولتی و ضد دولتی وجود نداشت. 

ن، افغانستان، یوگسالوی و عراق دیدیم را نداشتیم. جامعه ما دائم در خطر فروپاشی ای که در سومالی، لبناپدیده

نبود. فروپاشی جامعه بدترین شرایط ممکن برای فعالیت کمونیستی و برای انقالب کارگری است. عراق نمونه 

 .برجسته این واقعیت است

یجاب کند قبل از اینکه دولت را سرنگون کند در روسیه ما این وضع را نداشتیم. که اپوزیسیون، اگر منفعت اش ا

ها و طبقه کارگر را تروریزه و سرکوب کند. در زمان لنین مقوله به اسم بسیج نداشتیم. موتورسوارها، کمونیست

لباس شخصیها، بسیج در محله، بسیج کارخانه نداشتیم، سلفی و مجاهد و اپوزیسیون مسلح وجود نداشت. کسی 

نمی بست و وسط جلسه شورا خودش را منفجرنمیکرد. کسی بچه ده ساله را مسلح نمیکرد  آن زمان به خودش بمب

کرد که برود زن بی حجاب یا مخالف را ترور کند. امروزه این کارها وسیعا رواج دارد. به نارنجک و مسلسل نمی
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نی العشری، مجاهد، حزب یعنی کارگر کمونیست و فعالیت کمونیستی میتواند توسط اسالمیها و سلفی ها و شیعه اث

 .دمکراتی و غیره تهدید و ترور شود. همراه دولت یا مستقل از دولت این کار را میکند

این واقعیت بر ذهن جامعه و بخصوص بر ذهن کارگر سنگینی میکند و همین سنگینی باعث احتیاط و دست نگا 

ها را در از این نگران است که حتی اگر این داشتن. چند کارگر، چند انسان آزاده در جامعه ایران وجود دارد که

سنگر قیام در تهران شکست بدهم، طرف میرود از کن و سولوقون تهران و سایر شهر ها را به توپ و موشک میبند 

و اگر اسلحه اتمی هم داشته باشد در استفاده از آن تردید نمیکند؟ کسی که بخودش بمب میبندد و در مدرسه و 

 منفجر میکند در بکار گیری اسلحه اتمی یا شیمیائی تریدی میکند؟ بیمارستان خود را

ها را به خاطر اینکه به مدرسه  هم این پدیده را نداشتیم. امروز اسالمی ها میروند دختر بچه ۵۷حتی ما در انقالب 

فعالیت کمونیستی ها منفجر میکنند. میخواهم بگویم که میروند میکشند، به خود بمب میبندند و خود را در میان آن

 .با این صورت مسأله جدید روبرو است

طبعا اگر ما با چنین وضعی روبرو شویم تمام تالشمان را خواهیم کرد که به آن در بیفتیم و از دل آن کمونیسمی 

که همه این نیروهای ارتجاعی را سرکوب میکند را شکل دهیم. اما نکته این است که نباید منتظر فاجعه ماند. باید 

از امروز جلو آن سنگر بست. این سنگر بندی هم عالوه بر نوشتن و روشنگری نیازمند کار مشخص و سازمان و 

 .فعالیت مشخص در جامعه است

در نتیجه بحث بر سر یک کارکرد یا فونکسیون جدید است که امروز به فعالیت کمونیستی اضافه شده است. خنثی 

ح و تا مغز استخوان ایدئولویک و تا عمق روح شان لمپن و ارتجاعی. کردن این نیروهای ارتجاعی تا ندان مسل

بحث گارد آزادی از اینجا شروع میشود نه از هسته مسلح. ایده گارد آزادی راهی است برای مقابله مؤثر توسط 

 .فعالیت کمونیستی با این لشگر ارتجاع

این هسته ها ممکن است و حتماً در مقاطعی گفتم که گارد آزادی در باره ایجاد هسته های مسلح نیست. ایجاد 

بخشی از این پروژه است. اما نه گارد آزادی در این باره است و نه گارد آزادی در باره سازمان دادن مبارزه مسلحانه 

و نه حتی گارد آزادی در باره دست بردن فوری به اسلحه است. گارد آزادی در باره دادن قدرت دفاع از خود به 

اتفاقاً در دوره حتی طوالنی ای نه الزم  . خود بتواند از خود دفاع کند دم آزادیخواه آن جامعه است کهکارگر و آ

 .است و نه درست است که گارد آزادی، به معنی متعارف آن، مسلح شود

واقعیت این است که چه در حزب حکمتیست که مبتکر گارد آزادی بوده است و چه در بیرون از این حزب به 

وفور گارد آزادی به معنی تشکیل هسته های مسلح گرفته شده است. گویا یک عده ای جمع میشوند، هسته مسلح 

غیره. یا اینکه گارد آزادی به حفظ مخفی درست می کنند، مسلحانه اعالمیه پخش میکنند، اعالم وجود میکنند و 

پتانسیل یا چهره مسلح حزب حکمتیست در کردستان خالصه شده است. ما بدون ایده گارد آزادی هم تالش 
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داشتیم که چهره مسلح حزب در کردستان را حفظ کنیم، پروژه های رهبران کمونیست در میان مردم را داشتیم و 

 .یده گارد آزادی نبود و نیستغیره. انجام این فونکسیون نیازمند ا

بحث گارد آزادی بحث به وجود آوردن یک کارکرد است. یک فونکسیون در جامعه و در طبقه کارگر و زحمت 

 .کش است که از مکان دفاع از خود را به او بدهد

تید. از دنیای ما پر از انواع بورژوائی و ارتجاعی مکانیسم های اعمال قدرت محلی حتی بدون داشتن اسلحه هس

اشکال مقاومت در مقابل اسرائیل در فلسطین تا مثالً ارتش آزادی بخش ایرلند که نود و نه درصدشان اسلحه 

ای و سیاسی است که عمالً در محل و در قالب تناسب قوای نداشتند. دنیای ما پر از فرم هائی از سازمان یابی توده

کنند. رشد سلفی ها در کردستان که متکی به تهدید دائمی موجود عمل جریانات مخالف را محدود یا نا ممکن می

 .ها و فعالین چپ این جامعه به ترور و ارعاب است نمونه دیگر استکمونیست

میخواهم بگویم که گارد آزادی مساوی با فعالیت نظامی نیست، گارد آزادی مساوی با هسته های مسلح نیست، 

فرق میکند. گارد آزادی سمبل قدرت یابی قدم به قدم طبقه کارگر  گارد آزادی با حفظ چهره نظامی در کردستان

 .و فعالیت کمونیستی در دفاع از خود است

های یک جای مهم این فعالیت محله است. گارد آزادی میتواند هر قالبی به خود بگیرد از تیم ورزشی تا جمع بچه

ت و جوالن نیروهای ارتجاعی را در محلشان محدود محل. اما کاری که میکنند این است که قدم به قدم میدان فعالی

یا با مشکل روبرو میکنند. نمیگذارند محلشان پاتق استبداد بشود. بسیجی ها در آنجا احساس امنیت نمیکنند، این 

عدم امنیت میتواند از هو کردن و دست انداختن تا ترساندن را شامل شود که نه تنها الزاماً مسلحانه نیست بلکه در 

ل در اغلب اوقات غیر مسلح است. با سنگ، با هو کردن، با اینکه طرف بیاید آنجا ببیند همه با او بد هستند. از عم

های نیرو های  این اشکال گرفته تا روزی که البد اسلحه بر می دارند. گره قضیه وصل بودن این کار ها به فعالیت

 .ر بعدی که فعالیت کمونیستی میپوشاند را در برمیگیردارتجاعی از سرکوب آزادی تا ستم بر زن و کودک و تا ه

گارد آزادی را مساوی گرفتن با اسلحه و مساوی گرفتن با فعالیت مسلحانه تقلیل دان یک بحث خیلی پایه ای و 

 .استراتژیک راجع به اوضاع امروز به مبارزه چریکی و یا ادامه مبارزه مسلحانه در کردستان است

ای قدم به قدم است، خود آگاه کردن، جمع آوری قوا، ریشه داشتن در محل، الیت پدیدهشکل دادن به این فع

داشتن پشتوانه معنوی و عملی در محل، متحد کردن برای دفاع از خود، متحد شدن برای بدست گرفتن ابتکار در 

ی که بر طبقه کارگر امن کردن محل و برای کوتاه کردن قدم به قدم دست ارتجاع و بورژوازی از زندگی و کنترل

 .و مردم زحمتکش و مبارزه یک محل دارد یک روزه و با یک هسته عملی نیست

کافی است بچه های یک محل بروند آخوندی را که علیه زنها فتوا داده را بگیرند، در چارچوب تناسب قوا، ادب 

ی باز میکند و کل مبارزه برای کنند، بترسانند. آن آخوند از فردا در مورد هجوم به زن در آن محل حساب دیگر

رهائی زن. الاقل در آن محل احساس قدرت و امنیت بیشتری میکند. یادم است یک زمانی این اسالمی ها میرفتند 
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ها را گیر می آوردند و دهل ماه رمضان مردم را برای سحری با دهل بیدار میکردند دعده ای هم پیدا شدند این

 .ند. اسلحه و نارنجکی هم در کار نبودهایشان را سوراخ و پاره میکرد

گارد آزادی حول ایده قدرت یابی و متحد شدن است برای دفاع از خود، برای امن کردن فعالیت خود و نا امن 

 .کردن فضا برای طرف مقابل است. این از فشار فیزیکی تا فشار روحی را شامل میشود

قابل کار را به اسلحه میکشاند اما امروز اگر دست به اسلحه در نهایت معلوم است که کار به اسلحه میکشد. طرف م

نمی بریم به این دلیل است که این کار به نفع ما نیست. در شرایطی که اوضاع مناسب باشد حتماً دست به اسلحه 

قهر آمیز به خواهیم برد. این امر باید برای گارد آزادی روشن باشد. اینکه این تقابل به مقابله قهرآمیز و این مقابله 

توسل به اسلحه و این توسل به اسلحه به توسل به سالح گرم میرسد یک پروسه است که باید در دنیای واقعی طی 

شود و گرنه به مبارزه مسلحانه به شیوه چریکی و یا شیوه مبارزه مسلحانه در کردستان، آنهم در شرایطی که خود 

اجرا جوئی و آوانتوریستی خواهد بود. گارد آزادی از این بحث این مبارزه دیگر وجود ندارد میرسیم که هردو م

 .های رایج در مورد مبارزه مسلحانه نداردها و سنتدر میآید ربطی به تئوری

آید که مبارزه مسلحانه را سازمان میدهد و باید هم این کار را بکند یک حزب کمونیستی ممکن است و پیش می

ت. یکی گرفتن این دو عمال طبقه کارگر و مردم انقالبی را در هر قدمش اما بحث کار آزادی بحث دیگری اس

فلج میکند. چون در جایی دست به اسلحه میبرید که طرف دست باال دارد. از طرف دیگر مبارزه روزمره طبقه 

حریک کارگر را تبدیل به ادامه هسته های مسلح میکند که به تشکل طبقه کارگر آسیب میزند. پلیس را علیه آن ت

اند برای این جنگ میکند، خود این تشکل ها را پراکنده میکند چون کسانی که حول این تشکل ها جمع شده

 .ای را به جنگی نمیبرد که برای آن به میدان نیامده استنیامده اند. هیچ رهبر و فرمانده عاقلی توده

رفت. گارد آزادی امروزش یک چیز است  به هر حال این دو را باید از هم تفکیک کرد تا بشود به اصطالح پیش

وآینده اش یک چیز دیگر است. بهترین تعریفش به نظر من همان سمبل قدرت یابی قدم به قدم است، از هو کردن 

و سوت کشیدن امیدوارم هیچوقت به اسلحه نکشد، از تنگ کردن فضا به اینها گرفته تا پس زدن تعرضشان به هر 

 .تناسب با شرایط باشددرجه ای که آدم بتواند و م

درست از همین سر ما از روز اول فونکسیون گارد آزادی را یک فونکسیون محلی و تابع کمیته های کمونیستی 

 .محلی اعالم کردیم

نکته آخری که میخواهم توجه شما را به آن جلب کنم این است که هم منطق و هم تجربه نشان میدهد که ایده 

ه را به سرعت به خود جلب میکند. کسانی که صبر کار توده ای، جمع کردن نیرو و گارد آزادی جوانان کم تجرب

مبارزه کنترل شده را ندارند، به سرعت میتوانند گارد آزادی را به هسته چریکی مخفی تبدیل کنند و اقدامات 

م های سازمانی و ماجراجویانه را در دستور خود قرار دهند. اینجا کنترل کامل کمیته های کمونیستی بر این فر

 .تزریق عقل سیاسی و اجتماعی به آنها حیاتی است
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به هر حال برای تشریح بیشتر دعوت میکنم که به اسناد و مباحثاتی که در حزب حکمتیست در این مورد وجود 

 .دارد رجوع کنید

 

 

 
 

*** 
 

و کمکی به فعالین کمونیست  امیدوارم کل این بحث توانسته باشد که دریچه ای را بر فعالیت کمونیستی باز کند

طبقه کارگر باشد. اگر این بحث را مفید میابید، آن را مبنای کارتان قرار دهید و به دست کارگران و کمونیستهای 

 .دیگری برسانید
 

 
 توضیحات

منظورم اینجا این نیست که در فعالیت کمونیستی از مبازره مسلحانه استفاده نمیشود. بخصوص در دنیای ما  – ۱

قدرت دفاع از خود و قدرت سرکوب بورژوازی، قبل از سرنگونی دولت حاکم، حیاتی است. اینجا بحث بر سر 

ی مسلح برای پرولتاریا تنها در رابطه با سازمان و فعالیت پایه ای تر آن معنی است که مباره مسلحانه و یا نیرو این

ک نیروی نظامی به معنی متداول آن، بلکه بخشی از دارد. درست به همین دلیل در بحث گارد آزادی ما آن را نه ی

 .فعالیت پایه ای و محلی کمیته های کمونیستی تعریف کرده ایم
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 ردباره خطر آکسيونيسم
 اهى حزبىوزهـ رد ح  

  
   

 ور حکمتـمنص

 ١٣٦٢اسفند 
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 هاى حزبىدرباره خطر آکسیونیسم در حوزه

  
   

  منصور حکمت

 ١٣٦٢اسفند 

 

 سلسله از یکی ،"حزبی های حوزه در آکسیونیسم خطر درباره" نوشته مقدمه سر دبیر کمونیست:
 در پوپولیستی پراتیک و فعالیت و پوپولیسم نقد و کمونیستی فعالیت مور در حکمت منصور مباحثات

است. ضروری است فعالین کمونیست و خصوصا حکمتیستها یک بار دیگر به مباحثات  ایران چپ میان
ارزشمندی که در تاریخ معاصر ایران و توسط رهبران این جنبش طرح شده است توجه کنند. فعالیت 

ات جدی از این قبیل آن به مباحث دحزبی و ساختن حزب در ایران و فعالیت کمونیستی ما تکیه و پشتبن
است. ما تالش میکنیم در شماره های نشریه کمونیست به تناوب بخشی از این مباحث را یک بار دیگر 
در اختیار فعالین کمونیست قرار دهیم و توجه این رفقا را به این مباحث جلب کنیم. با این مقدمه کوتا 

 توجه این رفقا را به بحث منصور حکمت جلب میکنیم.
  

 هاى حزبىدرباره خطر آکسیونیسم در حوزه

هاى اصلى سبک کار پوپولیستى است. منظور ما از آکسیونیسم عملگرایى محدود و آکسیونیسم یکى از جلوه 

کارى و نظایر اینها اشکال شناخته نظرانه در کار سیاسى و تشکیالتى است. تظاهرات، تحصن، اعتصاب، کمتنگ

ند. آکسیونیسم آن انحرافى است که اینگونه اقدامات و اشکال مبارزاتى جدا از متن شده آکسیونهاى مبارزاتى هست

کار سازمانى و طبقاتى و جدا از چهارچوب یک برنامه مبارزاتى مشخص را به هدفى درخود یک مبارزه ادامه

 .تبدیل میکند

ثمرى انحراف مال شدن بىیابى و نهایتا برناظر بر شکوفایى و شدت ١٣٦٠خرداد  ٣٠دوران پس از قیام تا 

سوسیالیست در مقیاسى بسیار وسیع بود. شرایط نیمه دمکراتیک ماههاى  -آکسیونیستى سازمانهاى خرده بورژوا

پس از قیام به این گرایش ذاتى انقالبیگرى خرده بورژوایى امکان بروز آشکار و وسیع داد. آکسیونیسم انعکاس 

در مشى چریکى به  ٥٧ت و این واقعیت حتى در دوران قبل از انقالب درک محدود خرده بورژوازى از مبارزه اس

مشى خرده هاى بارز آکسیونیسم است. در این خطروشنى به ثبوت رسیده بود. مشى چریکى خود یکى از نمونه

هاى بورژوایى، آکسیون و آن هم تنها یک نوع مشخص آکسیون سازمانى یعنى عملیات کوچک نظامى دسته

 با را پراتیک عمل در ٣هرى بر جاى هر نوع پراتیک سیاسى و تشکیالتى مینشیند. اگر خط کوچک چریک ش

 مارکسیستى مبارزه و مارکسیسم از درجه آن تا چریکى مشى مدافعان میداد، تنزل محدودى و معدود آکسیونهاى



هاى حزبىدرباره خطر آکسیونیسم در حوزه  

 

99 
 

و رسما هر فعالیت خارج از این  برمیخاستند آکسیونیسم این تقدیس به پوشىپرده هیچ بى علنا که بودند دور به

 . یگانه آکسیون چریکى را مردود مینامیدند

سوسیالیست بطور عمده در بعد سیاسى آن بروز یافت. شعار  -پس از انقالب آکسیونیسم سازمانهاى خرده بورژوا

آکسیونیستى  چکیده و فشرده تمام شعور "تاکتیک اصلى در این دوره تظاهرات است"سازمان پیکار مبنى بر اینکه 

گرایى و پوچى فعالیت آکسیونى را برمال خرده بورژوازى مدعى مارکسیسم در ایران بود. این شعار تمام سطحى

 همه. بود شده بدل مینامید کمونیست را خود که سازمانى تاکتیک به مبارزه شکل میکند. تظاهرات یعنى یک

اى طوالنى نظرانه از مبارزه براى دورهو این تلقى تنگ شعار این چگونه که دارند یاد به بخوبى ما جنبش فعالین

راهنماى عملى سازمانهاى مختلف پوپولیستى از پیکار تا رزمندگان، فدایى و راه کارگر قرار گرفت. تظاهراتهاى 

 در. بود سازمانها اصلى تاکتیک موضعى چند ساعته با شرکت افراد سازمانى در گوشه و کنار شهرها تمام ماحصل

دیدگاه آکسیونیستى نه هدف تظاهرات، نه جایگاه هر تظاهرات در سیر پیشرفت و تکامل مبارزه انقالبى در  این

دوره مورد نظر، نه رابطه این شکل مبارزه با اشکال دیگر، هیچیک بطور جدى مورد تعمق قرار نمیگرفت. هدف 

 . از طریق تظاهرات بودگویى تماما ابراز وجود سازمانى و احیانا تبلیغ )در واقع افشاگرى( 
  

 آکسیون سازمانى و اکونومیسم آکسیونى

آکسیون نیز در سازمانهاى پوپولیستى بطور عمده در دو وجه اصلى خود را آشکار میکرد. اول محدود ماندن در 

روى از آکسیونهاى خودبخودى )اکونومیسم آکسیونى(. آکسیون یک سلسله آکسیونهایى سازمانى و دوم دنباله

سازمانى یعنى دست زدن به عمل معین توسط نیروى منحصر به فعالین سازمانى بخودى خود نادرست و انحرافى 

اى دست نیست. در طول مبارزه یک حزب پرولترى نیز در موارد متعدد و بویژه تحت شرایط حساس و تعیین کننده

اى و رفع راهگشایى مبارزات توده زدن به آکسیونهاى سازمانى ضرورى میشود. چنین آکسیونهایى عموما نقش

موانع مشخص، گسترش و تعمیق مبارزه را بازى میکند و هرگز به امر هرروزه و کار روتین متعارف حزب پرولترى 

مبارزه و . بدل نمیشود. اما در سازمانهاى پوپولیستى آکسیون سازمانى کمابیش فلسفه وجودى سازمان را میسازد

 . تعریف میشود آکسیونها این اعتبار به پراتیک

 و پیشروان توسط اتخاذ براى بعنوان یک اصل در مقابل، سیاستها و اشکال مبارزاتى مورد نظر حزب پرولترى

 به را طبقه خودِ و میدهد سازمان را طبقه خودِ نیروى پرولترى حزب. میشود طرح کارگر طبقه آگاهتر هاىتوده

نیروى حزب بجاى نیروى طبقه، ناقض فلسفه وجودى حزب  همیشگى و مستمر جایگزینى. میکشاند مبارزه میدان

اى براى شکست انقالب پرولترى است. محدود ماندن سازمانهاى پوپولیستى در چهارچوب سیاسى پرولتاریا و نسخه

ى تنگ آکسیونهاى صرفا سازمانى نیز خود گواه جدایى عمیق این سازمانها از طبقه کارگر و بیگانگى آنان با تئور

 . انقالبى مارکسیسم، یعنى تئورى آزاد کردن طبقه کارگر به نیروى خود این طبقه، بود

و فقدان یک سیاست  "تقدیس آکسیون براى آکسیون"اى از مورد دوم، یعنى اکونومیسم آکسیونى نیز جلوه

هدفمند طبقاتى و انقالبى است. آکسیونهاى خودبخودى )خودبخودى تا آنجا که این آکسیونها بر طبق نقشه معین 
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یر اقشار ستمکش جامعه به دفعات سازمانى صورت نمیگیرد( در جنبش کارگرى و همینطور در طول اعتراضات سا

شکل میگیرد. در این یا آن کارخانه، محله، مدرسه و یا اداره اعتراضات باال میگیرد. درگیرى با کارفرما، دولت و 

مقامات بوروکراتیک شدت مییابد و کار به اعتصاب، تظاهرات، تحصن و نظایر آن میکشد. اکونومیسم آکسیونى 

خرده  -و چراى سازمان سیاسى از این گونه آکسیونهاست. سازمانهاى سوسیالیست روى بى چونبه معنى دنباله

روى سقوط میکردند. کمتر اعتصاب ها معطوف میشدند عمدتا تا اعماق این دنبالهبورژوا آنجا که به مبارزات توده

ولیستى مهر شعارها، ترین فعالیت سازمانهاى پوپو اعتراض کارگرى در ماههاى پس از قیام یعنى در دوره گسترده

باد زدن مبارزه "سیاستها و یا برنامه این سازمانها را بر خود داشت. خبرنگارى درباره آکسیونها و در بهترین حالت 

بیشترین دخالتى بود که در اکثر موارد میشد از سوسیالیستهاى خرده بورژوا انتظار داشت و بیهوده  "خودبخودى

ى خود را نه در محیط زیست و کار طبقه کارگر که نیروى انقالب پرولترى است نبود که پوپولیستها فعالیت سیاس

 . ترین اقشار معترض جامعه )نظیر دانشجویان و دانش آموزان( متمرکز کرده بودندبلکه در میان پر جُنب و جوش

گرى باید توسط ها بلکه رهبر آنها باشد. آکسیونهاى خودانگیخته کارروى تودهحزب پرولترى باید نه دنباله 

 تظاهرات یا و اعتصاب نظیر معین اقدام هر. شود تصحیح یا و تعریف آن شعارهاى و اهداف. شود هدایت حزب

مشخص شود و یا حتى در  آکسیون هر انتظار مورد آوردهاىدست و پیشروى دامنه. یابد سازمان آگاهانه باید

مواردى که براى مثال این یا آن آکسیون از نیروى کافى براى پیشروى برخوردار نیست توسط حزب کارگران از 

آن برحذر داشته شوند. حزب کمونیست خود را از هیچ مبارزه خودبخودى کنار نمیکشد و نسبت به آن بى تفاوت 

 را هاتوده اعتراض هر تا میکوشد همواره و نمیکند، روىدنباله نمیماند، اما حزب از هیچ آکسیون خودبخودى

 . دهد سازمان و جهت معین دوره هر در طبقاتى مبارزه اصلى مسائل حول
  

 هاى کم نفوذآکسیونیسم حوزه

 ٣٠هاى مختلف آکسیونیسم در دوره قبل از آنچه گفتیم براى اکثر رفقاى ما آشناست. فعالین ما بخوبى با جلوه

خرداد آشنا هستند. اما نقد ما تنها بر این نمودها متمرکز نیست. آکسیونیسم یعنى نشاندن عمل محدود و احتماال پر 

جانبه حزبى و طبقاتى. این انحراف امروز در اشکال زرق و برق اما زودگذر و سطحى بجاى پراتیک عمیق و همه

 . دیگرى در کار برخى از رفقاى ما به چشم میخورد

هایى از این مساله اشاره کردیم. حزب له مربوط به محافل ترویجى کارگرى در شماره قبل به گوشهدر مقا

هاى حزبى در محیط زیست و کار کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. پیشبرد امر کمونیست به تشکیل بیشترین حوزه

ها رگران مستلزم گسترش تعداد حوزههاى هر چه وسیعترى از کاتبلیغ، ترویج و سازماندهى بطور دائمى و با توده

اى دارد. حزب و استمرار کار هر حوزه در دل دشوارترین شرایط است. حوزه حزبى وظایف روتین تعریف شده

ها موجودیت و قدرت خود را حفظ میکند و گسترش میدهد. اما با اتکاء به انجام دائمى این وظایف توسط حوزه

اى میشود. ها در مواردى سد راه پیشبرد این وظایف پایهالین ما در حوزهمتاسفانه غلبه آکسیونیسم براى فع

ارتقاء دادن فعالیت "شتابزدگى، عالقه به انجام عملیات بزرگتر و پر سر و صداتر که گاه تحت پوشش عبارت 
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کارخانه( بیان میشود، گرایش به گذار سریع به اشکال ترکیبى سازمانى در محیط کار )نظیر تشکیل کمیته  "حوزه

هاى آکسیونیسمى است که هاى حوزه در جلب بخشى از پیشروان کارخانه، اینها جلوهبا اتکاى به اولین موفقیت

 . اینبار گریبان واحدهاى کوچک سازمانى را گرفته است

این آکسیونیسم به همان درجه آکسیونیسم سازمانهاى سراسرى و عریض و طویل پوپولیستى در دوره قبل زیانبار 

ثمر است. آکسیونیسم هیاهوى بسیار براى هیچ است. عملگرایى محدود و مخرب است. به همان درجه سترون و بى

اى است که حزب را از عمل واقعى انقالبیش یعنى سازمان دادن و آماده کردن پرولتاریا براى انقالب بینانهو کوته

زمند پرولترى بازمیدارد. آکسیونیسم پوشش پر نقش اجتماعى و از به حرکت درآوردن نیروى طبقه براى قیام پیرو

 . این را رفقاى ما باید عمیقا درک کنند. عملى طبقاتى استبى و نگارى براى

ایدئولوژیک و عملى  -ما حزب کمونیست ایران را در دل یک اختناق سیاه و خونین و در متن ورشکستگى سیاسى

در مبارزه براى تشکیل حزب و چه در امر مبارزه عملى از تجدید ایم. چه سوسیالیسم خرده بورژوایى ایجاد کرده

آورى به طبقه کارگر تا سازماندهى مبارزه سیاسى و نظامى در کردستان همواره سازمان نیروهاى پراکنده و روى

اى که متکى بر اصول ایم تا حرکت خود را بر یک نقشه فکر شده و سنجیده متکى کنیم. نقشهتالش کرده

هاى کمونیستى فعالیت تشکیالتى است. در این راه باید قاطعانه هاى ما و شیوهاى ما، تاکتیکوژیک و برنامهایدئول

مند خود منحرف میکند و سرنوشت آنرا به حرکات با هر گرایش و کشش انحرافى که حزب را از سیر تکامل نقشه

ارجى گره میزند مقابله کنیم. ما باید حزب هاى محدودنگرانه و تغییر و تحول در شرایط خخودبخودى، ارزیابى

اى خود خود را مطابق یک نقشه مارکسیستى رشد و گسترش دهیم و بنابراین هر جزء سازمان حزب باید نقش پایه

هاى کم نفوذ را بویژه در این دوره از حیات حزب بى تزلزل و با پیگیرى کامل به انجام برساند. آکسیونیسم حوزه

 . مند را تهدید میکندست که حرکت نقشهیکى از خطراتى ا

 

 هاچند تذکر به فعالین حزب در حوزه

حوزه یک سلول از حزب است و به این اعتبار هنگامى در کار خود موفق است که قبل از هر چیز وظائف - ١

نمیشود.  تعریف دیگرى ارگان به حوزه تبدیل با حوزه "ارتقاء". دهد انجام مستمرا را همین سلول تعریف شده

اى است. این حزب کمونیست به مثابه یک کلیت تبدیل حوزه به هر ارگانى دیگر به معنى رها شدن فعالیت حوزه

ها در درون حزب گرد میآورند و ها و نیروى روزافزونى که این حوزهاست که باید بر مبناى فعالیت دائمى حوزه

ابراین روشن است که سیر تکامل و ارتقاء و کار حوزه عینا آماده میکنند سایر ارگانهاى حزب را سازمان دهد. بن

ها را بخوانید. موفقیت حوزه یابى کل حزب نیست. یک بار دیگر جزوه سبک کار حوزههمان سیر تکامل و قدرت

 . را دقیقا بر مبناى همان وظایف تعریف شده و همان پرسشنامه انتهاى جزوه باید سنجید

مند باشد. کل حزب باید در مجموع فعالیت خود رشد کند و این دوره بطور مشخص رشد ما باید رشدى نقشه

اى از فعالین ما هاى حزب در درون طبقه کارگر بسط یابد و محکم شود. وقتى حوزهاى است که باید ریشهدوره
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هاى تعریف شده فعالیت خود را کنار بگذارند نظرانه نقشهبراى مثال تصمیم میگیرند تا بر مبناى یک ارزیابى کوته

و تمام موجودیت خود را به اعتبار آکسیونهاى فابریکى در یک کارخانه منفرد تعریف کنند، عمال بخشى از کل 

  نقشه فعالیت حزب در این دوره مشخص را زمین میگذارند

 

آزمایى ر کارخانه و محله است. بختدرجه دخالت فعالین ما در آکسیونها تابعى از درجه نفوذ عمومى ما د- ٢

 کار خود طبقه با کمونیستها ما. نیست ما شیوه این. بسپاریم پوپولیستها به را اعتراضات "زدن قاپ"آکسیونى و 

 کار،ادامه شیوه به کارگرى آکسیونهاى هدایت براى قابلیت واقعى به دستیابى براى الزم شرط بنابراین. داریم جدى

هاى سیاسى و تشکیالتى حزب در میان پیشروان توده -یدئولوژیکا نفوذ بسط براى را خود تالش ما که است این

اى که یکبار میهمان یک آکسیون کارگرى میشود و سپس وقفه ادامه دهیم و شدت بخشیم. حوزهطبقه کارگر بى

ک پخش میکند اما تا ماهها بعد اى کامال آکروباتیتا ماهها فلج میشود، حوزه کم نفوذى که یک اعالمیه را به شیوه

اش را از دست میدهد، باید قبل از آن که به فکر آکسیون باشد قابلیت خود در حفظ و گسترش روابط کارگرى

در گسترش نفوذ حزب و جذب پیشروان بیشتر به حزب، حوزه حزبى و محافل متنوع و مرتبط با حزب بکوشد. ما 

اشیم. ما باید به اعتراضات دامن بزنیم و به آن جهت بدهیم. اما همه اینها باید در تمام آکسیونهاى کارگرى فعال ب

 . اى کار خود را زمین نگذاردمستلزم آن است که حوزه حزب ثانیه
 

هاى مبارزه طبقاتى جاى خودنمایى پوک و توخالى نیست. حزب کمونیست را باید با برنامه، سیاست و شیوه- ٣

کمونیستها در پیش راندن مبارزه طبقه کارگر معرفى کرد. معرفى حزب کمونیست با آن و قدرت عملى و واقعى 

تبلیغات بورژوازى درباره کاالهایشان زمین تا آسمان تفاوت دارد. شیوه تبلیغى مجاهد و جریان فدایى )نظیر سرور 

 "بعد از این"وزیر و رهبر و فرمانده تراشیدن براى توده مردم و پخش پوستر چهاررنگ رئیس جمهورى و نخست 

در کردستان از جانب مجاهدین و یا تالش براى کسب  "مقاومت"و ادعاهاى سراپا کذب درباره شرکت موثر در 

هاى منطبق له از جانب فدایى( شیوهاعتبار از طریق هیاهو درباره کمیسیون بررسى اختالفات حزب دمکرات و کومه

وز جنس خود را در رقابت با رقبایش به هر ترتیب بفروشد. طبقه ما اى است که باید هر ربا زندگى اقتصادى طبقه

هاى حزب انقالبى و طبقاتى خویش است. بنابراین رفقاى ما باید از هرگونه اقدام اى آماده براى جذب ایدهطبقه

 . مبتنى بر خودنمایى سطحى و تبلیغ توخالى بپرهیزند
 

هاى طبقه کارگر فعالین ما باید مستقیما به سراغ پیشروان تودهاین نقطه حرکت آکسیونیسم خرده بورژوازى است. 

هاى هر چه سوسیالیستى را به توده -بروند. برنامه، سیاست و تفاوت حزب کمونیست با اپوزیسیون خرده بورژوا

د. وسیعترى بیاموزند. حزب کمونیست را به آنان بشناسانند و بهترین کارگران را براى عضویت در حزب آماده کنن

 که نیازمندیم هایىحوزه به چیز هر از بیش امروز ما. یابد ادامه مستقل از هر شرایطى و هر روز ،دائما این کار باید
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 با را خود حیاتى و حساس نقش این و باشد دریافته حزب فعالیت مجموعه در را خود پایه و روتین کار اهمیت

 . رساند انجام به کافى حوصله و پیگیرى و جدیت
 

تشکیل ارگانهاى عالیتر حزبى در محیط فعالیت هر حوزه ملزومات مشخصى دارد. براى تشکیل کمیته - ٤

 باشند، کافى نفوذ داراى باید هاحوزه این. نیست کافى حزبى حوزه چند یا دو وجود صرف در این شرایط کارخانه

اى حوزه فعالیت از اتکایى قابل و کارادامه اشکال. باشند داده سازمان متنوع اشکال در را خود با مرتبط کارگران

نظیر تبلیغ، ترویج، جمع آورى کمک مالى، پخش نشریات حزب و غیره بوجود آورده باشند و بویژه از توانایى و 

هاى ما بویژه ظرفیت کافى براى تلفیق اصول کار مخفى با فعالیت علنى در سطح کارخانه برخوردار باشند. حوزه

هاى وسیعترى از کارگران احاطه شده باشند. بنابراین هر گونه شتابزدگى در ایجاد تناق باید با تودهدر این شرایط اخ

هاى باالتر بطور قطع ما را با اشکاالت متعددى روبرو خواهد ساخت. رفقاى ما باید توجه کنند که ارگانهاى کمیته

، بلکه موجودیتى براى انجام وظایف معین است. سازمانى تنها نام و یا عنوانى براى یک جمع از افراد حزبى نیست

قبل از تشکیل هر ارگان باید ابتدا الاقل به این سؤاالت پاسخ داد: آیا دامنه فعالیت ما در محیط مورد نظر ایجاد 

یک ارگان عالیتر را ایجاب میکند؟ آیا ما از مجموعه توان الزم براى ایجاد این ارگان برخورداریم؟ آیا با توجه به 

کارى و استمرار اى خود و تربیت تشکیالتى موجود کادرها و کارگران هوادار میتوانیم از ادامهدرجه نفوذ توده

  فعالیت ارگان جدید به اندازه کافى مطمئن باشیم؟
  

آکسیون بطور قطع جاى جدى و غیرقابل انکارى در فعالیتهاى حزب ایفا میکند اما نحوه دست زدن به آکسیونها - ٥

راه "نیست که هر حوزه مستقل از سیاست عمومى حزب در قبال مسائل مختلف صرفا با توجه به امکان  امرى

این یا آن آکسیون در این یا آن موقعیت درباره آن تصمیم بگیرد )طبعا در اینجا نحوه دخالت ما در  "اندازى

ود را با سیاستهاى اعالم شده کارگران مورد بحث نیست(. فعالین ما باید عملکرد خ "خودبخودى"آکسیونهاى 

ها، قرارها و رهنمودهاى نشریات و رادیوهاى حزب( تطبیق دهند. مساله اساسى این است که ما حزب )در قطعنامه

رابطه مستقیم میان درجه نفوذ حزب کمونیست از یکسو و درجه موفقیت آکسیونهاى کارگرى از سوى دیگر را 

کار و رو به پیشروى از ملزومات حیاتى رشد یک جنبش کارگرى ادامهدرک کنیم. امروز تحکیم حزب خود یکى 

ایم که جنبش کارگرى براى گسترش خود باید حول محورهاى اصلى معینى متمرکز است. زیرا بارها تاکید کرده

هاى منفرد خارج شود و بعدى سراسرى بخود بگیرد. همه اینها در این شرایط مستلزم شود، از محدوده کارخانه

هاى ما باید به آن اولویت رجه معینى از رشد و گسترش حزب کمونیست در میان کارگران است. امرى که حوزهد

 . جدى بدهند
  

ها در رویارویى با پلیس سیاسى و نیروهاى سرکوبگر و عوامل منفور کارى حوزهو باالخره باید به مساله ادامه- ٦

کارى و ها در این دوره مستلزم توجه جدى به امر ادامهخطیر حوزه ها اشاره کنیم. انجام وظایفرژیم در کارخانه
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حفظ امنیت فعالین، ارتباطات و امکانات هر حوزه است. آکسیونیسم آشکارا با این نیاز ما در تناقض قرار میگیرد. 

طور که در هاى کم نفوذ نه تنها از میان رفتن و متالشى شدن خود حوزه بلکه همانماحصل آکسیونیسم براى حوزه

هاى قبلى حوزه در رابطه با دیگر کارگران پیشرو و افت ایم به هدر رفتن بخش اعظم فعالیتمواردى شاهد بوده

 هدف همین با باید و است مبارزه پیشبرد اى درعمومى سطح مبارزه در کارخانه است. هر آکسیون براى ما مرحله

در تاریخ مبارزه  ثبت براى ما. دارد تفاوت بورژوایى خرده عصیان با کمونیستى آکسیون. شود اجرا و طراحى

 مجموعه باید ما آکسیون هر و ما تاکتیک هر ما، گام هر که است بدیهى و. میکنیم مبارزه پیروزى نمیکنیم، ما براى

 . باشد داشته نظر مد است آن فاکتورهاى از یکى سازمانى فعالیت گسترش و کارىادامه که را پیشروى شرایط
 ٭ ٭ ٭ 

ترى است. ما جانبهمساله آکسیونیسم بعنوان یکى از امراض خرده بورژوازى مستاصل نیازمند تحلیل بیشتر و همه

در اینجا به برخى از اشکال بروز این انحراف اشاره کردیم. در انتها باید یک نکته دیگر را متذکر شد و آن امکان 

یعنى در شرایط تغییر توازن قوا و فراهم آمدن اوضاع دمکراتیک بروز مجدد اشکال قدیمى آکسیونیسم در آینده 

است. حزبى که مداوما رشد میکند و از جامعه با همه گرایشات درونى آن نیرو میگیرد نمیتواند یکبار براى همیشه 

 با یک تحلیل انتقادى خود را در مقابل انحرافات ناشى از تفکر و تمایالت طبقات مدافع مالکیت خصوصى در

جامعه مصون کند. ما باید نقد آکسیونیسم را بمثابه بخشى از نقد عمومى خود به سبک کار پوپولیستى مداوما در 

اى قدرتمند متکى به استراتژى، تاکتیک و صفوف کارگران آموزش دهیم. ما باید کارگران را به عنوان طبقه

هیم و متشکل کنیم. آوانتوریسم و هاى انقالبى روشن و صاحب یک حزب آگاه و انقالبى پرورش دشیوه

نظرانه خرده بورژوایى هر روز به اعتبار استیصال اقتصادى تولیدکنندگان و توزیع کنندگان جزء آکسیونیسم تنگ

در جامعه بازتولید میشود. حزب پرولتاریاى محصول تولید بزرگ حزب متکى به مارکسیسم و لنینیسم نباید با 

 . آلوده بشود. راه ما راه مبارزه متکى بر انضباط و نقشه استثمر و ناتوان انقالبیگرى بى

 

  منصور حکمت

 ١٣٦٢اسفند  ٣٠ - ٦کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 
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 به برخى جنبه هاى امنیتى فعالیت حوزه هاى حزبىنگاهى 

 

 منصور حکمت

 

تا کنون تغييرات جدى و مهمى در موقعيت و محيط امنيتى فعاليت ما در شهرها بوجود آمده است.  ٦٠خرداد  ٣٠از 

موازين نوع و کيفيت خطراتى که متوجه فعالين و سازمانهاى حزب است، اشکال مواجهه مداوم ما با پليس سياسى و 

و ضوابطى که براى حفظ امنيت و ادامه کارى تشکيالت بايد بکار ببنديم نيز به همين نسبت تغيير کرده است. دو 

اند. اول هجوم همه جانبه جمهورى اسالمى به جنبش کارگرى و عامل در اين تغييرات نقش اساسى داشته

استقرار جوّ سرکوب و ترور فاشيستى در کل جامعه، کمونيستى، به سازمانها و کادرها، به امکانات فعاليت علنى و 

اى در درون طبقه و دوم، حرکت آگاهانه خود ما در چند سال گذشته در جهت روى آورى به کار متشکل و پايه

خرداد بر مبناى نقد رو به تعميق ما از پراتيک  ٣٠کارگر. اين جهت گيرى تشکيالتى به طبقه، از چند ماه پيش از 

التى پوپوليستى در صفوف مارکسيسم انقالبى آغاز شده بود. ما در عين حال واقف بوديم که اين تشکي -سياسى

تغيير روش سياسى، مستقيما بر استحکام امنيتى ما نيز تاثير خواهد گذاشت. اما اين حرکت، که عمدتا به شکل 

کارگران صورت  هاى محل زيست و کارتجديد آرايش و تجديد سازمان نيروهاى موجود در شکل حوزه

خرداد به بعد خصوصيات اساسى  ٣٠هاى ميگرفت، ديرتر از آن آغاز شده بود که بتواند پيش از آغاز موج يورش

فعاليت ما را دگرگون کند. بدين ترتيب اين پروسه عمال ميبايست در دل هجوم وحشيانه جمهورى اسالمى و در 

هاى کهنه فعاليت ما مه يابد. مخاطراتى که عمدتا ميراث شيوهجو اختناق روز افزون و مخاطرات امنيتى فراوان ادا

بود. نقطه عطف اصلى در اصالح روش فعاليت و ساختمان تشکيالتى )که اينک ديگر حقانيت خود را نه تنها در 

بوجود بعد طبقاتى بلکه در بعد امنيتى نيز به ثبوت رسانيده بود( به دنبال پايان کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست 

آمد. تجديد سازمان نيروهاى ضربه خورده جريانات مختلف مارکسيسم انقالبى و گسترش مجدد فعاليت بر مبناى 

حوزه هاى حزبى در محل زيست و کار کارگران و زحمتکشان تحت رهبرى يک مرجع سازمانده واحد، ماهها 

، ٦٠خرداد  ٣٠سال پس از  ٣بود. امروز، قبل از تشکيل عملى حزب کمونيست ايران در دستور کار ما قرار گرفته 

 . آل( خود را به بار آورده استاين حرکت و جهت گيرى نتايج مثبت )اگر نه ايده
  

 

بدين ترتيب تفاوتهاى اصلى زير، که جنبه امنيتى فعاليت ما را نيز تحت تاثير قرار ميدهد، به نسبت سه سال قبل در 

  است.وضعيت تشکيالتى و عملى ما بوجود آمده 

 

بافت و محيط طبقاتى فعاليت رفقا و واحدهاى حزبى ما بطور جدى دگرگون شده است. امروز اکثريت قابل  -١

هاى اى که مستقيما در محيطمالحظه فعالين ما در شهرها را نه روشنفکران انقالبى، بلکه کارگران و انقالبيون حرفه
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اوال نوع فعاليت روزمره واحدهاى ما تغيير کرده است و کارگرى فعاليت ميکنند، تشکيل ميدهند، بدين ترتيب 

خطاب به طبقه خارج شده و صورت کار مستمر درونى  بيرونبيش از پيش از قالب شکل سابقا رايج تبليغ و ترويج 

را بخود گرفته است، ثانيا، به غير از نشريات مرکزى و راديوهاى حزب که وظيفه تبليغ و ترويج سراسرى  طبقهبا 

را بعهده دارند، بخش عمده تبليغات محلى ما به صورت شفاهى و حضورى در محافل و روابط کارگرى انجام 

در  در آيندهبليغى در سطح محلى ميگيرد. )بديهى است که حرکت براى سازماندهى تبليغات کتبى و نشر اوراق ت

ها بطور کلى دستور عمومى ما قرار خواهد گرفت. اما اين زمان هنوز نرسيده است، و امروز اين دستورالعمل حوزه

ها و واحدهاى محلى در مقطع کنونى تنها با تاييد رهبرى نيست. تبليغ کتبى و يا انتشار نشريات محلى توسط حوزه

هاى مربوط به تبادل نظر، ترويج و اقناع سياسى، تماس با کارگران )يعنى جنبه سياسىا، بُعد حزب مجاز است(، و ثالث

آن، يعنى چگونگى بر قرار کردن اين تماس بصورت ادامه کار توسط فعالين حزبى( از برجستگى  فنىبه نسبت بعد 

  بيشترى برخوردار شده است.
 

تر شده است و ضل سازمانهاى پوپوليستى بود( براى ما سادهبا کارگران )که مع "تماس گرفتن"به عبارت ديگر 

  آموزش و اقناع کارگران وزنه بيشترى يافته است.

 

خرداد، يعنى مساله هويت اجتماعى فعالين )داشتن  ٣٠مساله امنيتى درجه يک سازمانهاى روشنفکرى قبل از  -٢

يره( براى ما امروز تا حدود بسيار زيادى حل شغل، مسکن، مکان اجتماعى، اوراق هويتى محکم، روابط عادى و غ

خصوصيتى )شده است. حزب از ميان کارگران نيرو جذب کرده است. به جاى تکيه بر فعالين فاقد هويت اجتماعى 

بودن، يعنى بيگانگى با کره ارض و زندگى زمينى مشهور شده است(، امروز حزب ما  "مريخى"که در حزب به 

  ت که داراى هويت اجتماعى واقعى، جا افتاده و باثباتى هستند.عمدتا بر رفقائى متکى اس
 

جايگزين شده  "اىشانه"سازماندهى هرمى )با ارتباطات و سلسله مراتب عمودى(، با سازماندهى منفصل و  -٣

است. بديهى است که اين لزوما يک تکامل در ساخت سازمانى نيست، بلکه يک انطباق اصولى و درست با اوضاع 

هاى ساختمان تشکيالتى حزب، با قدرت گرفتن و رشد و افزايش پايه هاى اصلى آن )حوزه موجود است. عملى

هاى طبقه بايد نهايتا دوباره به سمت يک سازماندهى محل زيست و کار( و با گسترش نفوذ حزب در ميان توده

و تا زمانى که مجموعه عوامل براى  ما امروز، .که اين سياست امروز ما نيستهرمى حرکت کند. اما تاکيد ميکنيم 

ترکيب هرمى واحدهاى حزبى، يعنى ايجاد يک سلسله مراتب بهم پيوسته از حوزه تا رهبرى حزب )ايجاد 

اى و منفصل تکيه هاى کارخانه، بخش، شهر و غيره( آماده و مساعد نگردد همچنان بر فرم سازمانى شانهکميته

ترين هاى حزبى است که هر يک راسا توسط عالىد و افزايش مداوم حوزهميکنيم. اساس اين فرم تشکيالتى ايجا

هاى پايه و ايجاد اشکال ترکيبى رفقاى ما اکيدا از ترکيب حوزه ارگانهاى اجرايى و سياسى حزب هدايت ميشوند.

اجتناب هاى حزبى اند. از تماس افقى ميان حوزهو هرمى سازمانى و سلسله مراتب عمودى بهم پيوسته منع شده
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هاى جديد، وصل کردن شبکه کارگران و زحمتکشان ميشود و گسترش فعاليت اساسا بصورت شکل دادن به حوزه

ها انجام ميشود. )در ضمن بايد تاکيد کرد هوادار حزب در پيرامون هر حوزه و بهبود و ارتقاء کيفيت فعاليت حوزه

هنوز  -يعنى آغاز سازماندهى هرمى  -ها حوزهکه حتى در صورت آغاز پروسه سازماندهى شهرى و منطقه اى 

ها بسيارى از خصوصيات کنونى خود را حفظ خواهند کرد. ايجاد اشکال مرکب سازمانى در آينده ابدا به حوزه

هاى پوچ و تصنعى پوپوليستى نخواهد بود. مجددا تاکيد ميکنيم که رفقاى حزبى در معنى رجعت به سازمان سازى

 .(دارند موازين مربوط به سازماندهى منفصل را در جزئيات رعايت کنندشرايط کنونى وظيفه 

 

هاى مقابله با آن اين شيوه سازماندهى بى ترديد در نوع ضربات پليسى احتمالى، دامنه و منشاء اين ضربات و شيوه

ايت اکيد تاثير ميگذارد. اوال وارد کردن ضربات وسيع از جانب پليس به ما دشوارتر شده است. در صورت رع

موازين سبک کار سازمانى موجود از جانب رفقاى تشکيالتى، ما قادر خواهيم بود تا در بدترين حالت ضربه پليسى 

را در محدوده يک حوزه فعاليت کنترل کنيم و از اشاعه آن جلوگيرى نمائيم. ثانيا، در عين حال، ارزش سياسى و 

يقى که با کارگران محيط فعاليت خود ايجاد کرده است، عملى حفظ امنيت يک حوزه، بدليل روابط محکم و عم

به همان نسبت براى ما افزايش يافته است. دورانى که با ضربه خوردن يک بخش به آسانى چند رفيق ديگر براى 

گذشته است. روابط موجود هر حوزه حاصل کار و تالش نسبتا  "اعزام ميشدند"حفظ ارتباطات و ادامه کارى 

وزه است و در شرايط اختناق کنونى از سرگيرى اين فعاليت در حوزه مورد نظر براى حزب ساده طوالنى رفقاى ح

هاى حزبى در تفکر سازمانى و نيز در پروسه عملى فعاليت ما، نقش بسيار با نيست. بعالوه در مجموع جهات حوزه

نفسه واحد تشکيالتى و سياسى در دوره رواج سبک کار پوپوليستى دارد و فى  "هاى سازمانىجمع"ترى از ارزش

ارزشمندترى محسوب ميشوند. ثالثا، بدليل فقدان يک سازمان هرمى و رهبرى اجرائى و متمرکز محلى و عدم 

گيرى واحدهاى حزبى، فلج شدن فعاليت بخشهاى وسيعى از تشکيالت در نتيجه ضربات پليسى تمرکز در تصميم

ين، يعنى حفظ امنيت مراکز تصميم گيرى، ما را قادر ميسازد تا با تر است. ابه يک حوزه و روابط آن غير محتمل

متانت و دقت عمل بيشترى به هر ضربه برخورد کنيم، رابعا، در مقابل، فقدان يک سازماندهى هرمى در عين حال 

ات به معناى کند بودن عملى سيستم اعالم خطر در کل تشکيالتهاى حزب، عدم امکان انتقال سريع تجارب و اطالع

اى که فقدان ارتباطات عمودى سازمانى به هاى ديگر و بطور خالصه بروز عوامل منفىاى به حوزهامنيتى از حوزه

  آن دامن ميزند، نيز هست.
 

گيرى با ديگر، تالش روز افزون فعالين سابق جنبش کمونيستى و انقالبى براى ارتباط "جديد"يک پديده  -٤

حزب اکنون ديگر در سطح گذشته انجام نميشود. هوادارن جديد و يا رفقايى که حزب است. اما تجديد ارتباط با 

اى براى حزب و اند با موانع و معضالت مشخصى روبرو هستند که بار امنيتى قابل مالحظهخواهان تجديد ارتباط

عمدتا از تجديد  خود آنها دارد. اوال، برخى از اين رفقا، از آنجا که در جريان تغييرات سبک کارى ما نيستند،

با يک واحد سازمانى و اتصال به يک حوزه موجود را مد نظر دارند، و راسا براى برقرارى  اجراى قرارارتباط، 
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اى عجوالنه و غير مسئوالنه انجام ميگيرد، اينگونه تماسها تکاپو ميکنند. اين تکاپو، بويژه در موارى که به شيوه

فعالين حزبى را که به نحوى از انحاء با آنها در تماس قرار ميگيرند به خطر ها و امنيت خود اين رفقا و حوزه

مياندازد. ثانيا، شناسايى و احراز هويت و تشخيص صالحيت امنيتى رفقاى خواستار ارتباط براى ما بسادگى قبل 

، بر خالف "بوده استله هوادار سابق پيکار، اقليت و يا فعال سابق ا.م.ک. و کومه"نيست. اينکه اين يا آن رفيق 

چهار سال قبل، به خودى خود عاملى براى تضمين امنيت ارتباط نخواهد بود. اطالعات وسيع پليس سياسى از 

هايى را از اعتبار جدى ساقط ميکند. هر رفيق بايد اين "معرفى نامه"سازمانها )برمبناى ضربات قبلى به آنها( چنين، 

  اعتماد را مجددا کسب کند.
 

برخى از اين رفقا، بدون تسويه حساب جدى با روحيات آکسيونيستى و شتابزدگى گذشته خود، به وظايف  و ثالثا،

اند و به دفعات از خط هاى فعاليت روزمره از عادات کهنه نبريدههاى حزبى کم بها ميدهند، در شيوهروتين حوزه

بق و يا رفيق هوادار جديدى نميتواند سبک کار کنونى ما خارج ميشوند. در چنين اوضاعى هيچ فعال سياسى سا

بدون از سر گذراندن يک دوره آموزشى فشرده و عميق، خود را با نحوه فعاليت امروز ما منطبق کند. اين موقعيت 

در مجموع خلل و فرج متعددى براى حرکت و مانور پليس سياسى بوجود ميآورد. در يک کلمه جذب تشکيالتى 

 از لحاظ امنيتى به مراتب دشوارتر و مستلزم دقت نظر بسيار بيشترى است.هواداران جديد به نسبت سابق 
 

پليس به نسبت چهار سال قبل صبر و فرصت بيشترى دارد. جمع آورى و تحليل اطالعات، تعقيب و مراقبت  -٥

هايى طوالنى، عدم تعجيل در وارد آوردن ضربه، از خصوصيات پليس سياسى جمهورى اسالمى در شرايط کنونى 

هاى موجود نشان ميدهد که پليس به کمک ساواکى هاى تعليم ديده و خائنين، است. بعالوه مشاهدات و بررسى

اى عليه نيروهاى سياسى ميکنند. در چنين اوضاعى، ضربه نخوردن هاى مرکب و پيچيدهاقدام به طراحى عمليات

بررسى و تحليل دقيق مشاهدات مشکوک  چک کردن مداوم وضعيت امنيتى، الزاما به معنى آلودگى نداشتن نيست.

  و تالش در کشف رابط ميان موارد بظاهر مستقل و نامربوط اقدامات پليس، يک وظيفه دائمى فعالين ماست.
 

هاى حزب اشاره کرد. پليس سياسى هاى امنيتى پيشين فعالين و شبکهآلودگى نسبىو باالخره بايد به پاک شدن - ٦

و استفاده از  "تواب سازى"ى خود را مصرف کرده و يا سوزانده است. سياست بخش زيادى از اطالعات قبل

ها، اىخائنين، با باال رفتن جوّ مقاومت در زندانها و بويژه با کساد شدن بازار مزدورانى چون فدائيان اکثريت و توده

امکان ضربه خوردن از اين  است و نسبىکه اين بهبود  تاکيد ميکنيمتا حدود زيادى به رکود کشيده شده است. اما 

محل ابدا بطور جدى و تعيين کننده کاهش نيافته و منتفى نشده است. آمادگى رفقاى ما در برابر ضربات احتمالى 

پليس از فشار اطالعات و هويت هاى لو رفته پيشين، به هيچوجه نبايد کاهش يابد. تنها با حفظ دائمى اين آمادگى 

هبود نسبى اوضاع براى بدست گرفتن ابتکار عمل استفاده کنيم. رفقاى ما بايد همچنان است که ما ميتوانيم از اين ب

  هوشيارى خود را نسبت به اين منشاء خطر حفظ کنند.



فعالیت کمونیستی وکارگران   

110 

 

مجموعه اين عوامل به اين معنى است که مبارزه ما با پليس سياسى، امروز در سطح کيفيتا متفاوتى جريان دارد. 

کارى ما را تهديد جه نبايد نظر ما را از خطرات کيفيتا متفاوتى که فعاليت و ادامهبهبود نسبى اوضاع امنيتى بهيچو

ميکند منحرف سازد. برخى نقاط ضعف کهنه کاهش يافته و در مقابل نقاط آسيب پذير جديدى بوجود آمده 

فعالين هاى خيابانى و اتفاقى، تورهاى وسيع براى دستگيرى است. در سطح عمومى ميتوان گفت که دستگيرى

روابط  نفوذ درشناسايى شده و اتکاء تمام و کمال پليس به اطالعات لورفته بتدريج جاى خود را به تالش براى 

ها و وارد آوردن ضربات موضعى به يک هاى جديد از فعالين و روابط پيرامونى حوزهتشکيالتى حزب، شناسايى

هاى کهنه پليس، بويژه خود را براى گى در مقابل شيوهيا چند حوزه و روابط آنها ميدهد. ما بايد ضمن حفظ آماد

هايى که در عملکرد پليس سياسى بورژوازى در هاى جديد نفوذى جديد آماده کنيم. شيوهمواجهه با شيوه

ترى نسبت به هجوم و تاخت و تاز علنى نيروهاى سرکوبگر کشورهاى مختلف از خصلت کالسيک و جا افتاده

هاى حزبى در دو سطح مطرح ميشود. اول، نفوذ اقدامات نفوذى پليس در رابطه با حوزهبرخوردارند. بطور کلى 

با حوزه حزبى. تالش  "هوادار"جاسوسان رژيم از پائين بصورت تماس عناصر نفوذى دشمن در شکل به اصطالح 

ر چين و جاسوس براى نفوذ از پائين مکررا اتفاق ميافتد، بويژه آنکه کسب اطالعات بطور روتين وظيفه هر خب

محلى رژيم در محيط زيست و کار کارگران است و طراحى و تصميم گيرى در باره چنين اقدامى منوط به دخالت 

سطوح باالى ارگانهاى سرکوب و جاسوسى جمهورى اسالمى نيست. اين اقدامى است که واحدهاى محلى 

اسالمى کارخانجات و غيره راسا به آن دست  ها، انجمنهاىجاسوسى و سرکوب، نظير شعبات سپاه پاسداران، کميته

ميزنند. هر حوزه حزبى بايد فرض را بر اين بگذارد که با گسترش فعاليت خود و تاثيرگذاريش بر محيط مورد نظر، 

توجه عوامل محلى رژيم را به خود جلب ميکند و اقدامات پليسى براى کسب اطالعات، و از جمله تالش براى 

  ابط حوزه آغاز خواهد شد.نفوذ از پائين در رو
 

ها و بدام انداختن کل حوزه شکل دوم، نفوذ برنامه ريزى شده پليس براى شناسايى مستقيم اعضاى حزب در حوزه

ها و فعالين هاى دروغين مستقيما با حوزه"هسته"است. مواردى مشاهده شده است که دشمن کوشيده است با ايجاد 

تر است و براى ها پيچيدههواداران مترصد اتصال به حزب بپردازد. اينگونه طرححزب تماس بگيرد و يا به شناسايى 

  هايى ترديد نيست.ترى است. اما در وجود چنين طرحجانبهتر و همهپليس متضمن برنامه ريزى دقيق
 

  هاى جديد پليس ما را به رعايت اکيد موازين معينى موظف ميکند.اين شيوه

هاى رسميت يافته حزب و يا هواداران، ، اعم از حوزهو رهنمودهاى حزب. رفقاى ما عدم تخطى از دستورات -١

بايد بويژه اهميت حياتى رعايت موازين سازماندهى منفصل را درک کنند. هر گونه اقدامى هر قدر خيرانديشانه و 

م رهبرى حزب، دروازه از اين سازماندهى، بدون دستور و تائيد مستقي "فراتر رفتن"در جهت  "مبارزه جويانه"

هاى حزب در اين دوره وظيفه اتصال به شدت آسيب پذير ميسازد. حوزهرا فراخى براى نفوذ پليس باز ميکند، و ما

که بارها از صداى حزب کمونيست با يکديگر و ايجاد اشکال ترکيبى سازمانى را ندارند. کامال برعکس، همچنان
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هاى با تشکيل حوزهرا مستقيما با حزب برقرار کنند. وند رابطه هواداران جديدايران اعالم شده است، رفقاى ما موظف

جديد متصل به حزب، ارتباط خود را با آنان قطع نمايند. تنها در صورت رعايت اکيد اين نکته است که ما ميتوانيم 

يم. رفقاى ما موظفند هر ها و هواداران حزب را خنثى نمائاقدامات برنامه ريزى شده پليس براى شناسائى حوزه

)هر قدر هم که به اصيل بودن اين رابطه ها، از جانب هر حوزه ديگر راپيشنهاد و پافشارى بر اتصال افقى حوزه

صريح رهبرى حزب، دست به هيچگونه اتصال افقى با مطمئن باشند( فورا به حزب اطالع دهند و قبل از دستور

امى مجاز خواهد بود که دستور رهبرى مستقيما به هر دو حوزه مورد نظر هاى ديگر نزنند. اتصال تنها هنگحوزه

دو حوزه رسيده باشد. هر اقدام خود سرانه که اين ضوابط را نقض رسيده باشد و عالئم شناسائى متقابل به اطالع هر

  را به مخاطره خواهد افکند.کند، فعاليت ما
 

هاى هم سطح خود(، بلکه )يعنى اتصال به حوزهنه بصورت عرضىمقطع کنونى درهاى ماگسترش فعاليت حوزه -٢

و بسط روابط و شبکه کارکران و زحمتکشان هوادار حزب در بصورت گسترش عمقى در درون طبقه کارگر 

پيرامون حوزه در متن روابط طبيعى اجتماعى بصورت محافل ترويجى کارگرى و غيره انجام ميشود. حوزه بايد 

بردن کيفيت فعاليت و اى خود، جلب کارگران جديد به حزب، باالوزمره وظايف روتين و پايهانجام دائمى و ر

  خود با رهبرى حزب را مالک موفقيت خود قرار دهد. ارتباط يتتقو

 

وجود نشريات حزب، نوارهاى راديو، نوارهاى سخنرانيهاى مبلغين حزب و حتى نشريات داخلى و برخى  -٣

نزد افراد، لزوما به معنى به ثبوت رسيدن اصالت رابط آنها با حزب و صالحيت امنيتى اطالعات درون حزبى در 

آنها نيست. بسيارى از اين متون و اسناد در سطح وسيع علنا توسط حزب پخش ميشود و برخى ديگر ممکن است 

واند و نبايد بعنوان مدرکى در اثر ضربات پليسى بدست رژيم افتاده باشد. بنابراين ارائه اينگونه اسناد و مدارک نميت

  براى اثبات صالحيت امنيتى افراد و محافل بکار رود.

 

هاى خود در محيط فعاليت، در بهبود کيفيت و استحکام ارتباطات ها بايد راسا و بر مبناى امکان سازىحوزه -٤

هاى ديگر کامال حوزهاين ارتباط با استفاده از امکانات  "تقويت"خود با رهبرى حزب تالش کنند. اقدام به 

هر حوزه بايد خود ارتباطات الزم براى دريافت نشريه، پيام و اطالعات و ارسال اخبار و گزارشات  نادرست است.

  را با رهبرى حزب بوجود آورد. رهنمودهاى الزم در اين مورد مرتبا از صداى حزب کمونيست ايران پخش ميشود.

 

يد از گسترش ناگهانى و نسنجيده روابط پيرامون خود اجتناب کنند. هر ها در محل کار و زيست خود باحوزه -٥

هوادار جديد بايد مراحل گوناگون نزديک شدن به حزب را يک به يک طى کند و در هر مرحله برحسب مجموعه 

هواداران  عملکرد خود ارزيابى و قضاوت شود. هيچکس نبايد از اين پروسه برخورد مرحله بندى شده معاف شود.
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انقالبى و آگاه ما لزوم اين امر را درک ميکنند و در آن شتابزده نيستند. آنان لزوم برعهده گرفتن وظايف گوناگون 

و حرکت تدريجى از مراحل و مدارهاى دورتر به مدارهاى نزديکتر حزب را ميفهمند و در هر مرحله با اشتياق 

ضاوت افراد در طول يک پروسه عملى با مرحله بندى بندى و قوظايف محوله را انجام ميدهند. رعايت اين مرحله

دقيق آزمون سياسى، تشکيالتى و امنيتى، يک راه اصلى حفظ استحکام حزب بطور کلى است. اين در عين حال 

  بهترين شيوه سد کردن راه عوامل نفوذى دشمن است.

در عرصه کار و زندگى روزانه  هاى کارگرى بايد بدقت عملکرد کارگران مستعد راهاى حزبى در محيطحوزه -٦

و در جريان اعتراضات و مبارزات کارگرى مد نظر داشته باشند. بسيار قبل از ايجاد رابطه تشکيالتى با يک رفيق 

کارگر، حوزه بايد تلقى نسبتا جامعى از خصوصيات فردى، سابقه مبارزاتى، افکار و عملکرد سياسى و درجه قابل 

حتى ها بايدداشته باشد، و بهترين و پيشروترين کارگران را بخود جلب نمايد. حوزه اتکاء بودن امنيتى اين رفيق

ها بايد هوادارانى که از شهرهاى المقدور از محيط فعاليت خود، که برآن احاطه دارند هوادار جلب کنند. حوزه

ه ارگانهاى رهبرى مرکزى هاى خارج از عرصه فعاليت حوزه، با آن تماس ميگيرند را مستقيما بديگر يا از محيط

 متصل کنند و هدايت آنها را به ارگانهاى مرکزى حزب بسپارند.

 

ايدئولوژيک درونى حزب  -ها و تقويت پيوند سياسىسازماندهى منفصل بدون استحکام ايدئولوژيک حوزه -٧

ى يک نياز سياسى راه به جائى نميبرد. استحکام ايدئولوژيک حوزه و کار ايدئولوژيک حوزه در روابط پيرامون

دائمى حزب است. اما اين امر در عين حال ضامنى براى طرد عناصر متزلزل و نيز شناسائى عناصر نفوذى نيز هست. 

محافل ترويجى )در سطوح مختلف( بدين ترتيب عالوه بر وظيفه آموزشى خود، از يک نقش جانبى، اما بسيار 

هاى مختلف )برحسب دورى و نزديکى به بخصوص اگر در رده مهم و موثر، امنيتى نيز برخوردارند. اين محافل،

حزب( تشکيل شده باشند، يک سيستم قابل اتکاء براى شناسائى و طرد عناصر نامناسب و جذب کارگران پيشرو 

  و مستعد است.

 

بايد اکيدا رعايت شود. به هر کس بايد تنها آن درجه اطالعات داده شود که براى انجام  حداقل اطالعاتاصل - ٨

آشکار کردن تعلق حزبى فعالين ومعرفى مبلغين و مروجين حوزه به رفقاى  درست وظايف خود به آن نياز دارد.

يد با نهايت دقت و بر جديد، دعوت اين رفقا به محافل ترويجى و يا شناساندن اماکن تشکيل جلسات به آنها با

  مبناى ارزيابى نيازهاى حزب و ظرفيت و نوع وظيفه هر رفيق جديد انجام گيرد.

 

رفقاى ما موظفند هر اتفاق مشکوک و غير منتظره و هر اطالعات امنيتى جديد را فورا به حزب اطالع دهند.  -٩

سئولين مرکزى ما داده است که بسيارى ها در مرکز، اين امکان را به متمرکز اطالعات در باره فعاليت حوزه
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ها و فعالين شهر را ها تشخيص دهند و به موقع حوزهخطرات پليسى را با دقت نظر و احاطه بيشترى به نسبت حوزه

 از خطرات احتمالى و روابط آلوده با خبر سازند.
  

اند، بايد اکيدا يالتى با حزبو باالخره، هواداران جديد حزب و يا رفقائى که خواستار تجديد ارتباط تشک -١٠

موازين اعالم شده از طرف صداى حزب کمونيست ايران و نشريات حزبى را رعايت کنند. حزب تنها ماحصل و 

نتايج کمّى فعاليت رفقاى جديد را در قضاوت آنان قرار نميدهد. بى دقتى و سهل انگارى در رعايت اصول امنيتى 

و عدم رعايت اين اصول در امر گزارشدهى و خبررسانى، و عدم حساسيت در تماس و مکاتبه با حزب، بى دقتى 

هاى امنيتى فعاليت و غيره، همه مالکهايى است که در قضاوت حزب از صالحيت امنيتى فعالين نقش در قبال جنبه

 بازى ميکند. حزب کمونيست محق است که براى حفظ امنيت و ادامه کارى انقالبيون کمونيستى که در اين جو

اند، فاصله خود را با هر رفيق هوادارى که، اختناق خونين وظيفه سازماندهى انقالب سوسياليستى را بعهده گرفته

اى درصالحيت امنيتى خود بجا ميگذارد، حفظ کند. راه نزديکى ولو از روى بى دقتى و سهل انگارى، اندک شبهه

مودها و با رعايت اکيد موازين تشکيالتى و امنيتى رفقاى هوادار به حزب، فعاليت مداوم و پيگير بر اساس رهن

  حزب است.

 

خود، از  سياسىمبارزه ما با پليس سياسى يک مبارزه جارى و دائمى است. ما بايد همواره، براى حفظ ابتکار عمل 

ضباط، لحاظ امنيتى الاقل يک گام از ارگانهاى جاسوسى و پليسى بورژوازى جلو باشيم، و اين بدون رعايت اکيد ان

هاى کهنه و جديد پليس سياسى و انتقال سريع تجارب امنيتى به ارگانهاى تصميم تشخيص و خنثى کردن شيوه

  گيرنده حزب مقدور نيست. همه رفقا را به حفظ هوشيارى در برابر مزدوران بورژوازى فرا ميخوانيم.
 

 منصور حکمت

 ١٣٦٣تير ماه  ٣٠
 

 ١٣٦٣شهريور  ٢٥، ١٢ايران، شماره کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست 
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 ها و محافل(مبانى کارسازماندهى ما )حوزه 

 جلسه بحث در حزب کمونيست ايران

 متن پياده شده از روى نوار

 

 دقيقه ١١ -بخش اول 

هاى محل زيست و کار است و بايد تشکيل شود و تا آنها تشکيل من هم فکر ميکنم پايه تشکيالتى حزب ما حوزه

سمپات کارگرى داشته باشد. من ميروم روى بحث خودم. من ميگويم نشود حزب پايه ندارد، هر چقدر هم محفل و 

که اين سازماندهى محافل اوالً در اين دوره براى ما يک وضعيت  -الاقل من اينطور ميفهمم  -بحث محافل را 

احاطه "انتقالى است و ثانياً بطور کلى يک وضعيت تکوينى است. يعنى جزء اليتجزاى کار حزبى است. من از 

اى باشد که در اين محافل احاطه شده. حاال نه واقعاً معنى احاطه شدن را ميفهمم. يعنى بايد حوزه حزبى "شدن

اى داريم، نه محافلى که ما را احاطه کند. از کجا شروع ميکنيم؟ من ميگويم از محافل شروع "حوزه حزبى"

ه واقعاً در هر کارخانه و رشته صنعتى و محل ميکنيم. به اين ميگويند وضعيت انتقالى براى اينکه برويم بسمت اينک

احاطه شده و روى  "محافل کارگرى دوستدار حزب"اى باشد که توسط هاى حزبىزيست جدى کارگرى حوزه

 .آنها نفوذ دارد، و روى سازمانشان براى مبارزات مختلفى که طبقه کارگر برايش مسأله است

از  ، حزبغير کارگرى ، حزببى نفوذ حزب سازماندهى در الىدوره انتق به اين معنى بحث من بحث سازماندهى

گسترش  معتقدم واال. ميشود مطرح برايم محافل که است اينجا ميکنم فکر و است آمده بيرون سنت چپ ايران

يعنى نميتوانم محافلى که سمپات ما هستند را بشمارم و بگويم که  .هايش استحزب ما به اندازه گسترش حوزه

، منهم هاى حزبى استسازمان حزب، سازمان حوزه! اآلن اينقدر رشد کرده و اينقدر سازمان دارد بله حزب ما

 .اينطور فکر ميکنم

، وقتى مطرح ميشود راستش، گرايشى براى لوث کردن بحث است. "هاى ديگرتجمع "بنظر من بحث سازمان در

ميکند. يک جا دارند شورا تشکيل ميدهند و ما اى دارد، ساختارى دارد و بعد هم کارهايى باألخره حزب پايه

ميرويم حوزه درست ميکنيم وسط بيکارهايى که دارند شورا را تشکيل ميدهند، که بتوانيم کارمان را در شوراى 

بيکارها پيش ببرند، که همين کار را هم دارد ميکند. اين ساختمان حزب را بهم نميريزد. باألخره حزب هميشه يک 

که هر جا کار ميکنند، جمعى کار ميکنند و سعى ميکنند فراکسيونى را سازمان بدهند که بتوانند  عده فعال دارد

رهبرى آن حرکت را بدست بگيرند، تأثير حزب را به آن فعاليت منتقل بکنند. اينها را قاطى نکنيم. بنظر من اينها 

نه کسى دارد شورا و سنديکا تشکيل ميدهد  اى کارى بکند،مسأله امروز ما نيست. هنوز نه کسى رفته در سربازخانه

 .ترى حرف ميزنيمو نه چيزى. ما داريم راجع به چيزهاى ابتدايى

تأکيدى که ما روى اين "موافق نيستم. امير ميگويد  "هاى زيست و کار ماحوزه"من با تعبير امير در مورد اهميت 

. من ميگويم نه "پوپوليستى سابق جهت ميدهيم -اىنکته کرديم بخاطر اين است که ما داريم به يک سازمان حرفه

اينطور نيست. درست است که ما اينطورى مطرحش کرديم و اين رنگ را در خودش داشت، ولى بعداً فرض کنيد 
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هاى محل زيست و کار بوجود سازمان کارگرى هستيم، و ميخواهيم خودمان را آرايش بدهيم، آنوقت ديگر حوزه

 .ميآوريم

اى متشکل ميشود. ممکن است رفت که کارگر در محل زيست و کار خودش حتماً بشکل حوزهنميشود فرض گ

نشود. تازه اگر هم بخواهد بشود ما بايد اين سازماندهى را بدهيم، اگر دارد ميشود روى آگاهى سياسيش دارد 

که ميگوييم  ميشود، يعنى حزب را داريم در آن حالت فرض ميگيريم. حزبيت را داريم فرض ميگيريم وقتى

پس يک درک حزبى در خودشان دارند که  ."مييابند سازمان کار و زيست محل در خودبخودى بطور کارگران"

، ديگر ما ميگوييم آنها دارند روى ساختمان تشکيالتى ما کار مييابند داريم بطور خودبخودى فرض ميگيريم. اگر

 .ميکنند

هم معتقدم تمام آنچه اساسنامه گفته، سازمان کارگرى ما را ؛ من اى و سازمان کارگرىدر مورد سازمان حرفه

 است کسى آن( ميگويم خسرو تعبير با را خودم اختالف حاال) حزب اىکادر حرفه گفته. من اينطورى ميفهمم،

 صورتى در. ميشود هدايت مرکزى نقشه يک با که ميکند اىحرفه مبارزه يک وقف را زندگيش و وقت تمام که

ما يک رفيق کارگرى است که خودش را متعلق به حزب کمونيست ميداند و سياستهاى آن را  کارگرى عضو که

 .پيش ميبرد، دارد کار ديگرى هم در زندگيش ميکند از جمله اينکه نان خودش را در ميآورد

اجتماعى شبکه غير "، يا ميشود گفت عضو "شبکه فوق طبقاتى"اى حزب بنظر من کسى است که جزو کادر حرفه

اى ممکن است است. کسى است که سيار است، کسى است که وظايف متنوع بدوش ميگيرد، در هر دوره "حزب

کار ديگرى دارد ميکند. يا در سازمان رهبرى حزب است، يا در سازمان ارتباطاتى حزب است، يا در سازمان فنى 

ا دارد انجام ميدهد نه اينکه با يک قشر حزب است، يا در سازمان نظامى حزب است. عملياتهاى معيّن حزبى ر

 .معيّنى از طبقه کارگر مشغول فعاليت روتين باشد. معنى کادر را من اين ميفهمم

، بله! ولى اين تعريف "کادر". بمعنى وسيع "فالن رهبر عملى کارگرها کادر حزب است"ممکن است بگوييد 

که ممکن است عضو کميته مرکزى  -فيق کارگر ما کمکى به تفکيک اين دو بخش سازمانى ما نميکند. بنظرم ر

و در مجلس انقالبى نماينده کارگرها است يا فرض کنيد نماينده کارگرها است در شورا، اين  -حزب هم باشد 

اى ما بنظر من نيست. و هر موقع هم حزب بخواهد حساب رهبر کارگرى ما است. کادر آن سازمان انقالبيون حرفه

ايم اى خودش را خط بکشد نميتواند آنها را حساب کند؛ که تصميم گرفتهازمان انقالبيون حرفهکند که دور کادر س

حزب در جنگ داخلى اسپانيا شرکت کند و شما برويد اسپانيا... اگر دلش بخواهد ميرود، اگر خودش نخواهد 

 .نميرود. من را ممکن است بفرستند، مثل سرباز

دمکراتيک و از پايين است. ميگويد وقتى يک نفر عضو -من بنحوى اولترا خسرو يک فورمولبندى ميدهد که بنظر

. من هميشه از آن طرفى ميفهميدم، هنوزش هم از آن "حزب ميشود يعنى تعهدات حزب نسب به او باال ميرود

طرفى ميفهمم، با اينکه خسرو خيلى تأکيد ميکند. وقتى يکنفر عضو حزب ميشود تعهداتش نسبت به حزب ميرود 

ولى من بيشتر آن طرفيش را ميفهمم. حاال اينکه حزب ما يک عده آدمى هستند که از يک جاى  -بله متقابل  -اال ب
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اى در درون طبقه ندارند و نميتوانند نشان بدهند واقعاً لحظات خطير مبارزه اند، هيچ رگ و ريشهناپيدايى آمده

کرده. ولى اگر واقعاً يک چنين حزبى بود، عضويت در  اند، حاال اجر و قرب حزب را کمطبقاتى را سازمان داده

آن افتخارى بود و رفتن داخل آن پذيرش تعهدات خطيرترى نسبت به جمع حزب که چيزى نيست جز تعداد 

نفر ديگر مثل  ١٥٠٠زيادترى از خود من، در مقابل من، در بازاء من. من عضو حزب هستم؟ يعنى تعهد ميکنم به 

يعنى کاراکتر مبارزاتى من، اختياراتم، اختيارم در تعيين سرنوشت خودم عزيزتر نيست از خودم که متشکل اند. 

 .اجتماعى -نفر ديگر در بُعد انسانى ١٥٠٠اختيار آن 

من اينطورى ميفهمم که وقتى کارگرى عضو ميشود دارد تعهد ميکند که تصميمات جمعى را ميپذيرد، تصميمات 

براى پيشبرد. حاال ما ميگوييم بوروکراتيک نباشد؟ نباشد. زورکى نباشد؟ اى خارج از خودش را ميپذيرد عده

نباشد. مخالف نص صريح عقل انسانى نباشد؟ نباشد. مخالف انسانيت نباشد؟ نباشد. ولى در واقع تصميم جمعى را 

در آن  اى منتشر ميکند واى جمع ميشود و يک رهبرى انتخاب ميکند، رهبرى يک نشريهميپذيرد ديگر. کنگره

ميگويد اين شعار را بدهيد. بسيار خوب اين شعار را بدهيد ديگر، عضو حزب است ديگر. اگر ميخواهد شعار 

را ميدهد، کسى جلويش را نگرفته است. يا  "شعار ديگر"ديگرى بدهد ميتواند برود به آن حزب ديگرى که آن 

باألخره نظر حزب را عوض کند ولى عضو  اى چاپ کند وبرود جمع شود و بحث کند و در ارگان رهبرى مقاله

کشکى نميتواند براى خودش هر کارى که بخواهد بکند. نميگويم خسرو اين را گفت. ولى ميخواهم بگويم 

 .حزب را اصل ميبينم و ميفهمم، عضو حزب به حزب تعهد سر از من را عضو حزب و عضويت که

انتقالى است و به اين ترتيب صادق است به تشکيالت حزب، ؛ بنظرم انفصال هم امر يک نکته ديگر راجع به انفصال

 ميگويم من. "نبيند را يکى آن آدم اين "ها در آن هستند. يعنى امير صحبت ميکرد که نميتوانيم بگوييمکه حوزه

. ميکنند عليک و سالم و ميبينند را همديگر خيابان در. هايشاىحرفه با حتى بکنيم نميتوانيم را کار اين هيچوقت ما

تشکيالتى و امنيتى اين رابطه چه است؟  -اى دارد ميبيند؟ و اين مضمون سياسىأله اين است که در چه رابطهمس

ممکن است من و رضا هر دو تهران باشيم، همديگر را هم ببينيم، ولى هيچ بحث تشکيالتى هم نداشته باشيم. ممکن 

اش است و دارد يک کارهايى ميکند. به من هم نميگويد، و حوزهاست داماد ما باشد هر روز هم او را ميبينم. او عض

من هم به او نميگويم. هيچوقت هم در ذهنم نيست که ممکن است ضرباتى که من بخورم به اين آدم ربطى پيدا 

 .بکند. هر کسى هم مطرح کند ميگويم فالنى، فاميل من است

وانيم آدمها را در دو نقش اجتماعى و سياسى آموزش من ميخواهم بگويم که ضعف ما تا حاال اين است که نميت

بدهيم که هر دو را با هم پيش ببرند. اعضاى حوزه حزبى در روابط محفلى، در روابط اجتماعى ممکن است خيلى 

همديگر را ببينند. براى اينکه اين حوزه يک جا است آن حوزه يک جاى ديگر، و حتى احتماالً ميدانند که ما 

، آنها هم حوزه آنجا. فقط همين را ميداند. و ضربه امنيتى ما همين است که اين را بگويد، ولى حوزه اينجاييم

 .واقعيت کار کارگرى اين است که اطالعات غير امنيتى را آدم لو نميدهد
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امنيتى نه به آن آدم اطالعات امنيتى را فشار بياورند لو ميدهد و نه اطالعات امنيتى را لو ميدهد، ولى اطالعات غير 

بشر براى فعاليتش محمل اجتماعى داشته باشد، اى که که در ذهن شما، در پس کله شما هست لو نميدهيد. به درجه

به همان درجه در مقابل پليس سياسى امن است. بنابراين ممکن است بدانند، آنهم حتماً با حزب کمونيست در يک 

چيزى از او گرو من نيست. اصالً اسمش را نميآورم و اى است، ولى کارى ندارد در زندگى روزمره من. حوزه

لزومى ندارد بپرسم. دقيقاً آن رابطه اجتماعى اجازه ميدهد که آدم دروغ بگويد. يعنى فقدان رابطه اجتماعى که 

پليسى ضربه  -آدم بتواند بطور طبيعى در آن دروغ بگويد است که باعث ميشود تشکيالت آنها در مقابل بازجويى

شند و هر چه ميدانند را بگويند. وگرنه اگر آدم بتواند ثابت کند، يعنى نشان دهد که اصالً پاى حرفش پذير با

ميايستد، که اين فالنى رفيق من است. از مدرسه با هم بوديم. هيچ ربطى هم ندارد. نشريه هم مال او نيست حتى 

 .اگر از او گرفته باشم

تشکيالتى منفصل نگهميداريم.  -ايمان را از نظر کارهاى سياسىهبه هر حال با اين انفصال تشکيالتى حوزه

آدمهايش را باألخره سينما و اتوبوس و امجديه و کارخانه و غيره به هم مرتبط ميکند که ما هيچکارش هم نميتوانيم 

د. درست هاى مختلف در درون محافل به هم برخورد کننبکنيم. اين هم ايرادى ندارد. حتى بنظر من ميتوانند حوزه

مثل آدمهاى ديگر محفل دارند که برخورد کنند. اصالً کارى نداشته باشد. ميخواهم بگويم که پيچيدگى کار اين 

اى تفهيم کنيم از کار تشکيالتى همه زندگى اجتماعيش را ميفهمد و نميتواند باألخره يک است که به يک عده

با اين بحثها رابطه کارگرى افراد  .اى که منفصل استحوزه زندگى اجتماعى و عادى و طبيعى داشته باشد و کار

 .را نميشود منفصل کرد ولى رابطه تشکيالتى آنها را ميتوان منفصل کرد و از نظر امنيتى بايد کرد

نکته ديگرى دارم راجع به خصوصيات اين طيف، که بحث ابژکتيو و سوبژکتيو و اينها شد. بنظر من خصوصياتش 

است. يعنى درست است که ابژکتيو شرط بودن آن طرف است، ولى باألخره اين که با ما است خيلى سوبژکتيو 

نگرى معيّنى، ترجيهات معيّنى، سوبژکتيو است. بايد با ما باشد، بايد با يک نظرات مشخصى، ادراکات معيّنى، جهان

 خوديّت معيّنى.... }بقيه جمله ضبط نشده است{

* * * 

 دقيقه ٦ -بخش دوم 

من اين است که دو تا چيز از هم تميز داده شود. يکى کارگرى که ما مدام با او کار ميکنيم، طيفهايى که بحث 

مدام با آنها کار ميکنيم و يکى طيفهايى که ميگوييم اين طيف پُالريزه شده و حاال آمده و نزديک به حزب 

داخل اين طيف شکل ميگيرد. اين دو تا اى هم شکل بگيرد کمونيست است و مثل ما دارد کار ميکند و اگر حوزه

 .فرق دارد

. داريم کار آنها با ما که است طيفى نزديکترين آزادى، برابرى، حکومت کارگرى من ميگويم کارگر معتقد به

 را معيّنى عقايد ميکند سعى اينها با که طيفى آن کيست؟ کند کار کارگر نوع اين با ميخواهد که طيفى آن ولى

روى شوروى و غيره کيست؟ او بنظر من کسى است که خيلى به ما نزديکتر  دارد خاصى نظر که جنبش، در ببرد

هايى ذهنى و تئوريکى دارد براى کار خودش. از تجارب معيّن تاريخى، جمعبندى -است. و خيلى معيارهاى سياسى
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و غيره را همانطور ميبيند که  کرده که ما ميکنيم. معادالت اجتماعى را همانطور ميبيند که ما ميبينيم. نقش مذهب

 .اش کنيم، بطورى که بتواند روى بقيه کار کندمن و شما ميبينيم. اين طيف طيفى است که ما ميخواهيم پاُلريزه

به هر کارگرى که آزادى، برابرى و حکومت کارگرى را قبول دارد ما ميگوييم کارگر سوسياليست، کارگر 

 يک آن. است ما حزب بيرون بيشتر، حتى اينها، ٪٩٩امعه ما اين است که انقالبى، کارگر مبارز. ولى خاصيت ج

 فکر من که باشد، داشته اىويژه خصوصيات يک بايد ديگر کند کار بقيه روى برود ميخواهد که درصدى هزارم

 خودمان کله با را اشکله که است اين معنايش آيا. است کننده تعيين آن داخل عقيدتى هاىجنبه خيلى ميکنم

من ميگويم بحث اين نيست. بحث اين است که من ميتوانم تصور کنم که همانطورى که دانشجويى  کرديم؟ مقايسه

هست که به شوروى توهّم ندارد، کارگرى هم هست که به شوروى توهّم ندارد. من اين را ميتوانم بفهمم که 

قبول ندارد. هر چه  همانطور که دانشجويى هست که مذهب را قبول ندارد، کارگرى هم هست که مذهب را اصالً

هم به او بگويند فحش ميدهد. يک کارگر هم هست که ميگويد مذهب مترقى است حاال کارى نداشته باشيد. 

است و ميگويد اين بحثها را نياوريد داخل طبقه کارگر که مذهب چه  "راه کارگر"يک کارگر هم هست که با 

 ...يماست و سوسياليسم چه است و اينها! بايد همه با هم باش

اى است که هر چه به او بگويند که عقايدش را کارگرى که من ميگويم کارگر آتشى مزاج استخوان خُرد کرده

نقض کند، جوابش را ميدهد. سعى ميکند بقيه را به رنگ خودش در بياورد، روى عقايد خودش هم خيلى حساسيت 

سياليستى است وگرنه }بجايى نميرسد{. دارد. يعنى معتقد است که کارگر جماعت نبايد فکر کند شوروى سو

گر بايد سعى کند لنين بخواند. معتقد به اين دونگ را الى کتاب نبايد بگذارد. کارکارگر جماعت عکس مائو تسه

نفر از اينها در ايران باشد، خُب ما هم داريم از اين طيف صحبت ميکنيم، بيشتر  ٥٠٠چيزها است. فکر ميکنم اگر 

 .تاز اين مد نظر نيس

من ميگويم اين طيفى که ما ميخواهيم سازمانش بدهيم و بگذاريم دنبالچه سازمان حزبى ما و بگوييم بله آن طيفى 

است که اميد ما به آن است، اين است، آن طيفى که با آن کار ميکنيم کارگر با شرفى است که خودش را 

بگير بداند، کارگرى که ودش را حقسوسياليست ميداند يا حتى ممکن است خودش را سوسياليست نداند. خ

ميخواهد کارگر را به حق خودشان برساند. حاال ممکن است تصور محدودى از آن حق داشته باشد. اين دو تا را 

اگر تفکيک کنيم آن دومى خيلى ابژکتيو است. رهبرهاى عملى طبقه کارگر، کارگرهاى مبارز و جلو بيفت طبقه 

 .ند. کسانى که به حزب نزديک اند و اين هم به دليل همين خصوصياتشان استکارگر، همه آنها به ما نزديک ا

مان را با جمع و جور کردن آنها، دور هم جمع ولى آن طيفى که ما ميخواهيم به اصطالح مرحله انتقالى سازماندهى

سال گذشته  ١٠ ،٨، ٧بخصوص  -کردن آنها، به هم مرتبط کردن آنها شروع کنيم، کارگرهايى هستند که از تجربه 

يک درسهاى مهمى را گرفته باشند. فکر نميکنم کم باشند. يک مقدار زيادى بايد توهّمات آنها  -در انقالب ايران 

نسبت به چيزهايى ريخته باشد، يک مقدار زيادى درس گرفته باشند نسبت به مثالً اهميت مبارزه طبقاتى، اهميت 

اگر تفنگ دستم افتاد اين دفعه به احدالناسى  -، اهميت گرفتن قدرت مبارزه اقتصادى، اهميت مبارزه عليه حکومت
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چيزهايى شبيه اين که باألخره بايد در تجربه بدست آورده باشند فکر کنم اينها را بشود تعريف کرد،  -نميدهم 

 .هاى آنها و نقش آنها در جنبش کارگرى ناشى نميشودولى اين ديگر خيلى فقط از خواسته

ايم که يک ستش من هنوز روى يک مسأله مبهم ميمانم. ببينيد ما به هواداران ما و کارگرها گفتهبه هر حال را

هاى محل زيست و کار را تشکيل بدهند، من معتقدم ما از وسط شروع کرديم و چون از وسط شروع کرديم حوزه

هاى محفلى که ده ى وسط آن شبکههايهايى هستند که مثل زنجيرهها همان حوزهامروز نميتوانيم بگوييم اين حوزه

برابر، بيست برابر خودشان است اينها هم به هم وصلند يا وصل نيستند. هر کدامشان تپش هارمونيک خودشان را 

اند. که مثالً در طول ساختمان محافل، ميخهايى هست که دارد با آن يکى، و اين محافل را در طول نگهداشته

 .بد به حزبهاى محفلى را واقعاً ميکوشبکه

اى هاى حوزهها اينطورى نيست. يک شبکهاگر اوضاع اينطورى بود من ميگفتم ديگر بحثى ندارم. منتها اين حوزه

است، منفصل هم هست، يک کارهايى ميکند و يک کارهايى نميکند. من هنوز نميدانم بحثم را چه طورى عرضه 

يم چيزى جز اين محل زيست و کار بنظرم نميآيد، اى که من در همين طرح خودم ميگوکنم. من ميگويم حوزه

که روى محل زيستش ديگر تعصب ناموسى نداشته باشد. يعنى کارگرى که از جاى ديگر آمده با محفل خودش 

بحث کند، روى آنها کار کند، مسافرتى بکند، برود اين و آن را ببيند، دو تا کارخانه اين طرف و آن طرف هم 

اى خودش را ن ميگويند حوزه محل زيست. براى اينکه فردا که حزب پايگاه کارخانهسر بکشد. هنوز هم به آ

درست کند، اين که آنجا کار ميکند باألخره عضو کميته ميشود و ساختمان حزب را آنجا ميسازد. ولى اآلن چرا 

ها اينقدر هم خشک نباشند ها ميدانند. شايد بچهشده محل کار و زيست، واقعاً هم اگر شده يا نه، )نميدانم حتما بچه

 .که من ميگويم( ولى اآلن اينها بايد بروند محافل را فراتر از محل کار و زيست خودشان اشاعه بدهند

، "حوزه محل کار و زيست"اى، که گفتم مرکز ثقل اين محافل اند و من ميگويم در تصور من اين دو تا حوزه

هم همينطورى بايد بگوييم. بگوييم حوزه ما بايد برود شبکه محافل فرق زيادى نميکند. من معتقدم در تبليغاتمان 

سمپاتهاى انقالب پرولترى را سازمان بدهد و محل کار و زيست او هم خُب محل کار زيستش است ديگر. شايد 

ها را تبديل کرد به آن کارش آن نيست. ولى چه طورى اين بحث را ميشود برد و چه طورى ميشود اين حوزه

شان ندارند. اين يک بحث ديگر است( ايى که توانايى اين کار را هم داشته باشد؟ )چون اآلن ظاهراً همههحوزه

 ها؟حوزه روى ما تاکنونى بحثهاى بين کنم برقرار اآلن چه رابطه مادى واقعى نميدانم، هنوز مبهم است. براى اينکه

و حاال هم اگر تأکيد نکرديم اآلن اينطورى تأکيد  است هاحوزه طور اين ما منظور گفت ميشود. ميفهمم را آن که

اى برقرار کنيم بين آنچه که داريم و آنچه که بايد بشوند؟ ميکنيم و محافل را در دستورتان ميگذاريم. چه رابطه

  .اين را چطورى برايش گام برداريم؟ من اين را درست نميفهمم

 

از روى نوار پياده  ٢٠٠٨ينيس مير )آزاد(، در دسامبر سال اصل اين مطلب شفاهى است. اين نوشته متنى است که د

 .کرده است
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 جارى کارگرانها و مبارزات حوزه
 منصور حکمت

 

 :مقدمه کمونيست

اى است که اخيرا صداى حزب کمونيست ايران با رفيق منصور حکمت انجام داده آنچه ميخوانيد متن مصاحبه

ها در مبارزات جارى کارگران و ملزومات رهبرى اين مبارزات است. در اين مصاحبه درباره شيوه دخالت حوزه

ايم، مفيد و از اينرو ما چاپ آن را در ادامه مقاالتى که تاکنون در اين باره داشتهنکات جديدى مطرح شده است، 

ها در زمينه دخالت عملى در کار حوزههاى مختلف سبکهاى آينده کمونيست جنبهضرورى ديديم. در شماره

لنى در هدايت مبارزات کارگرى و مشخصا، همانطور که در اين مصاحبه نيز اشاره شده است، جايگاه فعاليت ع

 . اين مبارزات را بيشتر مورد بحث قرار خواهيم داد

 

 ٭ ٭ ٭

بيشترين رهنمودهاى ما در اين دوره خطاب به رفقا و فعالين حزب در شهر حول محور ايجاد : مجرى برنامه

اى حزب در هاى حزبى در محيط زيست و کار کارگران و زحمتکشان، و ايجاد و گسترش تشکيالت حوزهحوزه

ميان کارگران دور مى زده است. در عين حال شاهديم که طى همين دوره مبارزات و اعتراضات کارگرى به 

اشکال مختلف جريان داشته و دارد. سياست ما مبنى بر گسترش و تحکيم تشکيالت حزب چه ارتباطى با اين 

ا تا چه حد و در چه اشکالى در امر مبارزات و اعتراضات و امر رهبرى اين مبارزات پيدا ميکند؟ به عبارت ديگر، م

اى ما براى تحکيم و رهبرى اين اعتراضات فعال ميشويم و آيا دخالت در رهبرى اين مبارزات با هدف دوره

 گسترش تشکيالت حزبى در ميان کارگران در تقابل قرار نميگيرند؟

ما در شهرهاى مختلف ايران است اى که امروز بر عهده رفقاى همانطور که گفتيد مهمترين وظيفه :منصور حکمت

ترين و پيشروترين اى حزب در ميان کارگران آگاه و پيشروست. يعنى متشکل کردن آگاهگسترش تشکيالت حوزه

ها و محالت. اين براى ما اولويت تعيين کننده دارد و اهميت آن را هم هاى حزبى در کارخانهکارگران در حوزه

ايم. اما سؤالى که شما مطرح ميکنيد هم بسيار ات و راديوهاى حزب توضيح دادهبه طرق مختلف قبال از طريق نشري

اى ما با امر دخالت کردن فعال در رهبرى مبارزات و اى بين اين وظيفه پايهجدى است. سؤال اينست که چه رابطه

رگران در تقابل با اى حزب در بين کااعتراضات موجود کارگران برقرار ميشود. آيا سازمان دادن تشکيالت حوزه

پرداختن به مبارزات جارى، بخصوص قرار گرفتن در موضع رهبرى اين مبارزات است؟ يعنى آيا بايد بين اين دو 

يکى را انتخاب کرد؟ آيا پرداختن به يکى مستلزم دست کشيدن از ديگرى است؟ و اگر اينطور نيست، رفقاى ما 

اى خود، در عين حال برخورد فعالى هم به مبارزات جارى کارگرى به چه اشکالى ميتوانند ضمن ادامه فعاليت پايه

 داشته باشند؟
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، مربوط ميشود، نه تنها تقابلى در مجموعه ، يککل تا آنجايى که مساله به حزب کمونيست ايران به عنوان يک

رى، اساسا اى و دخالت در امر رهبرى مبارزات جارى و موجود کارگکار نيست، بلکه سازماندهى حزبى و حوزه

هاى ايم که رشد تشکيالت حزب در ميان کارگران، ازدياد و گسترش حوزهالزم و ملزوم يکديگرند. ما بارها گفته

حزبى، شرط الزم شکل گرفتن يک رهبرى انقالبى و ادامه کار در بين کارگران است. بدون تشکيالت حزبى 

 مقدور نيست و هر گامى که رفقاى ما در گسترش دخالت در رهبرى مبارزات اقتصادى و اعتراضى کارگران اصوال

اى حزب برميدارند ما را بطور واقعى گامها به تأمين اين رهبرى و تقويت و گسترش مبارزات تشکيالت حوزه

تر ميکند. از طرف ديگر نفس دخالت در هدايت مبارزات جارى هم خود نقش بسيار اعتراضى کارگرى نزديک

بى در ميان کارگران دارد. نميتوان حزب کمونيستى را تصور کرد که نسبت به مهمى در گسترش تشکيالت حز

مسائل موجود و مبارزات جارى کارگران، که توده کارگران و پيشروان آنها را در مقياس هزاران نفر به خود 

. حزب ما اش به سرعت گسترش پيدا کندتفاوت باشد و انتظار هم داشته باشد که سازمان حزبىمشغول ميکند، بى

بايد حزب متشکل کننده کارگران پيشرو باشد. بايد حزبى باشد که ضمن تالش براى متشکل کردن کارگران آگاه 

اى و طبقاتى، به مشغله مبارزاتى جارى آنها نيز پاسخگو باشد. هيچ حزبى در جدائى از مبارزه و بر مبناى منافع پايه

، يعنى حزب به عنوان يک کل، کل حزب بنابراين روشن است کهاعتراض واقعا موجود در جامعه ساخته نميشود. 

بايد هم پيکره سازمانى خود را گسترش بدهد و هم در نقش رهبر مبارزات کارگرى ظاهر شود. و همانطور که 

 .گفتم اين دو وجه، مکمل و الزم و ملزوم يکديگر هستند

ک مجموعه، صدق ميکند، الزاما درباره هر جزء و اما آنچه درباره کل حزب، يا به عبارت بهتر، حزب به عنوان ي

اندام حزب صدق نميکند. آنچه که براى کل حزب درست است، الزاما به همان صورت و با همان بيان براى يک 

هاى حزبى از يکسو، و رهبرى مبارزات جارى حوزه حزب در محيط کارگرى درست نيست. اگر سازماندهى حوزه

هاى پايه ميرسيم، اينها ديگر بطور واقعى سياست حزب هستند، وقتى به عملکرد حوزهاز سوى ديگر، اجزاء مکمل 

 .هائى با هم تقابل پيدا کنندممکن است در دوره

ممکن است رفيقى بپرسد که آيا واقعا ممکن است تالش براى در دست گرفتن رهبرى يک اعتصاب، شرکت 

ما لطمه بزند؟ بله، متاسفانه در شرايط کنونى اين کامال هاى اى حوزهفعال در هدايت يک تحصن، به کار پايه

هاى ممکن است. چون دخالت در رهبرى مبارزات جارى کارگرى نيازمند بوجود آوردن ملزوماتى است که حوزه

ما الزاما از آن برخوردار نيستند. آن کسى که ميخواهد بطور واقعى خالء رهبر را در حرکات اعتراضى موجود 

هائى نميخواهيم که يکبار کند، بايد قبل از هر چيز به فکر فراهم کردن اين ملزومات باشد. ما حوزهکارگران پر 

در يک اعتصاب خوش بدرخشند و بعد صحنه را براى مدت طوالنى خالى کنند. ما ميخواهيم يک تشکيالت 

کارى رابطه حزب و ههاى در بر گيرنده کارگران کمونيست درست کنيم که بطور ادامحزبى، متشکل از حوزه

کارى رهبرى قاطع، انقالبى و هوشمندى براى بحثهاى مختلف جنبش کارگرى طبقه را برقرار نگهدارد. بطور ادامه

ترين کارگران به حزب تبديل اى براى جلب پيشروترين و آگاهکارى مبارزات جارى را به عرصهباشد. بطور ادامه
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ا در مبارزه سياسى و اقتصادى افزايش بدهد. خالصه کنم حزب ما بايد کارى قدرت کارگران رکند و بطور ادامه

ترين رهبر ترين و قاطعبتواند نه فقط رهبر و سازمانده جنبش طبقه کارگر براى سوسياليسم، بلکه همچنين اصولى

به آن  شان در همين نظام موجوددر مبارزاتى باشد که کارگران بطور روزمره براى بهبود شرايط کار و زندگى

کارى دست ميزنند. بنابراين طبيعى است که ما در اين دوره الويت خودمان را اين قرار بدهيم که چنين تشکل ادامه

از کارگران کمونيست را بوجود بياوريم. و همين را هم مبناى دخالت جدى و فعال در امر رهبرى مبارزات جارى 

 .کارگران بدانيم

الصه کنم بايد بگويم که اوال ما به عنوان يک حزب هيچگاه امر گسترش و به هر حال اگر بخواهم حرفم را خ

ايم. ما رابطه اين تحکيم تشکيالت حزب در بين کارگران را از امر مبارزات جارى اعتراضى کارگران جدا نکرده

مر، بين اين دو دو مساله را دقيقا ميدانيم و در ديدگاه عمومى و سياسى خودمان هيچ تقابل و تناقضى بين اين دو ا

وظيفه نميبينيم. ثانيا از لحاظ سياسى نحوه و هدف دخالت ما، باز به عنوان يک حزب، در امر رهبرى مبارزات 

جارى روشن بوده است. و اگر در مواردى کمبود داريم ميدانيم که بايد روى آن کار کنيم. ميدانيم دخالت ما در 

گسترش پيوند سياسى و تشکيالتى حزب و طبقه، به استحکام و  مبارزات جارى بايد به چه چيزى منجر شود. به

آورى بخش هر چه بيشترى از کارگران به مبارزه و تشکل بطور کلى و پيشروى خود جنبش اعتراضى و به روى

ها، يعنى اجزاء معينى از حزب تشکل حزبى به طور اخص. اما آنجا مساله پيچيده ميشود که ما به مساله رابطه حوزه

مبارزات جارى ميرسيم. آنهم در مقطع معينى که شالوده تشکيالتى حزب محکم و به اندازه کافى گسترده نيست. با 

اينجا ما ميگوئيم که تا آنجا که به کار حوزه مربوط ميشود دخالت در رهبرى مبارزات جارى ديگر به اين سادگى 

ر دنياى واقعى اين دخالت را ممکن بکند. اين نيست، بلکه نيازمند بوجود آوردن مقدمات و ملزوماتى است که د

 .ملزومات را بايد بطور جدى بوجود آورد

هائى را فراهم کنند، تا عمال قادر به دخالت فعال هاى ما بايد چه زمينهاين ملزومات کدامند، حوزه :مجرى برنامه

 در رهبرى مبارزات جارى کارگرى باشند؟

ت نشريه کمونيست و چه از طريق راديو و همينطور در درون حزب، تا ما قبال هم، چه در مقاال :منصور حکمت

ايم اشاره ميکنم و بعد به يک نکته وار به رئوس آنچه گفتهايم. من فهرستحدود زيادى به اين مسائل اشاره کرده

 .ردازمها در اين زمينه دارد مى پاى در پيشرفت کار حوزهکمابيش جديد، که به نظر من اهميت تعيين کننده

مشى سياسى در اين مبارزات است. اولين شرط ظاهر شدن به عنوان رهبر مبارزات کارگرى، داشتن سياست و خط

هاى خودمان را در قبال مسائل مختلف جنبش کارگرى روشن کرده باشيم، شعارهايمان را تعيين ما بايد تاکتيک

لقوه هر آکسيون اعتراضى را بشناسيم و باالخره رابطه کرده باشيم، دورنما و افق اين مبارزات و توان بالفعل و با

مبارزات موجود، يعنى مبارزاتى که به هر حال براى اصالحاتى در وضع کارگران و يا محيط سياسى و اقتصادى 

جامعه است، را با مبارزه انقالبى کارگران کمونيست براى رهائى قطعى درک کنيم و در جزئيات معنى کنيم. ما 

خط نيستيم، ما جريانى نيستيم که دلش را به اين خوش کند که در اعتراضات کارگرى جارى بى در مبارزات
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شرکت ميکند. ما سياست معين و پيگيرى را در اين مبارزات دنبال ميکنيم. آگاه کردن کارگران به منافع واقعى 

نيابى کمونيستى بطور اخص پذيرى بطور کلى و سازماخود، تصحيح شعارها و اهداف اين مبارزات، گسترش تشکل

هاى نفس مبارزاتى و روحيه مبارزاتى کارگران از طريق گرفتن خواستهبهدر بين کارگران، باال بردن اعتماد

ها شان و بهبود واقعى شرايط کار و زيست کارگران، دنبال کردن اين اهداف است که ما را از تريديونيونيستبرحق

اى ها به مثابه اجزاء و سلولهاى پايهنابراين قبل از هر چيز حزب به طور کلى و حوزهها متمايز ميکند. بو اکونوميست

حزب بايد بينش و شناخت الزم براى رهبرى مبارزات را داشته باشند. و در اين امر چنان محکم باشندکه آنها باشند 

شد. بعالوه دخالت در مبارزات که مبارزات را رهبرى ميکنند و نه موج آکسيونها که آنها را به دنبال خود ميک

تر رهبرى مبارزه جارى مستلزم آنست که رفقاى ما که از نزديک با اين مبارزات در تماسند روى مسائل عملى

صاحبنظر باشند. تجارب الزم را کسب کرده باشند تا بتوانند نقش خود را بطور جدى بازى کنند. در زمينه ملزومات 

اى است که با توجه به وجود برنامه حزب، مطالبات حداقل حزب، اريم. اين عرصهسياسى ما کمترين اشکاالت را د

هاى تاکتيکى حزب، بيشتر روى آن کار شده است و در آينده هم مانع خاصى براى تدقيق بيشتر شعارها و قطعنامه

 .آنها وجود ندارد

رى است و به صرف انرژى زيادترى اما ملزومات عملى و تشکيالتى را فراهم کردن، امروز براى ما کار دشوارت

هاى کم نفوذ، محافل ترويج کارگرى، و ديگر مقاالت آکسيونيسم در حوزه--نياز دارد. ما قبال در مقاالتى نظير 

ايم. آن واحد تشکيالتى کمونيستى که هاى راديو به بخش زيادى از اين ملزومات اشاره کردهنشريات و برنامه

اى خود را تضمين کارى فعاليت پايهرزات جارى قرار گيرد بايد اوال بتواند ادامهميخواهد در موضع رهبرى مبا

کرده باشد )که به اين نکته بعدا بيشتر ميپردازم(، بايد نفوذ خود را در بين کارگران حوزه فعالين خود به حد کافى 

بطور واقعى بتواند با گسترش داده باشد و به اشکال مختلف توسط کارگران متشکل احاطه شده باشد. بايد 

هاى اعتراضى در تماس باشد. بخشى از اين رفقا را حداقل در صفوف پيشروترين کارگران و رهبران عملى جنبش

خود داشته باشد و الاقل نفوذ معنوى و سياسى معينى در ميان ديگر رهبران عملى کارگران که هنوز به حزب 

بطور واقعى قادر باشد افکار و اعمال کارگران را در طول مبارزه و  اند داشته باشد. حوزه کمونيستى بايدنپيوسته

آکسيون تحت تاثير جدى قرار بدهد و هدايت کند. در جنبش کارگرى هيچ نفوذ و اعتبارى بسادگى و سهولت 

اى سياسى ترويجى و بدست نميآيد. رهبرى را نميتوان قاپ زد، بلکه بايد کسب کرد و اين مستلزم کار پايه

ايم. نکته اى در ميان کارگران است. همانطور که گفتم ما اينها را قبال در جزئيات بيشترى شکافتهالتى جدىتشکي

هاى کار و وابستگى قطعى رهبرى آکسيونمهمى که من در اينجا اضافه ميکنم مساله کار علنى، عناصر علنى

ايم و سعى ميکنيم راجع به آن صحبت کردهاى است که در گذشته ما کمتر کارگرى به اين امور است. اين مساله

 .در آينده نزديک بيشتر براى رفقا تشريح کنيم

مساله اين است که رهبرى صرفا مخفيانه مبارزات کارگرى ممکن نيست. هر آکسيون، مثال اعتصاب، تحصن و 

در برابر سرمايه و اى وسيعى از کارگران هبخش علنى غيره، حرکتى است که به هر حال بيانگر مقاومت و مبارزه
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کارفرما و دولت است. هر قدر هم که يک اعتصاب توسط يک مرکز مخفى هدايت شود، باز هم اعتصاب به 

عنوان يک عمل مستقيم کارگران نيازمند رهبرى در صحنه علنى است. بسيج کردن کارگران، تعيين و تصحيح 

ال دولت و کارفرما، مذاکره، انتخاب نماينده و هاى عُمّشعارها در روز آکسيون، خنثى کردن تبليغات و توطئه

اى بدون تکميل فعاليت مخفى کمونيستى غيره، به هر حال به وجود رهبران و مُبلغين علنى نياز دارد. هيچ عمل توده

با فعاليت هدفمند علنى ممکن نيست. تمام بحث بر سر اينست که چگونه حوزه مخفى کمونيستى ميتواند در 

اى که مستلزم دخالت فعال علنى است. اگر اين توانائى و اين قدرت در ما رهبر باشد. رهبرىروزهاى آکسيون 

نباشد، يعنى اگر نتوانيم به درستى فعاليت مخفى را با اقدامات علنى الزم تلفيق کنيم صحبتى از دخالت فعال در 

 .رهبرى مبارزات جارى هم نميتواند در ميان باشد

ايم. هاى آن را کمتر روشن کردهايم و گوشه و زوايهکه تا به حال کمتر به آن پرداخته اى استاما کار علنى عرصه

کال مقوله مُبلّغ علنى کار حزبى، يعنى کسى که رأسا در آکسيون در پيشاپيش صفوف کارگران قرار ميگيرد و آنها 

فعالترين سخنوران کارگرى،  را هدايت ميکند، در جنبش ما و در حزب ما کمتر شناخته شده است. اگر دقت کنيد

ها پيدا ميکنيد، ما بايد اين عقب ها و ترديونيونيستمبلغين صاحب نفوذ و رهبران عملى را در صف اکونوميست

ايم که هاى کارگرى نزديک شدهماندگى را جبران کنيم. تنها هنگامى بطور جدى به مساله رهبرى آکسيون

 .رو کمتر شناخته شده فعاليت علنى کمونيستى گام بگذارندهاى حزبى ما توانسته باشند به قلمحوزه

اين يک بحث سبک کارى است. رابطه حوزه مخفى با عناصر علنى کار چيست؟ اين عناصر چگونه به حوزه ها 

مربوطند و چگونه از حوزه خط ميگيرند و توسط حوزه هدايت ميشوند؟ اطالعات اين عناصر مخفى کار از حوزه 

کارى چقدر است؟ چگونه ميتوان کارى کرد که فعاليت علنى رفيق حزبى ما امنيت و ادامه مخفى و روابط آن

حوزه و شبکه مخفى ما را به خطر نياندازد؟ خود مُبلغ علنى را چگونه ميتوان حفظ کرد و امنيتش را تضمين کرد؟ 

که تا وقتى اختناق تا  -فاش نمايد مُبلغ و فعال علنى ما چگونه ميتواند بى آنکه الزاما هويت و تعلق حزبى خود را 

ها و شعارهاى حزب مواضع و سياست -اين حد شديد است عمدتا ناگزير از مخفى نگاه داشتن هويت خود است 

را در روز آکسيون به کرسى بنشاند؟ بطور کلى مبلغين و فعالين علنى خود را در چه محيطى پيدا ميکنيم؟ چگونه 

هاى مخفى و اين مُبلغين علنى کار برقرار ميکنيم؟ اى بين حوزهريم؟ و چه رابطهآنها را به عضويت حزب در ميآو

پاسخ اين سؤاالت را بايد داشت و ما سعى ميکنيم اينها را در آينده نزديک روشن کنيم. به هر رو در اين فرصت 

ا هم بدرستى بشناسيم و خود ايم، بايد اين قلمرو فعاليت رکوتاه تأکيد ميکنم که عالوه بر ملزوماتى که قبال گفته

کارى توأم همه کارى و مخفىرا از اين لحاظ هم محکم و آماده کنيم. تلفيق کار مخفى و علنى به معناى علنى

اى محکم و مناسب ميان فعالين مخفى اعضاى حوزه و روابط پيرامونى آنها نيست بلکه عمدتا به معنى ايجاد رابطه

کار اى ادامهکمتر حوزه ماست که مدعى باشد از امکان آژيتاسيون علنى به شيوهکار است. امروز و فعالين علنى

اى را، بدون آنکه آنها را از اين قلمرو فعاليت حياتى برخوردار است، مدعى باشد که عناصر علنى و رهبران عملى
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کرده باشد به عضويت تبديل  "مخفى"محروم کرده باشد و بيرون کشيده باشد، يعنى بدون آنکه آنها را به فعال 

 .حزب درآورده و فعاليت آنها را تحت سياست و خط مشى و رهبرى حزب قرار داده است

حزب ما يک حزب مخفى است. اين الزمه فعاليت حزبى است که در دل اختناق بورژوائى و در برابر توحش 

شرايطى فعاليت ميکنند. اما اين به  بورژوازى فعاليت ميکند. کمونيستها همواره، مگر در شرايط استثنائى، در چنين

ها ها و تريديونيونيستها را به رفرميستآن معنى نيست که قلمرو کار علنى و الجرم قلمرو رهبرى عملى آکسيون

کار، اى به اسم آژيتاتور کمونيست علنىبسپارند. اگر امروز عمال چنين است، اين نقطه ضعف ماست. ما بايد پديده

اند، را بشناسيم و در فعاليت حزبى خود براى هاى کارگرى که به عضويت حزب درآمدهرهبران عملى جنبش

 .شان را باز کنيماينگونه رفقا جاى واقعى

ها نيست، صحبت بر سر جذب رهبران توجه کنيد که اينجا صحبت بر سر علنى کردن يکى دو نفر از اعضاى حوزه

يابى در حزب، با حفظ نقش علنى صاحب نفوذ به تشکل پرشور جنبش کارگرى، سخنوران کارگرى و کارگران

شده اى ظريف و فکراى و نقش رهبر. اين مستلزم برقرارى رابطهپيشين آنهاست، يعنى نقش علنى، نقش مُبلغ توده

هاست. ميان تشکيالت مخفى حزب با عناصر علنى است. اين يکى از مهمترين ملزومات دخالت ما در آکسيون

همانطور که گفتم بدون رهبرى علنى وجود خارجى پيدا نميکند و هدايت نميشود. اين را بايد با  آکسيونهائى که

کار صبورانه و آگاهانه فراهم کرد. مادام که چنين نيست، يعنى مادام که حوزه مخفى ما ناگزير است يا براى ادامه 

يون چشم بپوشد، يا با جهيدن به صف کارى خود، که گفتيم در اولويت است، از ايفاى نقش پيشتاز در روز آکس

اش را به مخاطره بياندازد، ما با تناقضى که در سؤال قبل گفتيد روبرو مقدم آکسيون تمام دستاوردهاى کنونى

اى اصولى و حساب شده و منظم و با محاسبه کليه خواهيم بود. اما آن زمان که شبکه مخفى تشکيالتى ما، به شيوه

هاى کارگر را در روزهاى آکسيون دارند، متصل کارى که توانائى هدايت تودهناصر علنىهاى امنيتى، به عجنبه

باشد، يعنى آن زمان که تشکيالت مخفى ما بتواند وجود آژيتاتور علنى را در سيستم خود جا بيندازد و هضم کند، 

 .بشويم ايم تا در مبارزات جارى کارگران، بمثابه رهبر، ظاهرآنگاه ما بطور واقعى آماده

ها را تدريجا با رفقا در ميان خواهيم گذاشت. من صرفا خواستم توجه رفقا را به اين همانطور که گفتم اين بحث

هاى خودشان به ما به اين مسأله هم بپردازند. بحث تفصيلى را بايد بعدا مطرح امر جلب کنم و اميدوارم در نامه

کار اضافه اى هم راجع به همين رفقاى علنىه ميکنم و چند کلمهکرد. اما با اجازه شما من از اين فرصت استفاد

 .ميکنم

کار به اين صورت بدست نميآيند که مثال اين يا آن رفيق در حوزه و يا پيرامون آن به دستور حزب فعالين علنى

مبارزات  نقش دخالت علنى در آکسيون را بر عهده بگيرد. مُبلغ علنى و رهبر عملى تا حدود زيادى محصول خود

و اعتراضات کارگران است. کارگران پرشور، معترض و سخنورى که در اعتصابات به قول معروف رو ميآيند، در 

هاى رهبرى عملى را از خود بروز ميدهند، زائيده نفس اعتراض ميان کارگران نفوذ کالم پيدا ميکنند و عمال ظرفيت

ارگرى بطور طبيعى اين عناصر را در دل خود ميپروراند و طبقه کارگر عليه بورژوازى و سرمايه هستند. جنبش ک
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به جلوى صف خود ميراند. البته در غياب يک تشکيالت حزبى و با درک سياسى تئوريک نازل، اين دسته از 

هاى رفرميستى و تريديونيونى ميشوند، و يا در صورتى که حتى خود را کمونيست هم رهبران عملى يا جذب ايده

پذيرى با حزب مخفى ابا دارند. تجربه جنبش پوپوليستى هم اين هراس آنها را موجّه کرده است. کلبدانند، از تش

شان به حزب سياسى موجب کنار کشيده شدنشان از اين عرصه فعاليت باشد. بعالوه مضمون آنها نگرانند که پيوستن

محدود به تبليغ و عملکرد رفرميستى و فعاليت اين دسته از رفقا در غياب ارتباط و تعلق حزبى در موارد زيادى 

هرف و تأثيراتشان زودگذر است. رهبرى عملى مبارزه در همان محدوده خودبخودى است. کار اينها گسسته و بى

تر اما وقتى همين مُبلغين به حزب بپيوندند، مضمون فعاليتشان متحول خواهد شد، از لحاظ سياسى و تئوريک عميق

اى براى تشکل دادن به جنبش سوسياليستى طبقه و اِعمال رهبرى کمونيستى هاى حياتىرهخواهد شد و تبديل به مه

 .بر جنبش کارگرى خواهند شد

ترين و پيشروترين اين رهبران عملى را به صفوف حزب جلب کنيم. اما شرط الزم اين امر، اگر نخواهيم ما بايد آگاه

هاى حزبى نيز، اين رفقا حزب و کار تحت رهبرى کميته نقض غرض کرده باشيم، اين است که پس از پيوستن به

کارى حوزه حزب را بتوانند اوال نقش علنى خود را به عنوان رهبر و مُبلغ بازى کنند، و ثانيا فعاليت اين رفقا ادامه

ندازد. به مخاطره نياندازد. همانطور که فعاليت حوزه حزب نبايد امنيت و ادامه کارى اين رفقا را به مخاطره بيا

هاى مخفى برقرار شود. ما بايد همانطور که درباره بنابراين بايد رابطه ويژه و ظريفى ميان اين دسته از رفقا با حوزه

ها با دقت و تعمّق کار کرديم، جزئيات را براى خودمان روشن کرديم و نقشه خودمان وجوه ديگر سبک کار حوزه

هاى مختلف اين ف نقش عناصر علنى در حزب هم دقيق بشويم و جنبهها استوار کرديم، در تعريرا بر اين تحليل

فعاليت و اين نوع رابطه را بشناسيم و بياموزيم. من تصور ميکنم در ماههاى آينده، پس از اين که با تفصيل بيشترى 

ى هاى حزبى و مبارزات جاردرباره اين وجه فعاليت سخن گفتيم، در موقعيت بهترى در تحليل رابطه حوزه

  .کارگران خواهيم بود. رفقا منتظر مطالب بعدى ما باشند. ما هم منتظر اظهار نظرهاى رفقا هستيم
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 حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى

 درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى

 

 

 منصور حکمت

(١) 

ست ماهانه:  ساسی جنبش ما که به  مقدمه کموني شماره خود بحثی از مباحثات ا کمونیست تالش میکند در هر 
استتتت ا  کر میکنیر در شتتترار  اروه امراز برا  همه امر کار کمونیستتتوی ا ستتتازمانی حای در ارراط مربو  

کمونیستواا مموما ا برا  حکمویستواا خصتوضتا یترار  استت را در ناترره باز تکثیر کندا در شتماره ها   ب  
درباره خطر آکسیونیسر در حوزه هاى حابى ا مبارزات جارى، "( دا مبحث ٢٣٢ا  ٢٣١کمونست ) شماره ها  
ها  حابی ا  "تبلیغ ا مبلّغ، حوزه حابى ماره بحث حوزه  از منصتتتور حکمت را منواتتتر کردرر ا در اره شتتت

آکسیوناا  کارگر ، در باره اهمیت آژرواتور ا آژرواسیوط ملنی، از منصور حکمت را مالحظه میکندا  طعا همه 
نیا برا   اره مباحث مار داره تاررخی معینی را بر خود دارندا اما استتتاح بحث ا تاکیدها ا هاره ها  آط امراز

ست را به جواندط  یمه ارنکه توجه همه  عالیه کمونی ستا لذا  سوی ا برا  کار موحای ما حیاتی ا  عالیت کمونی
یمینه ما را محرام  سواالت ا مالحظات خود در اره  سال  ست میکنیر از ار آط جلب میکنیر از همه آناا درخوا

 نکنندا توجه شما را به بحث منصور حکمت جلب میکنیرا

  
 ( مقدمه١

از مسان ، مناسبات ا مطالبات  آکسیوط امورایى کارگرى، مانند هر هدرده درگر، گذشوه، حال ا آرنده اى داردا

میگیرد ا در  رداى هاراط خود مناستتبات، تناستتب  وا، راحیات ا  خاضتتى ماره میگیرد، به جرراط درمیارد ا اا 

ملنى دستتتوه  آکستتتیوط کارگرى را با براز بالفع  امورا برجاى میگذاردا ناظر خارجى ممدتا  تلقیات موفااتى

کانادادراى با هلیس ا هاستتتداراط  کارگراط"، "کارگراط ذای آهه اموصتتتای کرده اند"جمعى تدامى میکندا 

ا نظیر آطا اما رک آکستتیوط کارگرى  "کر کارى زده اند کارگراط ضتتنعت نفت دستتت به"، "درگیر شتتده اند

استتتیعورى را در بردارد ا هنگامى که ما از دخالت در آکستتتیوط هاى کارگرى  معناى براى  عالیه کمونیستتتت

آکسیوط ، حیه آط ا هس  رهبرى آناا سخه میگوئیر، دخالت ا اممال رهبرى در ک  رک هراسه، رعنى  ب  از ا

 از آط را مدنظر دارررا

تاتتکیالت کمونیستتوى در  هر رهنمود، را مجمومه رهنمودها، براى تویتتین نحوه دخالت  عالیه کمونیستتت ا 

را در هر ستته داره شتتک  گیرى، ا وخ ا خاتمه  مبارزات ا امورایتتات جارى کارگراط بارد اظارک کمونیستتواا

شرکت در رک آکسیوط در حال ا وخ در اهله اال راشه بنظر میرسدا  آکسیوط ها راشه کندا معنى دخالت ا

سیوط،  ب  از آط ا را هس از هارا اما ارده شارد در ابوداى امر  درىدخالت در آک سدا اتفا ا  ط آط،  غررب بنظر بر
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به شتتیوه برخورد حوزه هاى حابى به مبارزات جارى  اره اجه دام مستتاله استتت که تاکنوط در بحثااى ما راج 

اور مورد توجه  رار گر وه سیوط در حیه ا وخ بی شیوه دخالت در آک اور از  لر ا واده ملاامات ا  آط  ا آنچه بی

 بیاورى مفید خواهد بودا ا با اره اجود تویینبوده است

جرراط(، مار زمینه ها ا شرار   هر آکسیونى )به معنى اخص کلمه، رعنى بعنواط رک مبارزه امورایى بالفع  ا در

هر آکستتیوط بر زمینه تناستتب  واى معیه ا در چاارچوی آگاهى  مینى ا ذهنى  بلى خود را با خود حم  میکندا

سى ا درجه شک اره موام  درساز سیا شک  میگیردا بداط  اک  هذررى موجود طبقه  طول خود  مانیا وگى ا ت

میووانند از ستتطن  بلى  راتر راندا هیا اموصتتابى در  آکستتیوط تيییر میکنند، اما در تحلی  ناارى تناا به حد معینى

ردستتواط ا را آزادى ستتامت کار، خرا  نیراهاى ستترکوبگر جماورى استتالمى از ک ٣٥ ارراط امراز د عوا بر ستتر

ناینى هاى تحمیلى به جنبش   ید ا شر  مقیده ا بیاط در ک  کاور آغاز نمى شودا تعر  بورژاازى، مقب بى

 امورایات جارى را به سطن هاریه ترى تنال داده استا کارگرى ا تناسب  واى موجود، مطالبات کارگراط در

معیه، بر زمینه تناستتب  واى  ستتیاستتى ا تواط تاتتکیالتىهر آکستتیوط ا دام مبارزاتى کارگراط معیه، با آگاهى 

چاارچوی ا جو کلى اى که امورایتتات خودبخودى  موجود ا با تلقى خاضتتى از تناستتب  واى موجود استتتا

توس  اره موام  کمابیش از  ب  تعییه شده استا دخالت در آکسیوط  کارگرى در محداده آط شک  میگیرد،

به معناى تالش در  ا تالش براى تيییر اره جو ا شکسوه اره چاارچوی استا آکسیوط، به معناى دخالت  ب  از

موام  تفر ه انگیا موجود،  رمولبندى اضتتولى  باال بردط ستتطن آگاهى ا تاتتک  هذررى کارگراط، خنثى کردط

کردط ا مواتتک  کردط کارگراط هیاتترا ا ضتتاحب نفوذ ا باال بردط راحیه  شتتعارها ا مطالبات کارگراط، مرتب 

اورى از کارگراط به کمونیسر ا تاک  در مبارزاتى حای کمونیست  کارگراط ا نظارر آط استا جلب بخش بی

یى آتى داردا سطن مبارزات امورا سوى در  خود تاثیر تعییه کننده اى در  سومر حوزه ها ا  عالیه کمونی  عالیت م

اى موجود به نحوى اا  میگیرد ماتتتخص آناا در هر داره اى که ناریتتتاروى ه میاط کارگراط ا نیا ا دامات

مستتتوقیما بر  درت ا دامنه  دارنماى رک آکستتتیوط را در برابر کارگراط  رار میدهد، تاثیرات جدى خود را که

کارخانه اى که به دالت ا کار رما توهر دارند،  آکستتیوط آتى خواهد گذاشتتتا ستترنوشتتت آکستتیوط کارگراط

هیش  ندى غیر اضتولى ا مبامى از خواستوااى خود دارند ا غیره ازنکرده اند،  رمولب کمونیستواا در میاناتاط کار

آکستتیوط آناا، ضتترع ر   اره  معلوم استتتا بخش مامى از  عالیت راتیه کمونیستتت ها ا ا دامات اروه  ب  از

 تاثیرگذارى بر سرنوشت هر آکسیوط آتى کارگراط استا نقا  یعک میاود، ا اره بار را، به معنى دخالت ا

آکسیوط به نویجه رسیده باشد را  یسواا هس از خاتمه آکسیوط نیا کمابیش راشه استا امر از ارنکهاظارک کمون

بارد جمعبندى شود ا اره جمعبندى در اسیعورره سطن ممکه به  نه، ک  هراسه مبارزه، نقا  یعک ا  درت آط

بارد تثبیت ا  ااردى هستتتکارگراط ا را الا   به نظر بخش هیاتتراتر آناط تبدر  شتتودا اگر دستتو شتتعور ممومى

تحلی  شتتود ا مبناى تجربه اندازى  حراستتت شتتود، اگر شتتکستتوى در کار بوده استتت، بارد دالئ  اره شتتکستتت

شکست )اخرا  ر قاى کارگر، تعدى کار رما به درگر  کارگراط  رار گیرد، بارد مقاامت در برابر تاثیرات مملى 
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ا دلسردى از  ارطى بارد با ا ت راحیه مبارزاتى ا ناامیدىغیره( سازماندهى شودا تحت هر شر حقوق کارگراط ا

ارده سیوط زمینه اى را براى کار   شودا هر آک ضر مبارزه مقابله  سوى در میاط توده کارگراط ا منا ارا  کمونی هی

 خوبى از آط اسوفاده شودا  راهر میسازد که بارد به

سوى در  ب  ا بعد از  ستابار حال تبییه اظارک حوزه هاى کمونی شوار نی سیوط د سیارى از نکات مار  ى  آک ب

ستا اگر اباام ا شده ا یین داده  سیوط ها اجود  الحال به طرق مخولک تو شیوه برخورد به آک شکالى در زمینه  ا

معنى  دخالت در آکسیوط ا رهبرى آکسیوط در جرراط ا وخ آط رعنى در حیه آکسیوط )به دارد، اساسا به مسئله

ست کهاخص کلمه( برمیگرددا ا ستا ارنجا یرارى ا اورره تعمق  ست که بی سوجوى ارده ها ا  رنجا بارد در ج

 رهنمودهاى راهگاا بودا

 

 ( ويژگى روزهاى آکسيون و اهميت وجه علنى مبارزه٢ 

منظور اره نیستتتت که  منظور از دخالت حوزه ها ا  عالیه کمونیستتتت در آکستتتیونااى کارگرى چیستتتت   طعا

ضر ا مانند  ست ها  ضککمونی سانند؛  کارگراط درگر در تجم  ممومى،  تظاهرات ا مح  تحصه حضور بار ر

ا راى خود را مانند ضتتتدها راى درگر در رد ا  بول اره را آط  ماتتتت خود را در میاط ضتتتدها ماتتتت گره کنند

نمى کنند، شرکت  شرکت "مث  هر کارگر درگر" راخواط ابراز کنندا کمونیست ها در آکسیوط ضر ا  هیانااد ا

در جات اضتتولى، بر طبق ستتیاستتوااى  کمونیستتواا بنا به تعررک شتترکت در هدارت آکستتیوط، در رهبرى آط

 کمونیسوى حای استا

سازماط مخفى ترسیر میکندا  ادبیات هوهولیسوى تصورر ساده گرارانه اى از رهبرى آکسیوط هاى کارگرى توس 

سلول مخفى  ست "سازماط"رک  سیوط را به د سلول  بال حقانیت خود را به توده کارگراط داردا اره  رهبرى آک

عارها  ثابت کرده ا کارگراط قه هرا وخار آط تحت شتتت رادآارى ستتتاب نام ستتتازماط ا  یدط  با شتتتن ملى العموم 

اطالخ کارگراط میرستتاند ا  رهنمودهاى ستتلول مخفى بخ  میاتتوندا ستتلول مخفى شتتعارها را تعییه میکند ا به ا

سیر کار ضورت لاام  بال تق سلول مخفى )با امالمیه ا غیره(  الزم را در بیه حوى در  کارگراط بوجود مى آاردا 

بعدى  هر مرحله از هیاتتر ت آکستتیوط امالم مى کند ا کارگراط را نستتبت به ا دامات  ورى نظر خود را درباره

شده از سلول مخفى، با مطالبات مطرح  شعارهاى  سازدا آکسیوط تحت  آط جانب آط ا با کنورل غیبى  اا ک مى 

 هدارت میاودا

دادط به حرکت ممومى  اشتتتکال کار ارنجاستتتت که اگرچه محبوبیت توده اى رک حای احوماال  ادر به جات

شبیه به آط که آکسیوط را به رک  ع  ا انفعال بالااسطه  کلى کارگراط خواهد بود، اما اره سناررو، را سنارروهاى

آکستتتیوط بطور  اغذ میوواند اجرا شتتتودا در جااط اا عىتنال میدهند، تناا راى ک "کارگراط - ستتتازماط مخفى"

ارا ملنى کار، رعنى ضر هی سوه به اجود منا ستا در جااط اا عى،  اجونای ناهذرر ااب رهبراط اآژرواتورهاى ملنى ا

همواره با اره اا عیت رابراستتتت که چند کارگر ستتترشتتتناح ا ضتتتاحب  چنیه ستتتلولى از چنیه ستتتازمانى
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هیات نمارندگى، ا بطور خالضه  ى چاارهاره، از میاط دسوگاهاا، باالى هله ها، از دراطاز باال "غیرسازمانى" نفوذ

ستترنم ماجرا را میگیرند ا آط را در جاوى که میخواهند ا میووانند  از دار ا نادرک، اما بار حال به شتتیوه ملنى،

آکستتیوط، تمجید  ماط ازمیدهندا کارى که براى ستتلول مربوطه میماند، امالم کوبى هوادارى ستتاز ستتمت ا ستتو

سیوط ا تمکیه به تمام محدادرت ها ا مقب ماندگى هاى آط ا ستا  آک سازماط ا نیا تنظیر گاارش خبرى براى 

را بارد به مالر تخیلى هوهولیست ها ااگذاشت، زررا آنچه رازهاى آکسیوط  اره کنورل از راه دار ا رهبرى غیبى

 :ست کهداره  ب  ا بعد آط مومارا میکند ارن را از

ایده ضحنه مم  ک سازماط را وه کارگراط به  سیعى که نیازمند رک  ااال، توده کمور آگاه ا کمور  اودا توده ا می

 -توده اى که در یتتمه از  ب ، بنا بر رک دانش ستتیاستتى  رهبرى حضتتورى، مستتومر ا ستترر  االنوقال استتتا

سوگند  ست ها ا نظرات ا سیاست هاى آناطخاطر تاکیالتى از هیاى، به تبعیت از کمونی اردنولوژرک ا را تعلق

 نخورده استا

میاتتتودا هدارت مخفیانه تمارالت،  ثانیا، رهبرى آکستتتیوط به ناگارر از رک جنبه ملنى تعییه کننده برخوردار

سوقیر ا در  مطالبات ممومى ا را حوى جات گیرى کلى شد، اما رهبرى مم  م شارد کمابیش ممکه با کارگراط 

 شک تناا میوواند رک رهبرى اساسا ملنى ا حضورى باشدا بى حال جرراط آناط

سله لحظات تعییه کننده، رادررارى هاى هى در هى سل شام  رک  سیوط  کارگراط با دالت ا کار رما ا  ثالثا، آک

کارگراط، توطنه هاى کار رما ا ممال اا، تجدرد آرارش  ممال آناا ا مباحثات درانى ا حستتتاح در میاط خود

هاى  ناینى ا غیره استا مکس العم  مناسب ا سرر  به تمام اره لحظات ا نقطه مطک ، مقبکارگراط، تعر 

را  رهبرى زنده ملنى ا حضتتورى تعییه کننده ا حفظ ستتکاط مبارزه در طول اره هراستته رارارارى آشتتکار، نیا

 اجونای ناهذرر میکندا

اسالمى ها، انجمنى ها، ا را توده اى  ها، شوراىرابعا، کمونیسواا ناگارر از  عالیت مخفى اند، اما سندرکاى زردى 

کارخانه حفظ کرده اند، همه امکاط دخالت ملنى دارندا در غیای رهبرى  ا اکثرروى هارى که مو عیت خود را در

سوى، امورایات کارگرى بطور دائمى توس  اره ملنى سازش ا  انقالبى ا منطبق با خ  ماى کمونی جررانات به 

با تمایدات ید کارگرى اره جررانات بارد بطور  در رازهاى آکسیوط، مقابله کمونیسواا شکست کایده میاودا

 جدى به بعد ملنى کایده شودا

بعنواط رک تاتتکیالت  همه ارناا به اره معنى استتت که تاتتکیالت کمونیستتوى در مح  کار ا زرستتت کارگراط،

به شتتتیوه اى مه ا  به معنى اا عى کل گامى  اا هن مال رهبرى در اضتتتولى  اد مخفى، تن لت موثر ا ام خا به د ر 

ملنى، حایر در ضحنه ا حضورى رهبرى را تامیه نماردا اره آط مساله اساسى  آکسیونااست که بوواند اره اجه

ست سئله رهبرى مبارزات جارى به آط ا شیوه برخورد حوزه هاى حابى به م ستا بوروه  که تبییه جدى  سوه ا ااب

ارراط  ا د تاتتک  هاى توده اى تثبیت شتتده استتتا  ر که جنبش کارگرى درارنکه ما در شتترارطى  عالیت میکنی

)نظیر شتتتورا ا ستتتندرکا( بى تردرد ظرع ا بستتتور موعار ى براى دخالت  اجود تاتتتک  هاى توده اى کارگرى
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سوى در سیوط تا حد زرادى به درجه کمونی سیوط  راهر میکندا در اره حالت دخالت در آک دخالت ا اتورروه  آک

اکلاارى، رعنى  مملى حای در تاک  توده اى غیر حابى کارگراط مرتب سیاسى ا  اودا اما در غیای چنیه ت می

کمابیش از نو رهبرى مملى خود را هیدا کند، نکات  وق اهمیت بمراتب بیاورى  در شرارطى که هر آکسیوط بارد

 رابندا مى

سیده اند ملاامات ست که ر قاى ما در حوزه هاى حابى هر شده ا شرار  ا بارها  یواب  دخالت حوزه ها در  ا 

رهبرى اره آکستتیوط ها بکوشتتیر، تحت چه  آکستتیونااى کارگرى چیستتت، تحت چه شتترارطى مجازرر براى

نخواهد بودا اکنوط تا حداد زرادى رکى از مامورره ملاامات اره امر  شرارطى دخالت ما سطحى ا آکسیونیسوى

آرا حوزه ا را تاکیالت  رد در اره زمینه براى خود طرح کند ارنست،داده اررا االیه سوالى که حوزه با را تویین

ا حضورى در آکسیوط هست، بى آنکه ک  موجودرت  محلى ما بطور اا عى  ادر به هر کردط خالء رهبرى ملنى

نه راچگو خطر بیاندازد  اگر نه، که در بیاور موارد چنیه است، آنگاه اره آمادگى ا ادامه کارى شبکه مخفى را به

  میوواط بدست آاردا

  
 نقش حياتى آژيتاتور (٣

سوه رهبراط مملى ا ملنى ا بطور کلى آژرواتورها در جنبش  آنچه  ب  از هر چیا از نکات  وق برمیآرد، نقش برج

مملکرد اره ا راد اابستتتوه استتتتا ارنگونه  عالیه، رعنى  کارگرى استتتتا هر آکستتتیوط بطور تفکیک ناهذررى به

نقاتتتى بیاتتتور از هر شتتترکت کننده مادى درآکستتتیوط را بعاده میگیرند، به جلوى  که کارگراط هیاتتتراترى

ستتتخنگو ا هدارت کننده  کارگراط گام میگذارند، آناا را مخاطب  رار میدهند ا میکوشتتتند به نمارنده ا ضتتتک

 وراینداام "طبیعى"امورایى اجود دارندا ارناا محصول  امورا  ا اموصای تبدر  شوند، همواره ا در هر جنبش

داشوه باشند، بطور طبیعى از خود  هر امورا  ا مبارزه کارگرى، حوى اگر احاای سیاسى در آط کمورره نفوذ را

جلو گذاشوه ا مبارزه را با خود تدامى کردط را دارندا کسانى که به  رهبرانى بیراط میدهدا ا رادى که شاامت ها

سخنگوى ملنى کارگراط تبدر  مخولک اره اظیفه را برداش خود مى بینند که درجات شوند، تمارالت آناط  به 

میاط کارگراط محبوبیت ا نفوذ کالم بیابندا کستتانى که از  را در ستتخناط خود بیاط کنند ا لذا  ادر میاتتوند تا در

هدارت  تعادهذررى ممومى کارگراط  راتر میراند ا به خود به چاتتتر رک رهبر ا موعاد به ستتتطن آگاهى ا

اند که  درت تاییج، مجای کردط ا خ   دا سنوا ارناا کارگراط آگاه تر، هرشورتر ا باتجربه ترىکارگراط مینگرن

ساح کارگراط را از  اى تعییه کردط را از خود براز میدهندابه مو   در بحث ها دخالت میکنند، در لحظات ح م

اره رهبراط خود بخودى به  ست کهدادلى بیراط میکاند ا راهى به جلو براى آناا ترسیر میکنندا طبیعى ا اباام ا

سا به درک درسوى از سا منا   طبقه کارگر ا اشکال مبارزه مسلن نباشند، گاه  د عات خطا میکنندا ممکه است ا

میکنند، اما رک خصتتوضتتیت در همه آناا ماتتورک استتت،  ابلیت  رار گر وه در جلو  تندراى ا گاه ستتازش

ابراز اجود  ردىا هیا  تویتتتین، استتتودالل ا تاییج ا شتتتاامتکارگراط، تاثیرگذارى بر آناط از طررق  ضتتتک

 رار دهند به جارى نمى رستتد ا در میه حال هیا  آکستتیونى بداط آنکه کارگرانى خود را در مویتت  رهبرى آط
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کارگرانى را به جلوى ضتفوع خود نراند ا حرکت خود را با  درت تاتخیص  طبیعىآکستیونى نیستت که بطور

به بورژاازى تحمی   ناندا آنجا که جنبش کارگرى توانسوه باشد نومى از تاک  هاردار رارهبرى گره  اره مناضر

مناضتتتر ممدتا در مقامااى کلیدى اره ارگاناا  رار  کند)نظیر اتحادره، شتتتورا، هیاتااى نمارندگى ا غیره( اره

سما ا شرار  ارهاز مجراى ارگانااى جاا واده رهبرى ارفا میکنند )طبع میگیرند ا نقش خود را ر ضر  ا در اره  منا

اوند ا به ماره هاى آط ا ضر می اک  ها ه س  اره ت ست حاکر بر آط  تا حداد زرادى تو سیا سخنگورانى براى 

منا   کارگراط همواره خی  استتتیعى از  عالورره کارگراط نیا از  تبدر  میاتتتوند ا لذا با انحراع آط تاتتتک  از

موجود در  اما در شتترار  نظیر ستتندرکاهاى ر رمیستتت ا غیره(ا اضتتولى هرالورى خار  میاتتوند، گردانه مبارزه

مکاط رستتمى اش در اره را آط کمیوه ا اتحادره  ارراط، که خبرى از شتتورا ا ستتندرکا نیستتت، آژرواتور نه به اموبار

کا به ات تا  مد که م یدا  کارگرى، بل جاى خود را در آکستتتیوط ه کارگراط،  یاط  یت اش در م نفوذ ا محبوب

آکسیوط کارگرى  گى اره شرار  ارنست که ضک رهبرى کارگراط به شدت مويیر استا سرکوی هرارو میکندا

توس  بورژاازى به د عات به دسوگیرى ا اخرا  آژرواتورها ارهبراط شناخوه شده تر ا  درمى تر منجر میاود، ا 

ناگارر هر به  کارگراط  ندا از رک لذا  یاط خود جستتتوجو میکن ردى را از م جد بارزه بار رهبراط  تداام م ستتتو 

مملى رهبرى ملنى  میاتتود، انباشتتت تجربه در میاط رهبراط کاهش مییابد ا جنبش همواره با یتتعک گستتستتوه

جدردى را به مرضه رهبرى ا آژرواسیوط جلب  رابراست ا از سوى درگر خالئى باز میاود که هر بار کارگراط

یعک دائمى رهبرى توام با صه اجود تعداد کثیرى از مناض میکندا  ر هرشور ا آماده هیش ا وادط، اره رک خصی

 جنبش کارگرى در ارراط استا مار

نظردارررا طیفى شتتتام   هنگامى که ما از رهبراط ملنى ا مملى جنبش کارگرى ستتتخه میگونیر اره طیک را مد

شتتور ا طوالنى در امر آژرواستتیوط ا نیا کارگراط هر کارگراط هیاتترا  درمى کار، با تجربه کار مواتتک  ا ستتابقه

 رار   ابلیوااى خود را در آکستتتیوناا به ثبوت میرستتتانند ا ممال خود را در نقش رهبرى جدرد، که گام به گام

بورژاازى در ارراط از جمله به اره  میدهندا اخوناق چندره ده ستتاله ا ستترکوی احاتتیانه جنبش کارگرى توستت 

ار کمى از اره رهبراط ا مناضتتر  ادر به هاى ستتیاستتى درضتتد بستتی نویجه نیا منجر شتتده استتت که احاای ا گراه

اره  خود دارندا ممده اره مناضتتتر  ا د تعاد ا تعلق تاتتتکیالتى هستتتوندا در رک کلمه رهبرى را در ضتتتفوع

نویجه تالش ما ا رشتتتد حای  کارگراط غیر حابى ا غیر تاتتتکیالتى اندا بى شتتتک رازى خواهد رستتتید که در

یاط کارگراط، بووانیر بخش تع ندهکمونیستتتت در م واتورهاى هرنفوذ  ییه کن ب  مالحظه اى از رهبراط ا آژر ا  ا

یات کارگرى را  ست نبض امورا شیر، رازى که آژرواتورهاى کمونی شوه با ضفو حای دا جنبش کارگرى را در 

حوزه حابى که مستتاله  کلیه ستتطوح در دستتت بگیرندا اما امراز چنیه نیستتتا اره آط اا عیوى استتت که هر در

میکند بارد به خوبى باتتتناستتتدا هدارت مبارزه  در آکستتتیونااى امورایتتتى را براى خود طرحرهبرى ا دخالت 

رهبراط مملى ا ملنى کارگرى ممکه نیستتتا رهبرى از باالى ستتر ارناا ممکه  امورایتتى، بداط آژرواتور، بداط
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لى حوزه هاى کار مم مو قیت ما در تعییه گام اضولى به جلو در جنبش کارگرى ا در تد یق بیاور سبک نیستا

  حابى تماما به درک اره اا عیت گره خورده استا

  
 ( حزب کمونيست و رهبران عملى جنبش کارگرى٤

ست که رهبراط مملى ا آژرواتورهاى هرنفوذ در جنبش ست که هدع حای ما ارن ین ا ضفوع  اا کارگرى در 

اتتکیالتى ا خ  ماتتى خود حای باشتتند ا  عالیت آناا در چاارچوی ممومى  عالیت حای اتحت یتتواب  ت

برداشوه به سمت اره هدع ا چه براى حداکثر تاثیرگذارى کمونیسوى  سیاسى حای  رار بگیردا اما چه براى گام

توجه خود را به  مبارزات جارى کارگرى، ما بارد امراز، براى دستتتویابى به آژرواتورهاى  اب ، بر امورایتتتات ا

 راى امکانات ا رااب  ا ماتررال موجود کار کنیرا نیرا ما بارد لمرا  عالیت غیرحابى کارگراط هیارا معطوع ک

شد، رهبر مملى ا آژرواتور، اخوراخ حای ما را هیا جرراط ستا اره هدرده  همانطور که گفوه  سى درگرى نی سیا

مساله ما ضادر کردط تعدادى آژرواتور به مرضه ملنى نیست )هر  جاء الروجااى امورا  کارگرى استا بنابراره

اظیفه را  رستتتید که آژرواتورهاى حر ه اى ا ستتتیار حای، مالاه بر آژرواتورهاى محلى، اره د زمانى خواهدچن

گذارى بر تاثیر کار راى رهبراط مملى موجود براى  که  ند(، بل جام ده رت  ان هدا به حای ا  اا  لب آن اا، ج آن

سو ا سیوط از رک سه مملکرد آناا در جرراط آک شد آژرواتورهاى  مرتب  کردط  عالیت حابى با هرا سر ر ا مکانی

جلب کنیر ا در  کارگراط از ستتوى درگر استتتا ما بارد رهبراط ا آژرواتورهاى موجود ا بالفع  را جدرد در میاط

شتترکت کنیرا اره جانى از کار راتیه  شتتک  گیرى آژرواتورهاى جدرد، با ا کار ا اضتتول راشتته کمونیستتوى،

تاکیالتى معیه ا محکمى با رهبراط مملى آکسیوط  -بووانیر رابطه سیاسى  ماستا اما درهر آکسیوط معیه ما بارد

شرار  موجود ا رادى را که بارد مورد توجه جدى ما  رار بگیرند سیر کرد:  بر رارکنیرا در  سوه تق میوواط به دا د

رىا ااین دام، اسوعدادهاى جدرد ا رهبراط در حال شک  گی اال کارگراط هیارا ا رهبراط مملى  درمى کار ا

ما  مملى به مجری ا تازه کار رک تقسیر بندى شماتیک ا خاک استا در اا عیت امر است که تقسیر رهبراط

نارى یاستتتى ا توا گاهى ستتت بدرجات مخولک از آ که  کارگراط مواجایر  واستتتیوط  با طیفى از  مملى براى آژر

 عالیه ا حوزه هاى ما در میاط  طبعا تناا از خود برخوردارندا تاتتتخیص د یق شتتتیوه برخورد به هر مورد خا 

 تقسیر بندى شماتیک براى  رموله شدط ر قاى ما مفید خواهد بودا کارگراط برمیاردا اما همیه

 

سابقه و باتجربه کارگراط تجربه سخت ا ماقت بارى را در  اره دسوه از االف( آژيتاتورها و رهبران عملى با

اار سر گذرانده اندا   سال اخیر از  سالمى بر جنبش کارگرى ممدتا اره ر قا را هدع  رار داده  جماورى چند  ا

کردط در ااحدهاى  زرادى از آناط امدام، دستتوگیر ا را اخرا  شتتده اندا بخاتتى از آناط امکاط کار استتتا تعداد

راى آارده اندا جائى که ااال محی  محدادى  بارگ را از دستتتت داده اند ا به ناگارر به کارگاه هاى کوچک

مبارزاتى آناط در آط کمور شتتناخوه شتتده استتت ا الجرم از نفوذ ا محبوبیت   عالیت آنااستتت ا ثانیا ستتابقهبراى 

کمونیستتت میدانندا اما  در میاط کارگراط برخوردار نیستتوندا اکثر اره کارگراط خود را ستتوستتیالیستتت ا هیاتتیه
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سواا سواا ا رارارونی سر را به راارت هوهولی سر آناا را نیا به آموخوه اند ا لذا بحر کمونی سر ا هوهولی اط رارارونی

زرادى منااى  سرگاوگى اردنولوژرکى ا ناباارى سیاسى دچار کرده استا از نظر مملى تا حداد رک بحراط ا

ایه را با رکدرگر ندارندا سورده هی شده اندا رااب  گ سبک کار  ا موفرق  نگرانى از خطرات امنیوى ا تجربه تلم 

سوى، آناط را در  اک هوهولی اوى نیا  ت سائ  مالى ا معی ستا م سوى دچار دادلى کرده ا سازماط کمونی هذررى با 

ادرد میکندا در به سى آناط را ت سیا سنگینى میکند ا اره اناااى  شفوگى  کرى،  شدت بر داش آناط  مجموخ آ

رگراط براى  عالیت ماک  ممومى اکثر اره کا تاک  گرراى، دلسردى ا محا ظه کارى، ا  قداط مرضه مناسب

حوى ستتازماناارى نظیر راه کارگر را  "خلق گرارى"به بستتت هوهولیستتر ا  استتتا در شتترارطى که جو اخوناق ا

بود( به ستتندرکالیستتوااى  را )که کار خیابانى ا مااراء طبقاتى خصتتلت استتاستتى شتتاط ٣با ى مانده از خ   محا  

که خود از ابودا گراراات سندرکالیسوى کارگراط،  داآتاه تبدل کرده است، جاى تعجب نیست که اره دسوه از

غرق شتتتده باشتتتندا ما بارد راى اره بخش از کارگراط بطور منظر کار کنیر ا   وى داشتتتوند، در اره انحراع

 مسان   وق بارد در برخورد ما به آناا ملحوظ باشدا تمام

ظات امنیوى میوواند دلیلى براى مالح بارد تحت هر شتتترارطى تماح ا تبادل نظر با اره ر قا را حفظ کنیرا تناا (١

 باشدا محداد کردط تماح با ارنگونه کارگراط

سر ا٢ سر، مملکرد رارارونی سر ا  عالیت  ( ما بارد در برخورد به اره کارگراط، تجربه هوهولی سندرکالی نیا مبانى 

ارزه محداد سندرکالیسوى کارگراط را از آشفوه  کرى، راح ا تمکیه به مب انفرادى را ممیقا نقد کنیرا ما بارد اره

استا بى آنکه سرسوزنى از  بکایرا بارد توجه کرد که در اره کار حداکثر موانت ا تفاهر موقاب  یرارى بیراط

ست تخفیک بدهیر، سوى ا سنگیه تجاری منفى اى را که اره کارگراط  نقد خود به هر آنچه غیرکمونی بارد حجر 

حق به  وى ا رارارونیستتوى را به حستتای آارررا ما نبارد از مویتت بدآموزى هاى هوهولیستت از ستتر گذرانده اند ا

شگرى اخال ى )مبنى بر لاام مبارزه ا ضر ا بر مبناى هرخا کنار نکایدط ا غیره(، با آناط مواجه  جانب، طلبکار ا 

وه مملکرد حای ما دارند، اره انوقادات بارد به د ت ا با تفصتتتی  هاستتتم گف شتتتوررا اگر انوقاداتى به موایتتت  ا

محداد گذشتتوه ا درک  بارد بکوشتتیر تا یتتمه باال بردط راحیه مبارزاتى آناط، به نقد ممیقى از هراتیک شتتودا

 راشنى از حای کمونیست ا اهداع ا شیوه هاى آط دست رابندا

خطرات امنیوى )براى هر دا  ( بارد کارى کرد که اره مناستتتبات ا مباحثات در موه رااب  طبیعى ا با حدا  ٣

بر تجربه آناا از ستتبک کار  رضتتت طلبانه هوهولیستتوى  ضتتورت بگیردا نگرانى امنیوى اره کارگراط موکىطرع( 

ا  مناستتبات محکر ما بارد اره ر قا را با ناتتررات ا رادروى حای ا با نظرات ستتیاستتى استتتا در چاارچوی اره

 تاکویکى ا شعارهاى خود آشنا کنیرا

سرکوی جماورى  ارتبا  با رکدرگر  رار دادا نباردبارد اره کارگراط را حوى المقدار در  (٤ ست  سیا اجازه داد 

 تضعیک کندا اسالمى، هیوند طبیعى میاط کارگراط هیارا را
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تویتتین نظرات حای در برابر  کار بر راى اره دستتوه از کارگراط مستتولام استتومرار، حوضتتله  ابلیت ترارج ا

سوه از ضالت مملى اره د شناخت مع اات انحرا ى ا  ستا باورره ا مجری ترره ر قاى مرا   گرار کارگراط ا

 بارد به اره امر بپردازندا

شد ستعدادهاى جديد، رهبران رو به ر ار  در غیای بخش مامى از رهبراط اب( ا شده ا مجری،   شناخوه 

ممدتا کارگرانى هستتوند با آگاهى ستتیاستتى ا تجربه مملى  استتیعى از رهبراط جدرد ها به میداط میگذارندا ارناا

محالت به  معوریتتند، جوانورند ا از راحیه باالترى برخوردارندا ر قاى ما در کارخانجات ا مور، اما هرشتتور اک

ممومى، در تجم  هاى امورایتتى، کستتانى  کرات با اره رهبراط در حال شتتک  گیرى آشتتنا میاتتوندا در مجام 

دالت ا کار رما ضتتداى امورا  همه میرستتانند، در مقاب  موام   هستتوند که بار ترتیب حرع خود را به گوش

را تحت تاثیر  را حوى هراندط رک جمله جو جلستتات کارگرى میکنندا گاه با رک ستتخنرانى به مو   خود را بلند

 رار میدهندا در موارد زرادى به خوبى درده میاود که دخالوآناا بیاور جنبه احساسى دارد، ظاهرا به شور میارند ا 

چنداط  نسبت به تحمی  ا  اار حساسند ا در امورا   ردى جسورندا سخنانااط نیستا کسى جلودار امورایااط

اور بیاط هراحساح ست، بی ضولى نی شده ا الااما ا سودل ا حسای  ست تا دموت به  منظر، م سور ها اقت ها ا  م

رگراط مبارزاتى در آط مو  میاندا ارناا بودررج اموماد ا محبت کا ا دامات مملى ا سیاسى حسای شده، اما شور

بخوبى ا بسرمت به رک رهبر  میاارند، اما ناهخوگى ا  قداط زمینه  بلى در رهبرى، بامث میاود نووانند را بدست

شوندا ر قاى ما بارد اره شده تبدر   شناخوه  سیت مورد توجه  رار دهندا  مملى  سا ار کارگراط را با د ت ا ح  

آگاه شوند،  دط به آژرواتورهاى خوی برخوردارندا ا اگراز حدا   توانارى براى تبدر  ش ارناا کسانى هسوند که

جدردى از رهبراط کمونیست ملنى در جنبش  به اردنولوژى کمونیسوى مسلن شوند ا تجربه کسب کنند، به نس 

اره کارگراط براى هرارش آژرواتورهاى کمونیستتتت از نظر ما حیاتى  کارگرى تبدر  خواهند شتتتدا کار در میاط

 :ما در اره زمینه ارنااستاظارک  استا رنوح

میاط آناا با ر قاى حابى مجری در  نه  ق  بارد با آناا تماح بر رار کرد، بلکه بارد رابطه حضورى ا مسومرى (١

رک رابطه طبیعى به داستتت اهمراه دائمى اره کارگراط تبدر  شتتودا  امر ترارج بر رار کردا بارد ر یق حابى در

 هسوند، به آناا بارد آموزش در حیه مم  دادا "آموزىکار"آژرواتورهاى در حال  ارناا

کمونیسر ا ارده هاى بنیادى مارکسیسر از  بارد کمونیسر را به آناط آموختا اره کارگراط بارد با اسناد هاره اى (٢

شوندا در ادامه کار، سند  طررق ما آشنا  انا شیوه هاى آط را ب ست، اهداع، تاکویکاا ا  اره ر قا بارد حای کمونی

 ماواق کار با حای باشندا ا

مبارزه کارگرى را درک کنند ا  ( اره کارگراط بارد نقش ا مو عیت رک آژرواتور ا اهمیت آط براى انقالی ا٣

اور شک  رک دخالت  آگاهانه به نقش خود برخورد کنندا هر چه بی یات کارگرى از  بارد دخالت آناا در امورا

هد مند تبدر  شتتتود که به ستتتیاستتتت ا خ  ماتتتى طبقاتى دخالت ما النه ا  احستتتاستتتى درآرد ا به رک

 )سوسیالیسر( ا رک حای سیاسى ماخص )حای کمونیست( مرتب  میگرددا معیه
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میاود، کى بارد حوما دخالت کند  بارد هنر آژرواسیوط کمونیسوى را به آناط آموختا آژرواتور کى اارد مم  (٤

 عالیت خود ا مو عیت را باناسد، حداد ا ثيور سربسوه حرع محی   ا کجا بارد احویا  کند، چگونه بارد جو ا

حابى  گفوه مسان  چگونه راشه میاود، چگونه بارد نظرات ضحین ا را حوى شعارهاى ماخص زدط را ضررن

خود را حفظ کند، رابطه اش با توده  را تبلیغ کند بى آنکه  ربانى تحررکات ممال بورژاازى شتتتود، چگونه بارد

ستتتیاستتتى چگونه هورت خود را تعررک میکند ا اممال خود را توجیه  رد باشتتتد، در مقاب  هلیسکارگراط چه با

سوى مینمارد، تا چه سوااى کمونی سیا سر ا  شاره ملنى به کمونی شرارطى مجاز به ا ست، چگونه  حد ا تحت چه  ا

سد، توطنه هاى ممال بو بارد  درت بالفع  ا بالقوه حرکوى را که میخواهد هدارت کند انا رژاازى از چه  ماش ب

شودا  چگونه در حیه آکسیوط تفر ه ا کنى میکنند ا چگونه بارد اره ا دامات خنثى است، ممال دالت ا کار رما

شیوه هارى بارد در مذاکره با ست، چه  دالت ا کار رما بکار برد، چگونه میوواط   وامد نمارنده کارگراط بودط چی

نظیر اره،  "سبک کارى"د ا در ضحنه نگاهداشت ا ده ها سوال مار کر بیاورره نیراى توده کارگراط را بسیج

 تصحین شودا تماما بارد به د ت به آژرواتور کارآموز آموخوه شود ا مملکرد اا در هر مورد ارناا

اره ر قا براى تبدر  شدط به  بطور خالضه در برخورد به کارگراط هرشور ا معور  بارد با حساسیت تمام  ابلیت

سوعداد ا  ابلیت  ملنى ا رهبر مملى را ارزرابى کردارک مبلغ  ضورتى که ا یعک آناط را تحلی  کرد ا در  نقا  

میاط اا با  امنیوى اا مورد تارید  رار گر ت، تماح دانمى ا محکمى، در رک رابطه طبیعى،  ردى ا ضتتتالحیت

آموخت ا کار تبلیيى اا را در را به اا  رکى از مراجیه حابى بر رار کردا اضتتتول کمونیستتتر ا انقالی کارگرى

میاط ارجاد رک رابطه ر یقانه، اضتتتولى ا ستتتازنده میاط ر یق حابى با  ضتتتحنه مملى هدارت ا نقد کردا در اره

ممکه میکند، حد اضتتلى  تازه کار بیاتتتورره نقش را داردا اره رابطه در میه ارنکه آموزش آژرواتور را آژرواتور

یتتتربه را کاهش میدهد، بوروه اگر آژرواتور خود به  د میکند ا خطر انوقالمیاط اا ا بدنه مخفى تاتتتکیالت ارجا

مورد اره  خود هى برده باشتتد ا آگاهانه اا را از ردرابى هلیس مصتتوط بدارد )در "آموزگار" اهمیت ا ارزش کار

 .جنبه هانیه تر بیاور تویین میدهیر(

ست  ارا براى جلب آناط به حای کمونی ستا اما تالش  دانمى ما رک  عالیت راتیه اکار در میاط کارگراط هی ا

کمونیسوى، جاء اروه اى از اره  عالیت همیاگى ماستا هرارش  براى هر کردط خالء آژرواتورهاى ملنى در کار

ستا ا جلب آژرواتور به اکیالت مخفى ا ضه جدردى به مجمومه  عالیوااى ت یا ه کردط مر ر قارى که  معناى ا

حای تبدر  نمیاتتوند، بلکه بعد  جذی میاتتوند، ضتتر ا به منصتتر جدردى در شتتبکهبعنواط مبلغ ملنى به حای 

شناخت اجاى  جدردى از  عالیت را امکاط هذرر میکنندا بنابراره بارد اروگیااى اره بعد ملنى  عالیت را به خوبى 

عالیت را نداشوه باشیر، اره بعد   آژرواتور را به اا بخایدا مادام که ما از لحاظ مملى  ابلیت هاى گذاشوه به اا عى

اکیالت محلى ما )در شیوه  رعنى مادام که ت ست که به  کارخانه ا محله(  ا د مجمومه اى از آژرواتورهاى ملنى ا

اا عى کمونیستتوى در  اضتتولى با تاتتکیالت مخفى حای در ارتباطند ا توستت  آط هدارت میاتتوند، دخالت اى

شد، در باورر سیونااى کارگرى اگر غیرممکه نبا سطحى خواهد بود ا در همه  ه حالتآک صاد ى، کر تاثیر ا ت
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تاتتتکیالت حابى ببار میااردا آکستتتیونیستتتر در کلى ترره تعبیر آط به معناى  حال مخاطراتى جدى براى ک 

اره مم   راهر  زدط به مم  در هنگام ا تحت شتتترارطى استتتت که ملاامات ا زمینه هاى مادى ا اا عى دستتتت

استتتا رابطه محکر تاتتکیالت مخفى )از لحاظ  ابى رکى از اره ملاامات حیاتىناتتده استتتا آژرواتور ملنى ح

سى  ستا حاال هر ر یق ما میوواند تاکیالتى ا امنیوى( با -سیا شرار  حیاتى ا به  آژرواتور ملنى رکى درگر از اره 

ودارى ترره لحاظ ما از اره اب حوزه ا تاتتتکیالت محلى خود بنگرد ا مجددا از خود بپرستتتد، تا چه حد از اره

 کارگرى برخوردارررا ملاامات دخالت اضولى اادامه کار در آکسیونااى

ساله شد که م سمت تاکید  سمت مقاله را همینجا تمام میکنیرا در اره   دخالت در آکسیوناا براى ما نه رک  اره  

ان  بارد با تد یق سبک کارى استا اگر موانعى اجود دارد اره مو مساله نظرى ا تاکویکى بلکه اساسا رک مسنله

لذا ما بارد  کمونیستتوى ر   شتتودا آکستتیوط کارگرى نیازمند رهبرى ملنى )مالاه بر مخفى( استتتا ستتبک کار

مسولام داشوه مناضر ملنى کار ا آژرواتورهاى  راشااى دخالت ملنى را بیاموزرر ا بکار ببندررا اما دخالت ملنى

ورها در ضتتفوع ما بستتیار اندکندا راه هرارش ا جذی امراز اره آژروات کمونیستتت در جنبش کارگرى استتتا

هرشور ا معور  ا با   عالیه، خر شدط بر راى رهبراط مملى جنبش کارگرى، کارگراط هیارا ا مناضر ارنگونه

به آژرواتورهاى حابى استا اره امر بعالاه مسولام  اسوعداد در جنبش کارگرى به منظور تبدر  کردط اره مناضر

 ارست که تاکیالت مخفى حابى با مناضر ملنى کار خود بر رار میکندا تاکیالتىدرک نوخ رابطه 

ماتتخص نکاتى را درباره  در  ستتمت بعد راى اره اجه آخر، رعنى جنبه تاتتکیالتى مستتاله مکث میکنیر ا بطور

ه میکنیر، ا در انواا بحث خود را، با هدع راشتتت رابطه مملى آژرواتور با حوزه ا تاتتتکیالت مخفى حای طرح

 هاى حابى در اره جات، جمعبندى خواهیر کردا کردط رنوح گامااى مملى حوزه

 
  

 حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى
 درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى

(٢) 

 :مبحث آژيتاتور "سبک کارى"اهميت  (١

سطن هاره اى ا به ست را بارد  ب  از هر چیا در رک  ضطالح  بحث اهمیت آژرواتور کمونی مد  "سبک کارى"ا

که براى مثال تعداد رهبراط مملى ا کارگراط ضتتاحب  نظر  رار دادا در اره ستتطن، هنوز بحث بر ستتر اره نیستتت

بارد ا اارش رابدا بحث بر ستتر اره استتت که اضتتوال حای ما،  عالیه حای در  نفوذ در ضتتفوع ما کر استتت ا

جذی ارنگونه کارگراط را  دات ا راشااى  عالیوى باشند کها حوزه هاى ما بارد داراى چناط سنت ها ا ما شارها

هدرده اى بنام آژرواتور هرالور در ستتیستتور  "هضتتر"یتترارت  امکاط هذرر میکندا به همیه معنى استتت که  بال از

در  کردررا راشتتااى ما بارد چناط باشتتد که آژرواتور ا رهبر مملى کارگراط بوواند مملى  عالیت حابى ضتتحبت

آژرواتور در تنا ض نباشتتتد، بلکه  جا بیفودا کار با حای نه تناا با خصتتتوضتتتیات ا نیازهاى  عالیتاره ستتتیستتتور 
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خصوضیات ا تقورت آناا ارجاد کندا سبک کار هوهولیسوى، که  برمکس، محی  کامال مناسبى براى شکفوه اره

براى رک  طبیعوا جائىااشتتکال امورایتتى خرده بورژااهاى از لحاظ تولیدى منفرد استتت،  منطبق با نحوه زرستتت

 آژرواتور هرالور ا رهبر توده اى کارگرى با ى نمیگذاردا

سالمت آمیا بر بورژاازى ا اار م سى به نوسانى میاط اممال   سیا شود،  ا وى مبارزه  سوى بدل  مصیاط کور ترارر

ئه گرانه منحصتتتر شتتتود، ا وى کار مخفى تا حد مملیات توط ا وى ابراز اجود ستتتیاستتتى به ابراز اجود خیابانى

مستتتم شتتتود ا دخالت در مرضتتته ملنى مبارزه را کمابیش مطلقا منوفى کند، طبعا  دستتتوجات بررده از جامعه

کارگراط بازى  کارگر ضتتاحب نفوذ ا رک رهبر کارگرى که نقش خود را تناا مى تواند در جلوى ضتتک رک

لیسوى در اا  رانق شاط نه تناا  ا د سازمانااى هوهو کند، جارى در سازماط نمى رابدا بیاوده نیست که مظیر ترره

سازماندهى ا  درت ا نفوذ جدى ضنعت نفت بودند، بلکه حوى از  ضنار  بارگ نظیر  رهبرى رک  مبارزاتى در 

امورایتتات ا مبارزات به معنى اخص کارگرى  نفره نیا ناتواط بودند ا تا آنجا که به ٥٠اموصتتای در رک کارگاه 

 خبرنگاراط آط بدل میادندا را ا مربو  میاود، حداکثر به دنباله

امورا  کارگرى  ستتبک کار حای ستتیاستتى طبقه کارگر، بارد با زرستتت ا وصتتادى ا اشتتکال ماتتخص مبارزه ا

انفرادى کارگراط بى ثمر ا تناا مبارزه مواک  آناا  سازگار باشدا کارگر در مواک  شدط  درت مییابدا امورا 

تولید  ندى در مرضتته تولید برخوردارندا از ارنرا کارخانه ا مح اهرم  اتتار نیرام ثمربخش استتتا کارگراط از

به شک  هاره اى امورا  کارگراط  رکى از اساسى ترره مرضه هاى مبارزه کارگرى را تاکی  میدهد ا اموصای

برخالع خرده بورژاا رک طبقه اجومامى ا مرتب  با تولید بارگ  در ا صتتتى نقا  جااط تبدر  میاتتتودا کارگر

 مبارزه اره طبقه ناگارر اشکال توده اى، ملنى ا را در را به خود میگیردا را  ااستا امو

ستتتازماط داد ا انوظار  "اى چستتتب  طره"کارگراط را نمى تواط در خانه هاى امه ا جوخه هاى رزمى ا تیر هاى 

ل در زرر کارگراط بمثابه رک طبقه ستتتراستتترى، در میه حا داشتتتت که همچوط کارگراط مبارزه کنندا ا باالخره

محلى خاضتتى جاى گر وه اند که در هر رک توده استتی  کارگراط رهبرى حضتتورى ا  مجمومه هاى  ابررکى ا

سازماندهى ا محلى سونى با  س سرى کارگرى ارتبا  ناگ سرا اااى مخولک  خود را نیاز داردا مبارزه  حرکت بخ

ها ا خرده کارگراط را نمى تواط چوط بورژاا قه داردا  ها،  اره طب رک بورژاا ید ا  رک مرج  تقل با ملر کردط 

دار به خ  کردا سازماندهى ا رهبرى محلى براى هر مملکرد طبقاتى کارگراط،  دالت در تبعید ا نظیر آط از راه

 درت، رک امر حیاتى ا  اموصتتای ا  یام تا کنورل کارگرى ا اممال برنامه رراى ا وصتتادى در  رداى کستتب از

 غیر  اب  چار هوشى استا

ست ا مبارزه طبقه سبک کار ضیات مینى زر صو سازگار با اره خ سبک کارى  سوى،  ستا تمام  کمونی کارگر ا

کرد که ما دررا ویر بارد آگاهانه ا از طررق نقد  جوهر نقد ما به ستتبک کار هوهولیستتوى را میوواط در اره خالضتته

 عالیت حابى با  جنبش چپ، راه خود را در جات ستتتازگار کردط شتتتیوه هاى ستتتنت هاى بورژاارى حاکر بر
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ست ها مجازند که به هر مینیات ار  حیات تولیدى ا مبارزاتى طبقه کارگر باز کنیرا هوهولی شک  که میخواهند  

 کنندا جومامى اى را که هارگاه ا موک  آنااست بسیج ا هدارت

هیر که به  درت هارى ستتازماط بد ما موظفیر طبقه خود، طبقه کارگر، را در آط اشتتکال ا با تکیه بر آط مکانیستتر

شتتتدط میدهدا مبارزه طبقه کارگر، از اموصتتتای تا  یام تا اداره  اا عى طبقه کارگر به باورره اجه امکاط مادى

آژرواتورهاى  رهبراط مملى محلى ا آژرواتورهاستتتا هس حای کمونیستتت بارد خود تاتتکلى از جامعه، نیازمند

صورت رابط شدا تجسر رابطه حای ا طبقه ب صور  "سازماط مخفى توده کارگراط" ه دا  طبىهرالور نیا با رک ت

 استا "موتور بارگ- موتور کوچک" رمولبندى چررکى  مکانیکى استا اره بیاط درگرى از

ارااط طبقه  در جااط اا عى آژرواتورها ا رهبراط محلى ا توده اى با نفوذ آط حلقه اى سوند که حای مخفى هی ه

آموزش مى بینند، ملنا امورا  میکنند ا ملنا مواتتک  میاتتوند موصتت   ملنارا با توده استتی  کارگرانى که ممدتا 

کار ما چه جارگاهى  مربو  میکندا مساله اى که ما با آط رابراریر ارنست: در حای ما ا در سبک نگاه میدارد ا

ست  شده ا صا  داده  صر حیاتى مبارزه هرالورى اخو اکیالتى ما بطور  به اره من سنت هاى  عالیت ت طبیعى آرا 

اره  اتتتر تعییه کننده در طبقه کارگر بوجود مى آارد  آرا حای ما میوواند  ظرع مناستتتبى را براى ارفاى نقش

سى از رکسو ا رهبراط مملى ا ملنى از سوى دا سیا سنوى میاط حای  درگر را از میاط بردارد ا  گانگى ا جدانى 

 نفوذ محلى بدل کند کمونیست ضاحب  خود حای سیاسى را به حای دربرگیرنده رهبراط

حوزه هاى حابى استتتا  به اره ترتیب بحث حایتتر گام درگرى در جات تد یق راشتتااى مملى  عالیه محلى ا

مملى جنبش کارگرى،  ابلیت ما در هرارش رهبراط  مستتتوق  از هر االورت را کمبود مقطعى، توجه ما به رهبراط

یى اااى امورا ست براى جنب ک طبقه کارگر ا تالش ما در تبدر  کردط حای کارگراط ا بخاااى مخول کمونی

از ارنکه آکسیونى  به حای مواک  کننده اره رهبراط، رک امر ا اظیفه دائمى ا همیاگى ماست، امر کمونیست

تناا به مدد  عالیت آژرواتورها  راتیه حابى ستتتازماندهى در کار باشتتتد را نها بخش مامى از تبلیغ ا ترارج ا

رهبراط مملى  د به ستتموى برارر که حای ما بطور طبیعى همواره بخش  اب  مالحظه اى ازبار امکانپذرر استتتا ما

سازماندهى اره شدا  ابلیت  شوه با ضفوع خود دا شاخص  جنبش کارگرى را در  بخش از طبقه کارگر، رکى از 

را  حای به رک جرراط در دراط طبقه کارگر تبدر  شتتده استتت، هاى مار در تاتتخیص اره استتت که آرا اا عا

  خیرا

  
 حزب "فعاليت پايه"سلول پايه حزبى و ) ٢

شده اکی   سلولى از حای که در کارخانه را محله ت ست،  سلول هاره حای ا ستا از اره نقطه نظر حوزه  حوزه  ا

حای در کارخانه ا محله از حد  عالیت  " عالیت هاره" اظارک راتیه ا تعررک شتتتده اى را برماده داردا اما

در رک  حای، رعنى تبلیغ، ترارج، ستتازماندهى ا رهبرى مبارزات " عالیت هاره"میرادا   راترراتیه رک ستتلول 

کارگرى( چیاى ها ا محالت  نه  خا کار مه اى از  م  مجمو را بخش )شتتتتا نه  خا بیش از تبلیغ ا ترارج ا  کار

سلول هاره ست که توس  رک را چند  اکیالتى که بنا به سازماندهى اى ا اودا آط ااحد ت تعررک اظیفه  انجام می
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بخش،  از  عالیت را دارد درگر حوزه نیست، بلکه رک کمیوه تاکیالتى )کمیوه کارخانه، هیش بردط چنیه سطحى

حداد ا رک حوزه  ندهى  ما ظارک تبلیيى، ترارجى ا ستتتتاز یه ا غیره( استتتتتا ا ثيور معینى داردا میوواط  ناح

کمک هاى مالى ا نظارر آط را از رک حوزه  جم  آارى سازماندهى محا   ترارجى، شبکه هاى توزر  نارره ا

درگر  اموصای ا تظاهرات را نمیوواط به همیه سادگى از رک حوزه انوظار داشتا ارناا طلب کرد، اما سازماندهى

نمى توانند جاء اظارک حومى ا الزم االجراى رک حوزه باشتتندا ارناا درگراظیفه کمیوه هاى تاتتکیالتى استتتا 

حابى رعنى آط کمیت ا کیفیوى از  " عالیت هاره"رک ستتلول هاره با  اظارک حوزه، بعنواط بعبارت درگر بارد میاط

مورد اال ما از  حضتتور همه جانبه حای در رک کارخانه را ناحیه انوظار میراد تفاات گذاشتتتا در  عالیت که از

سلول هاره تاکیالتى سخه میگوریرا در سر  مملکردهاى رک ااحد ا  مجمومه آط  عالیواارى مورد دام بحث بر 

 در هر ااحد  ابررکى ا محلى  ادر به هیابرد آط باشدا است که حای بارد در تحلی  ناارى

ارنستتت که تا آنجا که حوزه ها به  اما اره نکات چه ربطى به مستتنله آژرواتور ا آژرواستتیوط دارد  رابطه مستتئله در

ه  طعى آناا )رعنى اظیفه اى که بداط انجام آط حوزه بعنواط اظیف معنى اخص کلمه را مد نظر داررر، نمى تواط

نیستتت حوما رک را  نیستتوند( ستتازماندهى ا هدارت آژرواتورها را  رار دادا هر حوزه ستتازمانى موظک هاى کاملى

سازماندهى آژرواتورهاى کمونیست توده اى ا ملنى  چند رهبر ملنى کارگرى را سازماط داده باشد ا تيذره کندا

 محداده اظارک تعررک شده رک حوزه استا اتر ر وه ازبه معناى  ر

آژرواتورهاى توده اى اند، ا ثانیا آط  بنابراره ااال همواره حوزه هاى موعددى میووانند اجود داشتوه باشتند که  ا د

برخوردارند که رهبراط مملى جنبش کارگرى را در رابطه با خود ا تحت  حوزه هارى که از اره امکاط ا توانارى

میبرندا ارنجا  کمونیستتتت مواتتتک  کنند، درگر کمابیش دارند خود را از محداده رک حوزه  راتر چر حایهر

 کمیوه هاى کارخانه( دارد برداشوه میاودا درگر رک گام جدى براى شک  گیرى ارگانااى باالتر حابى )نظیر

هاى هاره اانجام منظر  زهما، بعنواط رک اضتتت  ا به منواط رک االورت، مصتتترانه خواهاط تاتتتکی  ا تکثیر حو

سویرا اره آط س  آناا ه شده حوزه ها تو ست که هر  اظارک تعررک  شد ا اگى ر صر همی طپش دانمى ا آط من

م  تر کا یت هیچیده تر ا مو عال رد بر آط موکى ا استتتووار شتتتودا اره    با حابى، در هر مرحله از حیات حای، 

دائمى در هاره، حای ما امکاط  دا اما بر مبناى اره رشتتتدتعطی  بردار نیستتتت ا هرگا از االورت نخواهد ا وا کار

هیجیده تر ا ترکیبى ترى را در دستتتوور بگذارد ا باالخره  هاى بگذارد، اظارک "جدردى"مییابد به مرضتتته هاى 

آژرواتورها ا  مرکب ا باالترى را در هرم تاکیالتى حای بوجود آاردا جذی ا سازماندهى اندامااى تاکیالتى

 اره مرضه هاستا آژرواسیوط توده اى ا رهبرى مملى آکسیوناا رکى از هیابرد امر

ارگاناا ااندامااى مالیور حابى  در اره داره از کار حای کمونیست، ها گذاشوه به اره مرضه ها ا شک  دادط به

اکیالت حابى کارخانه با اظارک صمیر  رعنى ک  ت سن "از باال"مونوخ آط،  ب  از آنکه نویجه رک ت سا امه اى ا ا

شد، نویجه شد، با ست که اره دارنماى ر یر آن ستا هدع از بحث حا شد از هاریه ا در رکى از  رک تکام  ا ر

 ابعاد مار آط، ترسیر شودا
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اى جلب میکنیر ا در اره بحث همه  اما ارنکه توجه حوزه ها ملى العموم را به مستتنله آژرواتور ا آژرواستتیوط توده

که ااال، ک  حوزه ها ا  عالیه حای را به سمت کار سیاسى )ا در  از ارنراستحوزه ها را خطای  رار میدهیر، 

بارد براى همه ما  تاتکیالتى( با رهبراط مملى جنبش کارگرى جات بدهیرا اهمیت اره  اتر از طبقه مراح  بعد،

هارى را که هر عدى آط حوزه  یا، گامااى ب ثان باشتتتد، ا  نانى  معلوم  یه ا توا نات اال ها اکنوط از امکا الزم براى 

برخوردارند، ماخص کنیرا براى بسیارى از حوزه ها، بحث ما در حد رک آموزش  گذاشوه به اره مرضه  عالیت

درگر، مضتتتامیه اره بحث  کار ا تاکیدى بر رک جات گیرى ممومى، اما مار، با ى میماندا براى برخى ستتتبک

  میوواند رهنمودى براى مم  ماخص در داره حایر باشدا

  
 لزومات عمومى و سياسى جلب آژيتاتورهاى کارگرى( م٣

رهبراط بانفوذ ا را در حال شک   از آنچه تا همینجا گفویر راشه است که امر جلب آژرواتورهاى کارگرى، رعنى

تواط به رک مکانیسر ساده مضوگیرى تنال دادا ضحبت بر سر  گیرى کارگراط در سطن کارخانه ا محله را نمى

جدى از ات گیرى  یاط  رک ج کت در م رک مو  حر جاد  یت ا همینطور ار عال به اره مرضتتتته   ما  طرع 

اره رک جات گیرى ا  کارگرى ا کارگراط هیارا ا با نفوذ به سمت کار با حای استا در محوواى امر رهبراط

 حرکت سیاسى از هر دا سو استا

کمونیستتتوى بر آناط ا از  ىاز طرع ما، اره رک جات گیرى به ستتتمت رهبراط مملى ا توده اى براى تاثیرگذار

طرع رهبراط کارگرى رک سمت گیرى در جات کار کمونیسوى اتاک  در سازماط مخفى استا مام  محرکه 

حای ماستا اره مائیر که به رهبراط مملى راى میااررر تا کارى کنیر  اره جات گیرى از هر دا طرع بار حال

 راهر کنیرا  ره مائیر که بارد ملاامات کار راستتتمت کمونیستتتر ا حای کمونیستتتت راى آارندا ا ا آناا به

  چگونه

 حفظ تماس دانمى و آميختن با محافل کارگران پيشرو -الف

امحاء اره محا   نیستتتتا  اره محا   همواره اجود دارندا هیا درجه از اخوناق استتترکوی  ادر به انحالل ا

حفظ ا گسورش اره محا   در دراط کارگراط راه ا رسر  کارگراط با تجربه ا اسوخواط خردکرده در طول سالاا

کار ا  بر مبناى طبیعى ترره رااب  ا در دل هااراط تماح رازمره کارگراط در محی  را آموخوه اندا اره محا  

نبوده استتت که کارگراط را چناط  زندگى بقاء خود را حفظ میکنندا بورژاازى تاکنوط تحت هیا شتترارطى  ادر

مورد مخاطره  رار گیرندا در اره رااب  محفلى کارگراط  عال تر ا  ره رااب  بطور جدىمنفرد ا اتمیاه کند که ا

باال بردط درک  مموما در جات -تبادل نظر میکنند، تصتتتمیر میگیرند ا حوى نومى آموزش مقدماتى  آگاهور

نا   ضتتتنفى  به هیش میبرندا  را در میاط توده کارگراط ا بوروه کارگراط -م وه "جوانور  در اره رااب   "هااتورر

آنکه تاتتتک  ا تاتتتکیالتى در کار باشتتتد، رشتتتوه هارى از دل رااب  طبیعى  کمابیش شتتتک  مى گیرندا بى

نده کارگراط ااى تعییه کن کانون حا    ندا اره م به هر مرتب  میک حاء  عال را بنحوى از ان قه    اى در دراط طب

 کارگرندا
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بجوشتتندا هر جا اره محا    ی  خود، بارد با اره محا   عالیه حای، خود بعنواط بخاتتى از کارگراط هیاتترا مح

شند، به هماط درجه شکال جدى ترى به خود گر وه با بر رارى تماح جدى تر با آناا، همچناط در رااب  طبیعى  ا

ا آمیخوگى طبیعى  میگیردا همانطور که  بال هر گفویر، تناا مالحظات امنیوى میوواند دامنه تماح برماده ما  رار

آط دستتوه ا محف  از کارگراط  عال، بایچوجه نمى تواند  با اره محا   را محداد کندا اخوالع نظر ما با اره راما 

 موقاب  ا کناره گیرى از آناا باشدا دلیلى براى گسسوه رابطه

 :مطلع نگاهداشتن کارگران پيشرو از مواضع و نظرات حزب -ب

کنیرا  "همپ"کارگراط هیارا  سیاسوااى حای را بدراط ضفوعدر دل اره تماح دانمى، ما بارد دائما نظرات ا 

شتتعارهاى ما مطل  باشتتد )حوى اگر نستتبت به آط نقد داشتتوه  هر کارگر مبارز ا  عالى بارد از نظرات، ستتیاستتواا ا

شر  الزم اره شد(ا  سوماتیک نظرات حای در اره محا   )طبیعوا با در با سی نظر  کار ترارج ا تبلیغ حضورى ا 

دائمى به محا   کارگراط هیاتترا،  طن امنیوى هر رابطه(، رستتاندط جااات هاره ا ناتتررات حابى به طورگر وه ستت

ست ارراط در ضداى حای کمونی شعارهاى حابى در  معر ى ا تثبیت  میاط کارگراط ا تویین دائمى تاکویکاا ا 

ا حوى المقدار  بارد کارى کرد که هر کارگر  عال، حای کمونیستتتت را در رئوح رااب  کارگرى استتتتا

سئله جدرد خواهاط در سد ا در مواجاه با هر م انا یعش ب اطالخ از نظر ا جات گیرى  جانیات دردگاهاا ا موا

 حای باشدا

 :قابليت ترويج مارکسيسم و نقد نظرات غيرپرولترى -ج

سازمانیابى کمونیسوى مارکسیسر ا  جات گیرى ما به سمت رهبراط مملى کارگراط بارد به هیوسوه  طعى آناا به

تالش براى راا  مارکستتتیستتتر در میاط اره کارگراط، رک اظیفه  آناط منجر شتتتودا نقد تفکرات غیر هرالورى ا

سطن شدا اما اره ابدا  ترارج ما بارد براى تاثیرگذارى جدى بر اره کارگراط به اندازه کا ى باال حیاتى ما استا  با

هاى کالستتیک ماکستتیستتوى نیستتتا مرا  ما بارد بوواند  ستتاده  رمولبندىبه معناى ترارج نکات انواامى ا تکرار 

اشتتتکال گوناگوط ا در تقاب  با برازات مخولک خرا ات بورژاارى معنى  مبانى استتتاستتتى مارکستتتیستتتر را به

ر قاى مرا  ما بارد  مارکستیستر زنده، راشته ا مرتب  با مستان  جامعه اجااط امراز، اره چیاى استت که کندا

 خود به میاط کارگراط ببرندابکوشند با 

سر ستا هوهولی ضیات خود مرا  نیا مار ا صو سپردا  سنوا امر ترارج را به اما خ اجوراط مى  شنفکراط ا دان را

مطالعه کرده بودند، از زندگى ا مبارزه مملى طبقه کارگر  راشتتتنفکرانى که اگر شتتتارد مارکستتتیستتتر را باور

اتورروه  ه بندرت مى توانستتوند مجای کنند ا از لحاظ نظرى بااندکى داشتتوند، اره مراجی ماتتاهدات ا تجربیات

شتترکت میکردند، بندرت ارتبا  مى را تا ما  باشتتندا ترارج آناا با داده هاى زنده کارگرانى که در محا   آناا

اشتتتکاالت مبرا باشتتتندا راشتتتنفکراط مى توانند در امر ترارج موثر باشتتتند،  بارد مراجینى تربیت کنیر که از اره

تجربه ملموسى از اره  بر آنکه نسبت به زندگى ا مبارزه مملى کارگراط حساح باشندا مااهدات غنى ا ارا م

بعالاه با مسائ  ا مايله هاى کارگراط هیارا بخوبى آشنا  زندگى ا مبارزه ا زااراى گوناگوط آط داشوه باشند ا
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کنیرا نه تناا  خود کارگراط آگاه ا مجری تربیت بووانیر بیش از هیش مراجیه خود را از میاط باشتتتندا اما ما بارد

 یرارى استا احاطه تئوررک بلکه همچنیه هخوگى مملى مرا  براى مو قیت اا

 :احاطه به مسانل عملى جنبش کارگرى و مطالبات کارگران -د

راه کارگراط ا موان  ستتد  هیا جررانى که حستتاستتیت الزم را در  بال مستتائ  مملى جنبش کارگرى، مطالبات

بس  نفوذ خورش در میاط کارگراط خوش بیه باشدا بخاى  امورایات کارگرى از خود نااط ندهد، نمى تواند به

کارگرى شتتدط با ت حای ا نیا کار دائمى حوزه ها در میاط کارگراط بدستتت مى  از اره حستتاستتیت از طررق

کردا بارد نسبت به کلیه مسائ   ه ا بررسىاما اره بوناارى کا ى نیستا بارد اره مسائ  را به طور جدى مطالع آردا

شتتناخت کا ى داشتتتا بارد راحیات کارگراط، تمارالت ا  جنبش کارگرى مویتت  د یق ا موکى بر اطالمات ا

با ماتتکالت رک رهبر مملى در بستتیج ا ستتازماندهى کارگراط از نادرک آشتتنا شتتدا  مطالبات آناا را شتتناخت ا

نقد دردگاهاا ا موایتتت   بارد  ادر به تحلی  ا حالجى مستتتائ  کارگرى ار یق حوزه ما در کارخانه ا محله  هر

ضتتاحب نظر در تحلی  مستتان  جنبش امورایتتى کارگراط  انحرا ى باشتتدا هر ر یق ما بارد به تدررج به رک مرج 

اارا، م  انوط کار، طرح طبقه بندى، باره ارى، ارمنى مح  کار، دسومادها، سود اروه، تبدر  شودا از مسائلى نظیر

اشويال، تراکر کارگراط ا غیره در کارگاهاا  شرار  کار زناط ا غیره گر وه، تا آمار ا ار ام مربو  به سطن تولید،

  به مايله  عالیه ما تبدر  شودا ا مناطق مخولک، بارد به طور جدى

  
 ( مسانل عملى و امنيتى در سازماندهى آژيتاتورها٤

در شتتترار  اخوناق  کارى تاتتتکیالت مخفى حای در میاط کارگراط، ستتتازماندهى  عالیت مخفى ا حفظ ادامه

شرار   سواا  میاود( به سار خود امر هیچیده ا د یقى استا   عالیت محسوی "موعارع"موجود )که براى کمونی

که بر  آژرواتورها ا اظارفى که از طررق آناا انجام میاود را ایا ه کنیر، آشکار است حال اگر به اره تاکیالت

شو سویرد اکلى رابرا ه اودا ارنجا درگر با ت ضر آط ممدتا بطور ملنى  ارى کار بمراتب ا ااده می که برخى منا

جلستتات نستتبوا استتی  کارگرى، مجام  ممومى، در راح اموصتتابات ا  آناا "راتیه" عالیت میکنند، مح  کار 

یات ا غیره ست که چنیه ر قارى بنا به تعررک زرر ذره بیه امورا ستا بدراى ا سى  رار ا سیا میگیرندا هر  هلیس 

نظر خواهد بودا در اره شتترار   حرکت آناا با حستتاستتیت از طرع نیراهاى جاستتوستتى ا ستترکوی هلیس تحت

سان  موعددى براى ما مطرح اودا جذی آژرواتورها ا تلفیق  عالیت مخفى حوزه هاى حابى  محدادرت ها ا م می

درجه آمادگى،  ها شک  میگیرد، به اره ترتیب مسولام ناارتبا  عالیت ملنىحابى که ممدتا حول محور آژرواتور

کار کمونیسوى استا ا تازه اره حالوى است  هوشیارى دائمى ا  ب  از هر چیا رک سبک کار اضولى ا جا ا واده

در آط آژرواتورها مناضتتتر حابى ا امضتتتاى رستتتمى حابند، مجری اند،  که ما شتتترارطى را  ر  کرده ارر که

جذی  با هلیس ستتتیاستتتى ا حفظ امنیت ا ادامه کارى تاتتتکیالت را آموخوه اندا در هراستتته راشتتتااى مبارزه

 میکنند، کار از ارنار دشوارتر میاودا آژرواتورها، جائى که آژرواتورها هنوز داره انوقالى هیوسوه به حای را طى
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که مرحله جذی تمام  حالوى براى ساولت بحث، باور است ابودا ماکالت ا محدادروااى هماط حالت اال، رعنى

شتتده استتت، را در رئوح خود باتتماررر ا ستتپس به  شتتده ا آژرواتور به جائى از خود تاتتکیالت حای تبدر 

انوقالى بپردازررا چرا که در ضورت تجسر ضحین اره امر در شک  ناائى خود،  اروگیاا ا ماکالت خا  داره

شود،  درک سه اى که بارد به حالت ناارى منجر  ضیات هرا صو شواررااى  ساده تر خواهد بوداخ اکالت ا د م

 کار ما کدامند 

 :تماس آژيتاتور با تشکل مخفى حزبى -الف

انوقال تجربه، هدارت ا کنورل، دخالت  اره در اا   مادر همه مسان  درگر استا هر  ع  ا انفعالى امر از آموزش،

سولام تماح  آژرواتور )بعنواط مضو حای( در حیات اکیالت ا غیره، م منظر ا محکر آژرواتورها با حوزه هاى ت

ر یق آژرواتور، که  چگونه مى تواط اره تماح را بدرسوى بر رار کرد  چگونه حوزه حابى میوواند با مخفى استا

صر ست ا لذا کمابیش بعنواط رک من یى" رک رهبر مملى کارگراط ا ست چپى"مبارز ا را حوى  "نارا براى  "د

منظر تماح داشوه باشد بى آنکه امنیت تاکیالت مخفى ا آژرواتور هر دا  ورهلیس سیاسى شناخوه شده است، بط

 ا ود  به خطر

 :هدايت آژيتاتور و کنترل و نظارت بر کار او -ب

ستتتازماندهى آناط در اشتتتکال  کار راتیه آژرواتور تبلیغ ا بستتتیج کارگراط استتتت )حال براى آکستتتیوط را براى

اک   دارتمخولک(ا اره کار بارد بطور راتیه تحت ه شودا اما چگونه  چگونه ت اکیالت مخفى حابى انجام  ت

یت منصتتتر ملنى عال را در  مخفى   ندهى مجم  ممومى ا  ما راط ستتتتاز راط اموصتتتتای، در جر کار را در جر

ضلى کار حیه ضیت ا صو یات معیه، هدارت میکندا اره از خ رک مبلغ توده اى ا  برانگیخوه کارگراط به امورا

تصتتمیر گیررااى موعدد در  بال مستتان  حستتاستتى  که در مدت زماط کوتاه ناگارر ازرهبر مملى کارگراط استتت 

کند   رابد  آرا طرح کار رما بارد  بول شود  آرا بارد لحه تبلیغ خود را تعدر  است )مثال: آرا اموصای بارد ادامه

به ماتتااره ا رهنمود آرا راحیه کارگراط را درستتت تاتتخیص داده استتت  ا ااا(ا آژرواتور در چنیناتترارطى نیاز 

را برطرع میکند  ا هر چه ابعاد اخوناق شتتدردتر باشتتد، اره  خواهد داشتتتا تاتتکیالت مخفى چگونه اره نیاز

 براز میکندا ماک  بطور حادترى

 :آموزش سياسى منظم آژيتاتور -ج

شوه باشدا بارد بوواند اررات حای دسورسى دا ساولت به ن زم را بخواند، بارد کواباا ا جااات ال آژرواتور بارد به 

شرکت کندا در شى  سات آموز ست، بارد  بوواند در جل ساح ا سبت به اا ح شمه ن میه حال، بعنواط  ردى که د

اش  اب   استتناد ا مدارکى همراه خود ا را در خانه خود نداشتتوه باشتتد، رااب  تاتتکیالتى خانه اش هاک باشتتدا

 ع میاود ردرابى نباشد ا غیرها اره نیاز آژرواتور چگونه برطر

 :شرکت آژيتاتور در فعاليت درون حزبى -د

در انوخابات حابى راى  آژرواتور بعنواط مضتتتو حای بارد گاارش بدهد، در بحثااى دراط حابى شتتترکت کند،

نظیر ارها چگونه مى  "دراط حابى"کند ا دهاا مم   بدهد، نظر خود را در  بال تصتتتمیر گیررااى جمعى ابراز
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را در چنیه راابطى  رار داد، بى آنکه ااال امنیت تاتتکیالت مخفى مستتوقیما  رشتتناحتواط رک رهبر مملى ا ستت

نراد ا ثالثا، مو عیت خود اا در  خطر ا ود، ثانیا، اطالمات اا از اماکه ا مناضتتتر حابى از محداده الزم  راتر به

 ج نگردد درگر تاکیالت تضعیک ناود ا کارش  ل سطوح ضورت یربه خوردط به مناضرى از حوزه ا را

موام  درگرى را ا اادا آژرواتور،  ارناا نیازهاى اضتتلى استتت که بارد بطورى جدى برآارده شتتودا به ارناا میوواط

شیده ارا کارگراط  حوى ا وى ارتبا  حابى اا کامال هو شد، دائما بعلت  عالیت خود بعنواط هی شده با شوه  نگاهدا

درکر مستتائ   اا بعنواط ناط آار رک خانواده کارگرىجررمه، اخرا  ا را دستتوگیرى استتتا مستتائ   در معر 

خطر امنیوى، آژرواتور بارد دربرده شودا  شخصى اا نیست، بلکه رک مسئله حای استا همینطور در ضورت براز

 مرضه نیا رک اظیفه تاکیالت حابى استا ا مسان  درگرى نظیر ارنااا  راهر کردط امکانات الزم در اره

خا  سیاسى ا امنیوى هر  است که رک هاسم ااحد، مسوق  از زماط ا مکاط ا شرار اما هاسم چیست  ااین 

در اا  رک اموالى انقالبى که آژرواتور بعنواط مضتتتو  داره اجود نداردا داره اى را میوواط تصتتتور کرد، مثال

نه، به مراکا حابى ر  حای، رهبر شتتتوراى کارخا نده کارگراط ا غیره، نظیر هر مضتتتو درگر حای  مار ت ا ن

شرکت کند ا را تعلق خود به حای آمد اکیالتى خود  سات حوزه ت سا در جل سما  کند، خود را ست را ر کمونی

سخنراط سی  کارگراط امالم نمارد ا  سطن جامعه ا به توده ا شدا اما  عال ما در  در  سمى در میوینگااى حابى با ر

مبارزات کارگرى ا کمونیستتتوى در  رک اخوناق شتتتدرد ا کر ستتتابقه در تاررم مرحله درگرى هستتتویر، در موه

سر سر هاى اروه اى را را تا بحث ما هر اگر سرا سنت ها ا مکانی بخواهد براى حوزه هاى  جااطا در ارنجا بارد 

 مبنا  رار بدهدا ما در شرار  موجود راهگاا باشد، بارد شرار  امراز را

صال ا  ع  ا ا سازماندهى آژرواتور ا ات شک  اروه  ضر ملنى  نفعال موقاب  ب  از آنکه به  اکیالت مخفى با منا ت

شاره  کار حای بپردازرر، بارد به چند مام  هاره اى ا اود ا سازماندهى بارد با تکیه به آناا انجام ب مار که هر نوخ 

 کنیرا

که خرده بورژاازى آنرا  در میاط کارگراط اشتتتاره کردا اره چیاى استتتت "رااب  طبیعى"اال، بارد به اهمیت 

آشتتتنانى ها ا ر ت ا آمدهاى طبیعى میاط کارگراط،  مینامدا براى ما رااب  طبیعى، داستتتوى ا "زىمحم  ستتتا"

بخاى از  استا ارناا مکانیسر هاى اا عى  ع  ا انفعال درانى طبقه است، ا به اره معنى چیاى بسیار  راتر از اره

ستتتا اره رااب  را بارد کامال جدى ه مکانیستتر هاى مملى  عالیت خود ما کمونیستتواا بعنواط بخاتتى از طبقه نیا

هاى شتتيلى، آشتتنائى هاى محلى ا غیره رکى از ظرع هاى اا عى  گر تا محا   خانوادگى، داستتوى ها، تماح

جاى گر وه  بدرجه اى که  عالیه حای اره رااب  خود را گسورش داده باشند، در اره رااب   عالیت خود ماستا

هاى خود بدل شده باشند، کار سازماندهى  ا تماح هاى اسی  با هر طبقهب "اجومامى"باشند ا خود به کارگرانى 

بیاورى هیش میرادا بسیارى از تماح ها، آموزش ها، گاارش گیرى ها ا   عالیت مخفى ا ملنى هر دا، با ساولت

 به هیش بردا "رااب  طبیعى"را میوواط در دل همیه  رهنمودها
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سى کارگراط سیا سطن آگاهى  شد  سئله ر ستا  بال هر  ا ا اارش محبوبیت ممومى حای در دام، م میاط آناا ا

داسودار حای ضحبت کرده اررا بدرجه اى که مال ه به  درباره احاطه شدط حوزه ها با  ار اسیعى از کارگراط

آط، حمارت کردط حوى لفظى از آط، شتتتنیدط رادروى آط، جستتتوجو کردط  حای کمونیستتتت، ستتتخه گفوه از

حابى، امر از مخفى ا  کارگراط ا اارش را وه باشد، به هماط درجه سازماط دادط شبکه اا عامیاط  ناررات آط در

ا اارش رابند، کارگراط معور  کمونیست از مو عیت  ملنى ساده تر خواهد شدا بدرجه اى که کارگراط معور 

با شتتتعارهاى مملى محکر ترى برخوردار به شتتتیوه ها ا  ما ستتتخه  خواهند شتتتدا بدرجه اى که هر معور  

خود مو ق تر خواهد بودا  آژرواتور رسمى ا سازماط را وه حابى در گسورش ابعاد ا تحکیر امنیت  عالیت بگورد،

حوزه ها ا آژرواتورها خود تا حداد زرادى موکى به  بدره ترتیب استتتوحکام رابطه کار مخفى ا ملنى ا رابطه

ااى حای ا باال بردط ستتتطن آگاهى ستتتیاستتتى راا  دادط اندراتتته ها ا ستتتیاستتتو  عالیت راتیه ر قاى ما در

 کارگراط استا ممومى

جذی رک رهبر مملى  ستتوم، مستتئله آمادگى ا ظر یت ستتیاشستتى، تاتتکیالتى ا مملى خود حوزه هاستتتا براى

هماط اظارک رهبرى را به شتتیوه کمونیستتوى ا  کارگرى ا براى ستتازماندهى اا بعنواط رک آژرواتور حابى، که

انجام میدهد، تاتتتکیالت مخفى ما )در اره مورد حوزه ها( بارد توانانى  انضتتتبا  حابى تحت اهداع ا موازره ا

بودا حوزه بارد از لحاظ  االیه خاضى را کسب کرده باشدا هر حوزه اى  ادر به چنیه سازماندهى اى نخواهد هاى

شدا  درت ترارجى خوبى را شوه با سطن باالئى دا سى  شد ا به م سیا سائ  مملى جنبش در خود مومرکا کرده با

کارگراط بات  طال حا    کارگرى ا م ندهى م ما حد معینى در امر ستتتتاز تا  رد  با باشتتتتدا حوزه  نا  بخوبى آشتتت

راتینى که در  توزر  ناتتررات حای، آموزش کارگراط ا بطور خالضتته ستتازماندهى ا انجام اظارک ترارجى،

شدا از "اظارک حوزه هاى حابى"جااه  ار ت کرده با ست، هی منیوى رااب  خود را کامال محکر لحاظ ا آمده ا

کا ى اى رشتتد کرده باشتتدا تيذره، حفظ تماح، هدارت ا ستتازماندهى  کرده باشتتد ا از نظر کمیت نیرا به حد

شد آژرواتور خود شوه با شتا حوزه بارد اره توانائى را دا ضرع انرژى زرادى خواهد دا که آژرواتور را در  نیاز به 

مجراى آژرواتور براى آط طرح میاود، بلعیده شود ا  د توس  مسائلى که ازخدمت حای  عال کند ا نه آنکه خو

سبت از انجام اظارک هاره خود یعیک نیا نمى توانند ا نبارد ن ست که حوى حوزه هاى  ین ا به  نیا باز بماندا اا

جه کنند که تفاات باشتتتندا اما بارد تو رهبراط مملى کارگرى که در محی   عالیت خود با آناا تماح میگیرند بى

انجام اظارک راتیه حابى در رابطه با آناا تا ستتتازماندهى آناا بعنواط رک  از تماح با اره دستتتوه از کارگراط ا

در ادامه تالش مو قیت  توده اى حابى راهى طوالنى استتتا اما بارحال اره راهى استتت که هر حوزه حابى مبلغ

  گام خواهد گذاشتا آطآمیا خود در شک  دادط االیه به خود درر را زاد به 
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  حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى

 درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى

(٣) 

ملنى در  عالیت راتیه  در بخش هاى  ب  در تویتتتین اهمیت آژرواتور کمونیستتتت از نظر تلفیق کار مخفى ا

نستتبوا به تفصتتی  ضتتحبت کردررا در توده کارگراط  حای، ستتازماندهى ا هدارت آکستتیوط ها ا تاثیرگذارى بر

ستتواالت مملى مار در زمینه ستتازماندهى آژرواتور ا رابطه مملى اا با حوزه  انوااى بخش دام به رک ستتلستتله

سواالت ارناا بود: تماح آژرواتور با حوزه ا شاره کردررا رئوح کلى  اک  حابى ا مخفى چگونه بارد بر رار ا  ت

شود  هدارت مملى ا کنورل  عال شود  آموزش منظر  یت آژرواتورحفظ  اک  مخفى انجام  س  ت چگونه بارد تو

ستتتازماط مخفى چگونه تامیه میاتتتود  آژرواتور چگونه در حیات درانى رک حای  آژرواتور ملنى کار توستتت 

 شود  دخالت ا شرکت میکند  ا باالخره مسان  معیاوى ا امنیوى آژرواتور چگونه ح  مى مخفى

مسان  مملى، با توجه به اایاخ  زم است در حد امکاط نکاتى در جات هاسخگورى به ارهارنجا، در انوااى بحث ال

را راه ح  هاى نسبى ذکر مى کنیر دگر  "راه ح "ارنجا بعنواط  اخوناق کنونى، طرح کنیرا ااین است که آنچه

ستتازماندهى ا  نیستتوندا هر تيییر اایتتاخ ا هر انباشتتت تجربه ا گستتورش امکانات، اشتتکال مملى هاى الرويیرى

میدهدا اما، باررا آنچه ارنجا گفوه میاتتتود   عالیت آژرواتور ملنى در رابطه با تاتتتک  مخفى را تحت تاثیر  رار

رادآارى   اب  تعمیمى براى  عالیت ما در اره زمینه در داره حایر باشدا الزم به میوواند الگوى ابودائى ا کمابیش

زنده کردط زمینه ممومى بحث، احوماال  در هر  سمت برخى نکات براى است که به دلی  سه تکه شدط اره مقاله،

 بناگارر تکرار خواهد شدا

 

 کار با رهبران موجود (١

واتورهاى کمونیستتتت بر راى ما براى هرارش آژر اا کار میکنیر میوواط، در   بال گفویر که کارگرانى را که  آن

رهبراط ممال موجود جنبش هاى امورایتتى کارگرى، رعنى  مجموخ ا بطور نستتبى، به دا دستتوه تقستتیر کردا اال

اکنوط داراى نفوذ مملى جتتدى بر توده کتتارگراط در ااحتتدهتتاى خورش انتتد؛  کتتارگراط مبتتارزى کتته هر

شیارى که تازه ها دام، شاامت ا هو شک  گیرى، کارگراط معور  با سوعدادهاى در حال  شدط  ا ضه رهبر  به مر

 میگذارندا

مبار شتتاط از اهداع ا  اراى اروگى هاى خا  خود استتتا تاتتک  گرراى آناط، درککار با رهبراط موجود د

راشااى حای کمونیست که حاض  تحررفات رارارونیسوى ازکمونیسر ا محدادرت هاى دامنه  عالیت تاکنونى 

ست، محا ظه کارى امنیوى سوى، ارناا  حای ما سندرکالی سوى ا  اکیالت مخفى ا توهمات اکونومی در تماح با ت

مقاب ، تجربه غنى،  ممده موانعى استتت که هیوستتوه اره کارگراط به ضتتفوع حای را دشتتوار میکندا در ئوحر

در برابر  اتتتار ستتترکوی ا تحررکات موام   شتتتناخت مکانیستتتر هاى کار ملنى در میاط کارگراط ا حفظ خود
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آط برخوردارند ا در  کارگراط، نقا  مثبوى است که اره کارگراط از بورژاازى، درک سرر  مو عیت ا راحیات

نیرامندى در هیاتتبرد  آارى به مارکستتیستتر انقالبى ا موحد شتتدط در حای ما، آناط را به اهرمااى ضتتورت راى

 سیاست کمونیسوى در دراط کارگراط تبدر  میکندا

کمونیستتتت هى میبرند ا به  داره جذی اره ر قا به حای ممدتا داره اى استتتت که آناا به اهمیت کار با حای

محور اره داره جذی، معنى کردط کمونیسر از  ت  رار گر وه در ضک تاکیالت حابى مجای میاوندایرار

اهداع کمونیستتوى استتتا اگر نقد باارهاى نادرستتت نقش حیاتى دارد،  دردگاه ما تویتتین ا آموزش راش ها ا

سئولیت جذی آموزش راشااى ستا بنابراره ر قارى که م رهبراط کارگرى به  اروه ما نیا به هماط درجه حیاتى ا

رابطه اره ر قا با اره کارگراط هیاتترا از هماط ابودا  حای را برماده دارند بارد از مستتل  ترره مراجیه ما باشتتندا

هیابرد اره رابطه  باالرى بر رار شودا  رار دادط اره هراسه در موه رک رابطه طبیعى، سپردط بارد با یررب امنیوى

مخفى حابى از هورت ا مرضتته کار ا  عالیت  ت درگر امضتتاى کمیوه را حوزهبه رک نفر ا کاهش دادط اطالما

 الزم حفظ امنیت حوزه ا ر قاى کارگر مورد نظر هر دا استا اره ر قاى کارگر به حدا   ممکه، شر 

بارد حداکثر د ت به مم   در گاارشتتدهى راج  به نحوه هیاتتر ت اره رااب  کارگرى به ارگانااى باالى حابى،

با استتوفاده جدى از محکر ترره اشتتکال رما ا رد ا بدل  با محداد کردط اطالمات امنیوى در گااشتتات ا آرد که

کارگرانى که با آناا در تماستتتیر حوى در ضتتتورت ا وادط گاارشتتتات بدستتتت موام   کردط اطالمات، امنیت

یتتین داد، که ررستتک تو محفوظ بماندا بارد کارى کرد، ا اره تالش خود را به کارگراط مورد نظر نیا دشتتمه

ارا ست براى کارگراط هی ابرد  امنیوى تماح گر وه با حای کمونی به حدا   ممکه کاهش رابدا  داکارى در هی

براى امضتتاى حای  ر  استتت، اما انوظار  داکارى براى تماح با حای از  امر کمونیستتر ا حای کمونیستتت

 ارد درنیا وه اند بیجاستاکه هنوز حقانیت راه انقالبى ما را به راشنى که ب کارگرانى

کارى، تاتتتک  گرراى ا بى امومادى  اره مائیر که بارد بر موان  االیه  ائق آئیر ا اگر رکى از اره موان  محا ظه

در درجه دام سطحى کاررااى هوهولیسوى در گذشوه در دل  ارست که در درجه اال جالداط جماورى اسالمى ا

ضرعآنگاه اره مائی کارگراط انداخوه اند، سى ا موعاد طبقه کارگر با  سیا اور  ر که بارد به منواط حای  انرژى بی

سر ا اوند، باماط درجه  اره موان  را خنثى کنیرا بدرجه اى که کارگراط به امر کمونی ست مومه می حای کمونی

 گیرررااره شرارطى است که ما بارد براى آط کار کنیر نه آنکه مفرا  ب نیا از خود ماره خواهند گذاشتا اما

سوااى موعاد به حای ا مواک   بار را در اره رااب  ما  ادر خواهیر شد بخاى از اره رهبراط مملى را به کمونی

ر قا در مرضتتته آژرواستتتیوط ا رهبرى مملى به امرى براى حای  در حای تبدر  کنیرا ارنجا درگر مملکرد اره

  ر درگر بطور جدى براى ما طرح میاوداتکنیکى ا مملى سازماندهى حابى آژرواتو تبدر  میاودا مسائ 
  

 ارتباط، آموزش، هدايت

آژرواتور استتتا در شتترار   االیه مستتئله اى که بارد ح  کرد، مستتئله ارتبا  ا تماح دائمى تاتتکیالت مخفى با

آژرواتور در رابطه با رک مرا  کارآزموده حابى استتتت که  موجود مطمئه ترره راه حفظ اره تماح،  رار دادط
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آژرواتور  اظیفه ممده( ستتازمانى اا حفظ ارتبا ، آموزش، تيذره ستتیاستتى ا گاارش دهى از کار اظیفه )ا راتناا 

بارد در خدمت  عالیت آژرواتور  رار  استتا اخوصتا  رک راب  اروه به هر آژرواتور، حدا   امکاناتى استت که

فه اا اظی ما ر یق راب  تن واتور ا حوزه را  داده شتتتودا ا با  آژر نده حفظ ارت مار نداردا برمکس اا در اا   ن

مبارزاتى ر یق مرا  بارد ر یقى  اتورروه حوزه در رابطه با آژرواتور خواهد بودا از لحاظ ستتیاستتى ا کارآکور تمام

آژرواتور هاستتم گورد، در حیه مم  اا را هدارت کند ا نقا  یتتعک ا  باشتتد که بوواند به مستتان  نظرى ا مملى

آژرواتور تبدر   ماردا ر یق مرا  بارد بوواند به رک اتورروه معنوى ا ستتتیاستتتى براىرا جمعبندى ن  درت کار اا

 عالور باشد، خصوضیاتى که ر یق مرا  راب  با اا بارد  شودا هر چه آژرواتور مورد بحث با سابقه تر، مجری تر ا

  نسبت بارد در سطن باالترى  رار داشوه باشدا داشوه باشد به هماط
  

 ار مروج با آژيتاتورشيوه روزمره ک

آژرواتور )کارخانه ا محله(  ر یق مرا  براى آنکه  ادر به هدارت آژرواتور باشتتتد بارد در هماط محی   عالیت

شوه باشد، ا حوى المقدار در هماط ااحد تولیدى شاغ  باشد که آژرواتور در آط کار ا  عالیت میکندا  حضور دا

سطن ملنى اره داسوى بارد چناط بارد رابطه دا داست ا رابطه اره دا ر یق شدا اما  شود  همکار نادرک با حفظ 

تدامى ناتتوندا مرا  بارد داستتوى در  که از رکستتو آژرواتور ا ر یق مرا  حابى بطور خودبخودى همواره با هر

درگر اره ر ا ت بارد آنچناط نادرک باشتتد که تماح نستتبوا مکرر  میاط داستتواط موعدد آژرواتور باشتتدا از ستتوى

 مرا  براى هر ناظر خارجى امرى طبیعى بنظر برسدا آژرواتور ا

فه ااستتتت، واتور که دخالت ملنى ا نیمه ملنى در مبارزات کارگرى اظی بارد حوى  بر خالع آژر ر یق مرا  

شرکت یات  سیوط  المقدار حداکثر بعنواط رک کارگر مادى در امورا سا در امر آژروا جوردا اگر مرا  خود را

ساله را میوواط گاه حوزه حابىدخالت کند، آن شت! م اووانه ا بداط ارتبا  خواهد دا به  ممال دا آژرواتور بداط ه

ست که شام  دا نفر ا سیوط ما حدا    صورت در نظر گر ت که هر ااحد آژروا رکى خود آژرواتور ا درگرى  ارن

مرا  بارد ترتیبى بدهد که میاط اره دا حیاتى استا ر یق  مسئول سیاسى ا راب  ااستا حفظ تقسیر کار موجود

جااات  آژرواتور بوواند از طررق ا به کمک اا ناتتتررات حابى را مطالعه کند، به کوب ا در موه رااب  طبیعى

شودا آژرواتور از شنا  سى هیدا کند ا با مباحثات دراط حابى آ سور شات  الزم د طررق ر یق مرا  نظرات ا گاار

یکندا استتاستتى ترره نکوه در رابطه مرا  ا آژرواتور، اموماد ستتیاستتى م خود را به حوزه ا تاتتکیالت حابى ارائه

با حوزه ها استتاستتا  به مرا  ا اتورروه معنوى ر یق مرا  استتتا بدره ترتیب مرتب  کردط رهبراط مملى آژرواتور

ست که بووانند نقش راب  مرا  را شوه ر قارى ا سوى ارفا کنندا هر رابطى نمى تواند اره اظی در گرا دا فه را بدر

یتتتعک ستتتیاستتتى ا تجربى مرا ، به مقب ماندگى آژرواتور، دلستتتردى اا از کار ا  به ماده بگیردا چرا که

رازمره آژرواتور، با  ستتیاستتى اش از حای منجر خواهد شتتدا اگر اره اتورروه معنوى بدستتت آرد  عالیت جدارى

ا در ارنجا مستتتئله ما، بیش از آنکه انجام خواهد شتتتد شتتتادابى، با کمورره اباامات مملى ا اموماد به نفس کا ى
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رک مستتئله ستتیاستتى استتتا ما بارد کادرهاى مرا  ارزرده خود را در خدمت جلب  تاتتکیالتى ا اجرارى باشتتد،

  سازماندهى ا حفظ ارتبا  با باورره رهبراط مملى در جنبش کارگرى  رار بدهیرا ا
  

 ضرورت استقالل عمل نسبى آژيتاتور

رعنى در شتترارطى بستتیار  بر رارى محکر ترره تماستتاا با حوزه ها ا تاتتکیالت حای،حوى در ضتتورت امکاط 

کمونیستتت کارگراط بارد از آزادى مم  نستتبى باالرى  مستتامدتر از امراز، رک مبلغ توده اى حابى ا رک رهبر

 تصتمیر گیرى سترر  ا تاتخیص  ورى مو عیت در لحظات مخولک مبارزه، شتر  برخوردار باشتدا ابوکار مم ،

 عالیوااى جارى استا در   عالیت رک آژرواتور کمونیست است ا اره مورادع با درجه باالرى از اسوقالل در الزم

بدهیرا محدادرت هاى  "ریتتارت"مم  براى آژرواتورها  شتترار  کنونى ما بارد به درجه حوى باالترى از آزادى

اردنولوژرک  توستتت  آموزش آژرواتور، همدلى کنورل، تا درجه زرادى دراره مرحله بارد امنیوى ا مملى تماح ا

  عالیت جبراط شودا سیاسى میاط آژرواتور ا تاکیالت مخفى ا سنت هاى جاا واده -

ستتیاستتى ا راد، راى خ   به منواط رک امر تاتتکیالتى ا اجرارى تضتتعیک میاتتود، نقش انستتجام "کنورل"هر جا 

ییابدا در اره مرحله خا  از  عالیت حای، ما بارد بطور م بودط آناا ا احاطه آناا به سنت هاى کار حابى ا اارش

شود( موکى  اردنولوژرک ا به اره سنت ها )که بارد با هاوکار تثبیت -اره موام  سیاسى   ط  بدرجات زرادى به

سا تاکنوط غارب بوده ا جمعبندى ا تثبیت آط سا سنت هارى که ا ستا هرچه آژرواتور از لحاظ  شوررا  اظیفه ما

نیازهاى حای را بدرسوى باناسد ا در کار خود مجری باشد، تاکیالت  اردنولوژرکى اسووارتر باشد،سیاسى ا 

اظارک ر یق راب  ا  تواند به هماط درجه بر ضتتحت تصتتمیر گیررااى  ردى اا بیاتتور تکیه کندا اره مخفى مى

  میکاهدا مرا  را سبک تر میکند ا همچنیه از یربه هذررى تاکیالت

  
 هاامنيت حوزه 

مرضه ملنى آط را تادرد کند مصوط  چگونه میوواط حوزه را از یرباتى که مى تواند در نویجه  عالیت آژرواتور در

آژرواتور را از حوزه منفک میکند ا به ما امکاط میدهد تا  داشتتتتا ر یق مرا  خود رک حلقه ااستتت  استتتت که

سورح شیارى ر یق مرا  در  حوزه را از د سىهلیس دار نگادارررا هو یربه هلی شدط  اخیص احومال اارد  به  ت

تا از یتتربه اجونای کنیر ا را آط را در هماط  آژرواتور، امالم خطر به مو   اا به آژرواتور ا حوزه ما را  ادر میکند

براى   على، بارد اطالمات آژرواتور از حوزه بسیار ناچیا ا تناا در حدى باشد که محداده کنورل کنیرا در شرار 

ضتتتورت لو ر وه همه آناا به هلیس  ا حیاتى استتتتا دامنه اره اطالمات بارد به حدى باشتتتد که حوى در عالیت ا

محداد  "حدا   اطالمات"ر یق مرا  از حوزه نیا بارد بر طبق اض   سیاسى، حوزه  اب  ردرابى نباشدا اطالمات

شوه ضت کا  نگاهدا یربه خوردط ر یق مرا ، حوزه  ر ضورت  سازى کام   ى براىشود، به نحوى که در  هاک

شرکت دادط ر یق شرار  کنونى بارد از  شدا در  شوه با ضر نظر کردا در  خود دا سات حوزه اى  آژرواتور در جل

به جلسات حابى درگرى، که در آط امکاط شناسارى موقاب  ا راد شرکت کننده  شرار  باور مى تواط آژرواتور را



فعاليت کمونيستی و ارگران ک  

 

154 

 

شرارطى د اجود شد، دموت کردا در هر  شوه با ساتندا شرکت آژرواتور در جل حابى بارد با ناارت  ر آرنده نیا 

  ضورت بگیردا د ت، تعمق ا اطمیناط خاطر از کلیه جنبه هاى امنیوى
  

 امنيت آژيتاتور

رهبر با توده کارگراط بر رار  مامورره مستتنله در امنیت آژرواتور کمونیستتت، رابطه اى استتت که اا به منواط رک

موکى شتتتدط به اراده ا تصتتتمیمات جمعى آناا، دخی  کردط  وده کارگراط از خود امیکندا جلب حمارت  عال ت

یه ستتتطوح یاتى ترره  کارگراط در کل ها، اره ح نه  درت توده  به هاتتتووا بارزه امورایتتتى ا موکى شتتتتدط  م

تماسااى رازمره اش با  آژرواتور در مرضه حفظ امنیت خود در جرراط رهبرى مبارزات امورایى ا نیا در سرماره

ساره سطن جامعه  شمه، هر  در هر که در  ستا د شد، نمى تواند به  کارگراط ا سورده با سرکوی را گ اخوناق ا 

شده  سادگى به رهبراط کارگراط، به شناخوه  ضالن ا  سانى که در دل توده کارگراط جاى دارند ا نمارندگاط  ک

 هسوند دست درازى کندا آناا

سا از همیه راهامنیت آژرواتور در جرراط  عالیت به مثابه  سا شر  الزم اره  رک آژرواتور، ا شودا اما  ضمیه  بارد ت

نوواند به تعلق تاکیالتى ا تماح هاى مملى آژرواتور ا تاکیالت  امر در شرار  موجود ارنست که هلیس سیاسى

شو ذهه ا در هرانده هاى هلیس ر یق آژرواتور ما بارد حداکثر کارگر  عال ا هى ببردا در د که در مبارزى ترسیر 

کارگراط د اخ میکند، اما ارتبا  تاتتتکیالتى با هیا  برابر حرع زار دالت ا کار رما ستتترخر نمیکند ا از حق

در   درت آژرواتور در مواجاه با هلیس سیاسى استا اا بارد رابطه تاکیالتى اش را جررانى نداردا اره رک نقطه

توده اى، رک کارگر  ااناتتتناستتتى رک رهبررک گوشتتته دار از دستتتورح ذهه خود هنااط کند ا بطور جدى ر

هست، را به خود بگیردا هر  در ارتبا  تاکیالتى  معور ، رک نارایى باشاامت، رعنى بخاى از آنچه که اا عا

واده ترى یاستتتى در  بر رااب  طبیعى جاا  واتور از لحاظ راحى ا مملى در برابر هلیس ستتت باشتتتد، آژر استتتووار 

 امویعقدرتمندترى  رار خواهد گر ت

بارد هلیس بوواند ناد مبلغ حابى استتتناد ا  به اره منظور بارد نکات درگرى بطور جدى مد نظر گر وه شتتتوندا ن

اررات ملنى هیدا کندا سازمانى ا حوى ن اررات  مدارک  سناد ا ن شدا آژرواتور  "هاک"خانه اا بارد کامال از ا با

توزر  ناررات، نق  ا  ده بگیردا نبارد در چاپ اسازمانى درگرى بجا ارفاى نقش آژرواتور نبارد برما هیا اظیفه

سناد، در جم  آارى کمک مالى بنام حای، در جذی شرکت کندا  انوقال ا سوقیر(  ا راد جدرد به حای )بطور م

 انجام بدهدا آژرواتور بارد اظیفه خا  خود را

ست که بر زمینه شبکه هاى هیرامونى آط ا سامدى  اره اظیفه حوزه مخفى ا محا   ا  که در نویجه  عالیت ر یق م

شرار  موجود، هورت آژرواتور حابى  آژرواتور به اجود مى آرد،  عالیت هاى راتیه حوزه را گسورش دهندا در 

آژرواتور با مرکا  را کستتتى جا ر یق مرا  حابى نبارد بداند ) رار ا مدار خاضتتتى میاط ر یق ا تعلق اا به حای

ش اکیالت حابى بارد بر رار  ضورت  ط سازماندهى ت رابطه اا با ر یق مرا ، ارتبا  آژرواتور با حوزه  ود تا در 

مرکا اضتت  شتتود(ا بطور خالضتته انرژى زرادى بارد ضتترع شتتود تا آژرواتور بوواند  در ضتتورت لاام مجددا از
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مرا  نیا بستتیار حیاتى استتتا  امنیت کا ى  عالیت کندا اره نکوه را هر ایتتا ه مى کنیر که حفظ امنیت ر یق در

ست ا هر سى که در اره میاط برماده دارد، ارجای مى  هر ارزش  ردى اا به منواط رک کادر کمونی سا نقش ح

اندازه آژرواتور مستتتوقیما در معر  یتتتربه هاى حیه آکستتتیوط نیستتتت، حداکثر  کند که، ملى رغر ارنکه به

میوواند مرا  را هر  ه کهبراى حفظ امنیت اا بسیج شودا در ضورت ا وخ هر مخاطره هلیسى براى حوز امکانات

الزم براى حفظ امنیت  ردى اى بارد بوجود آردا رساندط  آلوده کند، بارد سررعا به اا هادار داده شودا امکانات

ارمنى  مرا ، دررا ت گاارشتتات اا ا جلستتاتى که اا در آناا شتترکت میکند بارد با درجه ناتتررات بدستتت ر یق

  باالرى سازماندهى شودا
  
 استعدادهاى جديدکار با  (٢

ست سه آموزش انوقادى به حای کمونی سوعدادهاى  اگر رهبراط جاا واده کارگرى در رک هرا اوند، ا نادرک می

اور نیازمند آموزش اثباتى سوندا کار  جدرد ا رهبراط جوانور بی شااى مملى رهبرى کارگرى ه سر ا را سی مارک

شود که در هماط محی  از کارگراط بارد از هماط آموزش ا جذی راى اره دسوه کار  ابودا توس  ر قارى انجام 

را که میووانند به رهبراط مملى  ا زرستتت حضتتور دارندا اره ر قا هستتوند که بارد استتوعداد ا آمادگى کارگرانى

هستتوند که االیه مراح  اره هراستته را به هیش میبرندا هر ر یق  مبارزى بدل شتتوند، تاتتخیص دهند ا خود آناا

شد، ا بطور هماماط امر آگاه هحابى در کارخان سوعد در رابطه با گرى ا آموزش  ا محله میوواند با چند کارگر م

اا به هیش بردا بخش مامى از اره آموزش، آموزش مملى ا تجربى استتتتا تربیت آژرواتور رک  را در میاط آن

ستا ر یق کارگر سبوا طوالنى ا سه ن سیوط را بیاموزد، ا به  هرا شوه ملمى بارد تمام هنر آژروا اره منظور مانند هر ر

 هیچیده حرکت کندا اهنرى درگر، بارد مراح  مخولفى را طى کند، کارآموزى کند، از کار ساده به کار

بلکه راش مواتتک  کردط ا  آژرواستتیوط  ق  شتتاامت امورا  کردط ا درگراط را به امورا   راخواندط نیستتت،

آنچه آژرواتور کارآموز بارد از لحاظ نظرى بیاموزد  ى استتتتاهدارت کردط توده کارگراط بطور ملنى ا نیمه ملن

با آنچه هر ما از لحاظ مملى اره چنداط تفااتى  نداردا ا امر  اکنوط در محا   ترارجى مورد بحث  رار میگیرد 

ا همه جنبه هاى آط را به درسوى  اروگیااى خود را داردا از راز اال نمى تواط در راح رک اموصای  رار گر ت

کارگراط را در ستتتطوح مخولک آموخوه باشتتتد ا ملاامات رهبرى ا دام  رت کردا  رد بارد  بال کار با تودههدا

یى را ست با  امورا سد، داره کارآموزى به معنى اا عى کلمه رک داره کارآموزى ا انا ، تمرره ها "ها هراژه"ب

 "خودبخودى"آزموناا  رار دهد )محا   در اره  ا آزموناارشا ر یق مرا  ما بارد آگاهانه آژرواتور کارآموز را

 .سنت را در آموزش کارگراط مسوعد جدرد بکارمیبرند( کارگراط هیارا  ى الحال اره

ر یقانه کرده استتت، آرا  براى مثال، اخوال ات شتتخصتتى مناستتبات میاط کارگراط در رک  ستتمت را ستترد ا غیر

طبقاتى کارگراط، اره اخوال ات را از میاط بردارد ا منا    کارآموز ما میوواند با ستتخه گفوه، استتودالل ا تویتتین

میوواند کارى کند  بر رار کند  کارگرى حیه کار ضدمه درده ا بسورى شده است، آرا کارآموز ما جو ر ا ت را

از اا میادت کنند، به خانواده اش سر بانند ا براى  که کارگراط، بطور دسوه جمعى ا ترجیحا با تعطی  کردط کار
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اممال  اتتتار نمارند  آرا کارآموز ما مى تواند رک ضتتتنداق کمک به خانواده  خستتتارت از کار رمادررا ت 

سازماط دهد  در حمارت از رک کارگر مبارز ر یق ست  زندانى چطور  آرا کارآموز  کارگرى که از کار ا واده ا

سالمى را ک ما میوواند ترتیبى بدهد که کارگراط اره را آط سمت  الط مضو انجمه ا ه دست به ارمای کارگراط  

 حسای شده سر جارش بناانند  میاند با رک برنامه

آگاه ا مبارزى  رار میگیرندا در  اره آزموناا بستتیارند ا در زندگى هر رازه کارگراط بارها هیاتتاراى هر کارگر

لى که به آناا کارگراط،  درت آناا، اشکال مخولک مواک  کردط آناا، موام اره هراسه آژرواتور ممیقا با مسائ 

ارناا همه ملاامات تبدر   میدهد ا را نگرانااط میکند، رااناناسى توده اى کارگراط ا غیره آشنا میاودا شاامت

 شدط به رهبر مملى کارگراط استا

درجه اى که آگاهى ا  از نظر مملى داره آمادگى ا جذی بارد تحت نظر رک ر یق مرا  حابى طى شتتتودا به

از لحاظ مملى به حای نادرکور میاتتتودا اره آگاهى  ما ا اارش مییابد، به هماط درجه نیاتجربه آژرواتور آتى 

براد که خود آژرواتور خواستتوار کار جدى ا مستتوقیر با حای کمونیستتت ا مضتتورت  اآمادگى بارد چناط باال

 حای باشدا در

در راح کارگراط احراز  هنگامى که آژرواتور جاى خود را بعنواط رک کمونیستتتت در حای ا بعنواط رک رهبر

 بال به آط اشتتاره کردررا هر چند هرارش آژرواتور از  کند، مستتائ  مملى ستتازماندهى اا از نومى خواهد بود که

مراجیه  معناى آط خواهد بود که بودررج رااب  طبیعى مستتتوحکمى میاط اا ا مرا  را هماط مراح  ابودارى به

شتتناخت موقاب  ممیقى از ظر یواا ا  اتکارى ارجاد شتتده استتت احابى بوجود آمده استتت، ر ا ت کانه ا  اب  

داردا اره، که خود رکى از مولفه ها ا ناتتتانه هاى توده اى شتتتدط  ا آژرواتور اجود کارآکور  ردى میاط مرا 

اک  حوزه هاى هاره سب رابطه ت سازماندهى منا ست ما را بدرجات زراد در  ست، د مخفى با  در میاط کارگراط ا

  ملنى باز میکنداآژرواتور 

 

 ( قدرت آژيتاتور در تشکل اوست٣

اما در مورد هر تک   درت طبقه کارگر در تاتتتک  ااستتتت، اره حکر ابودارى مبارزه طبقاتى کارگراط استتتتا

اک  اک ، اگر ت ضدق میکندا ت شد، به کارگر مبارز  درت میدهد، به  کارگر مبارزى نیا اره حکر  هرالورى با

رهبرانى  ا اطمیناط خاطر از ما بت مبارزه اش را ده چنداط میکندا شاامت ا جسارت ا اارد،اموماد به نفس اا مى 

شدط در حای بارد به معناى اره باشد که  که به ضفوع ما مى هیوندند نیا بارد چنیه احساسى هیدا کنندا مواک 

جام ناط امر رهبرى را باور ان کار آ مه  به ادا ند،  یت بیاتتتورى حس میکن ند، امن یده ناط م بارزه شتتتتاط اطمی ى م

میکنند ا اطمیناط خاطر  مییابند، تاثیر بیاتتتورى به جاى میگذارند، در برابر دشتتتمه خود را  وى تر حس بیاتتتورى

سر ااط براى خانواده ا هم اورى در مورد موا ب  عالیو ا  رزنداط خود، چه از لحاظ مادى ا چه معنوى، حس  بی

مانااى هوهولیستتتوى، کر توجاى آناا به مجمومه نیازهاى تاتتتکیالتى ستتتاز میکنندا ستتتطحى گرارى ستتتیاستتتى ا
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به ازنه اى بر هاى  کارگرانمبارزى که به کار ستتازمانى راى میاارند، ممال در موارد زرادى تاتتک  ستتیاستتى را

کمونیست راش درگرى استا اره را بارد در مم   کارگراط مبارز ا بارى بر داش آناط بدل میکردا راش حای

  اثبات کردا

 

 در پايان، باز هم درباره اهميت آژيتاتور کمونيست (٤

ابودا نیا  رار نبود انقالی  جذی ا تربیت آژرواتورهاى کمونیستتتت هراستتته اى دشتتتوار ا طوالنى استتتتا اما از

شدا آژرواتور ساده ا زاد رجام با سوى امرى  ستا مادام که  کمونی سوى ا ست رک رکه اره انقالی کمونی کمونی

هر  ضر ا مخفى مقید باشند )با  ر  ارنکه در اره  لمرا مار اظارک خود را بدرسوى کارکمونیست ها در حیطه 

بستتپارند که حداکثر  ادر به مبارزه براى  انجام دهند(، ا مرضتته کار ملنى ا رهبرى توده اى را به آط بخش هارى

میانند،  جامعه بورژاارى ماار انقالبى طبقه کارگر را در محداده  وانیه ا مقررات ر رم ا اضالحات اند ا هوانسی 

اى ستا کمونیست ها حکماى خیراندر سوى امکاط هذرر نی سوند که طبقه کارگر را  انقالی کمونی  "بطور کلى"نی

 آگاه کنند، اما بطور ماخص ا در مبارزهعملى در دست سندرکالیسر ا ر رمیسر رها سازندا

اا جاء الروجااى هر تالش براى ر نه تن واتور کمونیستتتت  استتتت، بلکه در هماط اجه  هبرى توده کارگراطآژر

بارد در دل مبارزه جارى ا مملى آموخوه شتتتود، نقش حیاتى داردا  آگاهگرى نیا، بدرجه اى که اره آگاهى 

نا ص ا الجرم نامو ق استتتتا اما آژرواتور کمونیستتتت بر درخت ستتتبا نمیاتتتودا  حای بداط آژرواتور حابى

 در ممق طبقه کارگر استاکار هیگیر ا طوالنى کمونیسواا  حاض 

کارگر، کارگراط کمونیستتتت،  بارد کارى کنیر که داراط بى رهبرى کارگراط خاتمه رابدا باورره مناضتتتر طبقه

کمونیست ا مواک  در اره حای جاى خود را در راح توده  رهبراط ا سازماندهاط مم  توده اى به همت حای

 بازرابندا ر اموصابات، تظاهرات، باررگاد ا در  یام،در کارخانه ها ا محالت، د هاى اسی  طبقه کارگر،

ا بپاخاستتوه رابرا میاتتود، در  بارد کارى کنیر که در  ردانى نه چنداط دار هر جا بورژاازى با کارگراط معور 

ااهیش ضفوع آناط کارگراط کمونیست سیاسى مخفى با انضبا   راح ا هی سووارى را ببینند که در رک حای  ا

ستتازماط  شتتده اندا کارگراط کمونیستتوى که حلقه هاى موصتت  کننده توده مظیر کارگراط با با وههوالدره به هر 

خواهیر اره راز زادتر  را برستتتد، امراز  انقالبیوط حر ه اى اره طبقه، رعنى حای کمونیستتتت ارراط اندا اگر مى

س  تاک  ساخوه ا ب سوى در میاط کارگراط را با اظ بارد بطور جدى امر  یفه هراش ا جذی مبليیه مخفى کمونی

 ترکیب کنیرا درک اهمیت ا جارگاه آژرواتور کمونیست گام اال در اره راه استا کمونیست
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 علنى در مورد کار قانونى و

 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران
  

 منصور حکمت
 

ست ماهانه: صور نکات مبحث این مقدمه کموني  حزب در سمینار یک دل در حکمت من

 از بحث دلیل همین به. استتت بوده مقدم رضتتا بحث دهنده ارائه که استتت ایران کمونیستتت

ستگی ستقل مبحث یک پیو صا در  برخوردار م صو صف نکات جدی ای خ ست. با این و نی

مورد کار علنی و تفاوت آن با کار قانونی موجود است که بسیار ارزشمند است. این بحث و 

شت زمان زیاد از آن امروز هم که فعالیت علنی و خارج از  نکات قابل توجه آن علیرغم گذ

شتتده استتت قابل توجه استتت. به همین دلیل  چهارچوب قانونی به جمهوری استتیمی تحمیل

 آنرا در کمونیست منتشر و توجه فعالین کمونیست طبقه کارگر را به آن جلب میکنیم.

  
 در مورد کار قانونى و علنى

ضا یک قانونگرایى معیّنى دیده  ستم بگویم را امیر گفت. فکر میکنم در بحث ر یک مقدار از چیزهایى که میخوا

مثالهایش را میزند میبینید که دیگر پذیرش آن ستتتاده نیستتتت. فکر میکنم حیاتى استتتت که میشتتتود. یعنى وقتى 

کمونیستتتتها بدانند کار قانونى چیستتتتر و کار علنى همر با همان تفاوتى که امیر گفتر یعنى همان کار  که 

د بکندر مخفیانه صتتورت نمیگیرد بلکه جلو  چشتتم جامعه صتتورت میگیرد ولى کستتى کار  راجن به آن نمیتوان

 .آنهم جا  خودش را دارد

ا  گفت راجن به اینکه مبارزه اقتصتتتاد  همیشتتته قانونى استتتت. بنارم اصتتتیت این ور نیستتتت. در ناصتتتر نکته

(همه فعالیت معدننیان غیر قانونى بود و مدام جریمه میشتتتدند... در جامعه انگلستتتتان اعتصتتتاب معدننیان) همین

دولت از مشروع نبود. باید دید مشروعیت دراین جامعه چه معنایى دارد. اگر مناور از مشروعیت تعبیر  است که 

ا  میکردندر داشتند مملکت را آن میدهد خوب دیگر کار معدننیان مشروع نبودر اینها داشتند بزور کار مستبدانه

شى میکردندر ذغال شیدند و غیره و گروک شتند و معادن را به تخریب میک سنگ ملت را در زیر زمین باقى میگذا

صاب کرده بود شبیه به این. مدام آنها را جریمه میکردندر غیره... بدون رأ  گرفتن از کارگران اعت ند و چیزهایى 

شتتتان را دادند. یک مبارزه علنى بود که مکانیستتتمها  خودش را چندین میلیون پوند جریمه فعالیت غیر قانونى

 .ها اینجا الزم استداشت. فکر میکنم این نوع تفکیک

ضا مثال خیلى خومثال خانواده سى که بنار ر سیا ست. اوال در آن ها  زندانیان  بى میآیدر بنارم مثال خیلى بد  ا

مثال ما داریم از یک منفعت قشر  حرف میزنیم که فقط در خودش معنى دارد و قرار نیست به چیز  ختم شود. 

کارگران در طول مبارزه برایمان مستتت له استتتتر باال  گیر ولى وقتى ما از جنبش کارگر  حرف میزنیمر قدرت

http://en.wikipedia.org/wiki/UK_Miners'_Strike_(1984-1985%2529
http://en.wikipedia.org/wiki/UK_Miners'_Strike_(1984-1985%2529
http://www.youtube.com/watch?v=4tmireupxpk&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=4tmireupxpk&mode=related&search=
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یمان مس له است. ولى خانواده زندانیان سیاسى دنبال آزاد  اقوامش است. وقتى اقوامش آزاد رفتن اتحادشان برا

سازمان اتحادیه خانواده شود بعدات کار  بکندر رهایى را شد دیگر نمیدانم  سیاسى قرار است ایجاد ب ها  زندانیان 

ساختار دیکتاتور  پرو شى دارد؟ در  سم نق سیالی سو ساختمان  لتاریا جایى باید احراز کند؟ از آن ببار بیآورد؟ در 

 ببعد آدمها  مختلف باید در اتحادیه خانواده زندانیان سیاسى عضو بشوند؟

نه! این دنبال اقوام خودش است و مجاز است اگر فکر میکند که کلید زندان دست منتار  استر برایش بنویسید. 

ا بیایید برا  منتار  طومار  بنویستتتیم! طومار ولى من کمونیستتتت نمیتوانم به چنین توهمّى اجازه بدهم که آق

ها  زیر میخواهیم فرزندانمان از زندان آزاد شتتوند. باید بنویستتیم نمینویستتند که آقا  منتار  ما بنا به خواستتته

ستگیر   سیمى د شدهر اقدام غیر ا سیم فین  ستر اکنون که ا اکنون که ایران در حال جنگ با دشمن خارجى ا

ا  اتان را تحویل نمیگیرد. شما حاضرید چنین نامهمق ن درست نیست... واال سردفتر منتار  نامه اقوام ما در این

 بنویسید و بنرخانید و امضاء جمن کنید؟

ست این که آن فعالیت قانونى س له حیاتى مهم ا ست یک م  آگاهى آن با دارد ا راب ه چه اشعلنى–برا  کمونی

به درون طبقه کارگر ببرد. اگر ما میخواهیم در کارخانه طومار جمن  میخواهد که استتاستتى تشتتکل آن و استتاستتى

کنیم که به منتار  بفرض بگوییم که از وزارت کار بخواهد که قانون کارشان را اجرا کنندر اگر در همان جلسه 

ست؟ تنها راهى که ما میتوانیم اینها را مجبو سه بگوید این توهمّات چی شد که در همان جل ر کنیمر کارگر  پیدا 

متحد شتتدن و اعتصتتاب کردن استتتر تنها راهش این استتت که پیاده ب رف کارخانه ببلى ر،ه برویمر تنها راهش 

مان را بیاوریم دَم درِ کارخانه جمن کنیمر ما جوابش را چه میدهیم؟ میگوییم اشتتتباه این استتت که برویم خانواده

ست و باید به م ست و باید به وزارت میکنى؟! میگوییم اآلن تنها راه همین ا شت؟ اآلن تنها راه این ا نتار  نامه نو

 !کار نامه نوشت؟ باید به آن کارگر بگوییم که از اصول کار قانونى چیز  سرش نمیشود؟

میخواهم بگویم آدم باید بتواند در یک جدال واقعى در درون طبقه کارگر تشتتخیب بدهد چه کستتى دارد منافن 

 -که بنارم باید دید تناستتب قوا چه حکم میکند  -بحث تناستتب قوا یک بحث استتت طبقه کارگر را بیان میکند. 

ولى از اینجا صرفات ت یید هر نوع فعالیت قانونى در نمیآید. فکر نمیکنم این از نار کار کمونیستى درست باشدر که 

 !چون باید کار قانونى کرد بنابراین هر کسى که کار قانونى میکند مجاز است بکند

ا  هم همین کار را میکندر بخاطر اینکه تفکرش آن ور است. چرا مثال زندانیان سیاسى را میزنید؟ نامه ودهخوب ت

استتتر مگر نیستتت! میخواهد اصتتیحات  "کار قانونی"را در نار بگیرید. این هم  "بند جیم "به امام خمینى برای

دهقانان هم هست. آیا ما میرویم پا  این  ارضى بشودر باألخره زمین از دست میکین بیرون آورده شودر خواست

طومار امضاء بگذاریم؟ نامه به امام خمینىر مبنى بر اینکه احزابى را که علیه دولت اقدام مسلحانه نمیکنند نگیرید! 

بخشى از مبارزه برا  آزاد  احزاب! نامه جهت تیش برا  بوجود آوردن کانونى برا  کمک به آوارگان جنگ 

هایى که جنگ ببار آورده؟ نامه به اینها که جنگ استتتیمى به هر حال یک ه بهانه خرابىو ستتتاختن مستتتکن ب

 .چیزهایى دارد... نتته! ما این کارها را نمیکنیم
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میخواهم بگویم مس له به همان آکسیون و به همان اقدام به مناور آزاد  اقوام زندانیان که ختم نمیشودر با خودش 

شان درون طبقات فرودست میبرد و یاد میدهد که این ور  ببینندر به منتار  متوهّمتصویر  از طبقات حاکمه را ب

میکنیمر آن خصلت پیوسته و پیگیر ر،یم اسیمى را از چشمشان دور میداریم. همه اینها همراهش هست. اگر قرار 

نابراین هر جلوه  "کارقانونی"ها الزم استتتت باشتتتد بگوییم که کمونیستتتت مورد ت یید  "نیکارقانو"بکنند و ب

 .کمونیستها استر من این را قبول ندارم

باید با فعالیت درازمدت کمونیستى خود کمونیستها یک ربط قابل دفاع داشته باشد. یک  "کارقانونی"فکر میکنم 

سه  شان دهد. و گرنه کارگر  که در جل ستى میزند ن شی ست باید بتواند این را به هر کارگر  که دارد آنار کمونی

شتتود و بسرستتد مگر تو نمیفهمى که منتار  هم یک گاهى استتت مثل بقیه اینها؟ راستتت میگوید! میخواهید بلند 

کارگران را بصتتتف کنید و ببرید خانه منتار ؟! میخواهم بگویم وقتى روشتتتن نباشتتتد که ما از چه چیز  داریم 

 .صحبت میکنیمر تناقضات این بحث اینجا است

تگیرم نشتتد. آن بحث اولیه رضتتا را که البته قبول دارم  که کمونیستتتها باید من خودم از این بحث چیز زیاد  دستت

بشتتناستتند و کار کنند. تناستتب قوا هم بر  -بشتترطى که هر دو را تفکیک هم بکنیم  -مبانى کار علنى و قانونى را 

سم رفرمیسم و یک شکال مبارزاتى طبقه کارگر ت ثیر جد  دارد. ولى یک چیز  هم داریم به ا چیز  هم  رو  اَ

پراکنى. اینها کجا  این تصویر قرار میگیرد؟ سختى کار اینجا است و گرنه اگر آدم میتوانست در داریم بنام توهّم

ست انقیبىر مبارزه  سیا س له  شت. م شکلى ندا سى م شود و در دوران انقیبىر انقیبىر ک سم ب دوران افولر رفرمی

 است؟ انقیبى در دوران افول انقیب است. این چ ور 

  
 نوبت دوم

سیم کند  ست نمیتواند تر شان میدهد ولى در ضا اختیفى ندارم. او دارد یک جا  خالى را ن من با انگیزه بحث ر

سم را فاقد آلترناتیو  ست که کمونی ضا این ا سى در بحث ر سا شکال ا ست. بنارم یک اِ که این جا  خالى کجا ا

 -ها بیاموزد. این همیشتته برا  من شتتکال قانونى مبارزه را از تودهمبارزه در اَشتتکال قانونى میگیردر بعد میرود که اَ

 .ترین قشرها  اجتماعى استماندهفشار عقب -وقتى در اختناق داریم حرف میزنیم 

مجمن  از میتوانم ریستتک درجه یک با باشتتم کارگر اگر هم من میگویم. کرد دفاع میشتتود طومار تو میگویى از

است که آسانتر از دفاع کردن از طومارر دفاع کردن از ننوشتن طومار است. کارِ شدنى  واضح. کنم دفاع عمومى

فلکس بخوریم و تبلیبش میخواهید؟ برویم یک باز  گیر بیاوریمر خودمان شتتتیرش را بدوشتتتیم و شتتتیر و کورن

را نمیبینید که  کنیم! میگویى نمیشتتود؟! گاند  هم باألخره نوعى از اَشتتکال مبارزه ضتتد انگلیستتى استتت. چرا این

 خوب یکنفر دیگر در همین جامعهر بهتر دارد مبارزه بر علیه انگلستان را فراخوان میدهد؟

میخواهم بگویم شتتتما قبل از اینکه بدانید خودتان با توجه به تناستتتب قوا و اَشتتتکال قانونى موجود در جامعه چه 

شکامبارزه سامان میدهیدر که نمیتوانید راجن به اَ سر و  ست که ل کار تودها  را  ضح ا ایها و غیره حرف بزنید. وا

شکال کار کسان دیگر  هست. این ور نیست که توده ها هستندر آگاهى پیش ما است و خودبخود  پیش اینها اَ
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اَشتتکال "اش را پیش میبرد. ما چه تعبیر  از هار اَشتتکال قانونى مبارزهآنها. خوب او هم دارد ب ریق }...{ اکثریتى

ستر در مقابل  "قانونی شنهاد  حزب کمونی شکال قانونی"پی شن  "اَ شنهاد  حزب توده داریم؟ اول این را رو پی

 .کنیمر بعدات همه بحثها سر جا  درست خودشان مینشینند

سیمى شورا  ا ست غلط بنا به تعریف من میگویم تحریم  ست حزب. نی  شورا  تعاونى به بگوید میتواند کمونی

سر اقتصاد است و سر یخنال. شورا  اسیمى سر جاسوسى است و سر خفه کردن  ىتعاون. رفت نباید اسیمى

اقتصتتاد. امروز را نبینید و فردا را فراموش کنید. امروز که انتخابات شتتورا  استتیمى استتت و کارگران به جنب و 

س فردا که این جوش میآیندر فردا وقتى لیستتت پنت تا کارگر فعال را از طرف شتتورا  استتیمى میبرند به }...{ر پ

تر  به طبقه قضیه از پرونده بیرون آمدر اسم آن کارگر کمونیست در شورا  اسیمى نباشدر چون ضربه تاریخى

 .کارگر میخورد

من باید بدانم آن شتتتورا میخواهد چکار کند؟ یکى دارد ابزار کنترل کارگران را میستتتازد برا  بور،واز . بله! 

شتتان یخنال بدهند. یک روز باألخره کانالى استتت که ممکن استتت یک روز بهکارگران مجبورند رأ  بدهند. 

ستم!؟ پس رفیق کارگر ما فردا از  شورا ه ستند. من هم عضو  صاب میای یخنال میدهند ولى ده روز هم جلو  اعت

ستر رفیق کارگر م ست و کار در آنهم کار قانونى ا ستعفاء میدهد. تا وقتى این در قانون ه سیمى ا  ا درشورا  ا

 !آن میماند؟ البته که نه

شکالى که ست؟ اَ شکال قانونى مورد دفاع ما ا ست که کدام اَ سر این ا س له بر  . کنیم دفاع آن از بتوانیم ما تمام م

. بیافتد راه دنبالش باید کمونیست و کند دفاع خودش کار مشروعیت از دارد وظیفه کارگر فقط که نیست این ور

نا  من ق و استدالل خودش از مشروعیت کارش دفاع کند. فردا اگر در بین امضاء مب بر بتواند باید هم کمونیست

اهلل منتار  استتتم من در آمدر جواب کارگر را روز قیام چه میدهم؟ من رهبر عملى کنندگان عریضتتته به آیت

 قیامش هم میتوانم باشم؟

تر رفتند طومار آوردند و تو  من میخواهم بدانم آن کارگر پیشتترویى که گفت نه این ستتیاستتت درستتت نیستت

سرشان خوردر و گفت بنارم میبایست همینجا تحصن میکردیمر آنها هم گوش ندادند و رفتند طومار جمن کردند 

ست؟ میخواهم بگویم به  شان ا سى رهبر شتندر چه ک ست از پا درازتر برگ و بعد از اینکه این کارها را کردند و د

شکال قانونى خ شکال قانونى به تناسب قوا ربط دارد این سادگى نیست که اَ وب است و باید ازآن استفاده کرد! اَ

امروز هفت و نیم درصد! هر  "تناسب قوا"اما تناسب قوا چیز  نیست که }مثل قیمت سهام{ آن باال نوشته باشند 

ید: بنار من کسى یک ارزیابى ذهنى و عینى از آن دارد. یکى با تناسب قوا و تفکرش از پتانسیل این جنبش میگو

 .اعتماد  به توده طبقه کارگر میگوید امضاء جمن کنیمتحصن کنیمر یکى هم با بى

در این بحث نمیشتتتود با این فورمولى که رضتتتا میگوید رفت و تکلیف مستتت له را معلوم کرد  چون همین باعث 

برا  جمن کردن طومار  میشتتتود که ما از کارگرانى که دارند طومار جمن میکنند فاصتتتله بگیریم... کارگرانى که

جلو  خانه منتار  جمن شدندر من اگر کارگر باشم تا آخر دَم درِ کارخانه میگویم نکنیدر این کار اشتباه است. 
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سر و گوشتان بکشدر فردا خیلیها  ست دست نوازش به  کارگر را برا  التماس پیش منتار  نبرید. امروز ممکن ا

فردایى هم در کارخانه د؟ باألخره فردایى هم در کارخانه هستتتتر پسرا باید تحویلش بدهید. میروند و میکنن

 ام. میروم و میگویم: دید  باید تحصن میکردید؟هست. من هم که نمرده

درمقابل شوراها  اسیمى هم میگویم مجمن عمومى. از مشروعیتش هم میتوانم دفاع کنم. خوب باید زور بزنم تا 

شار دفاع کنم. به همان آسانى نیست که  از طومارمیشود دفاع کرد. ولى کارگر پیشروتر و مبارزتر با یک درجه ف

آوردن بخودش میتواند دفاع کند. بگوید آقا ما جمن میشتتتویم. دولت مخالف این استتتت که کارگران زیر یک 

ستتقف جمن شتتوند؟ اگر دولت بگوید من مخالفمر که بقول امیر به طومار هم ممکن استتت بگوید که اآلن وقت 

تر هستند. چکارش کنیم؟ این بحث رنویسى نیستر امام گفته آنهایى که طومار مینویسند از منافقین هم سگطوما

 !من نیست که او چه برخورد  است به کار قانونی قابل دفاع من میکند

دیروز بنحو  بروز داده که گویا میشتتود رفت و با وزارت کار حرف زدر ولى امروز هر کستتى با طومار رفت دَم 

زارت کار دستتتگیر میکنند. من چکارش کنم؟ حاصتتل آن فعالیت باید چیز  باشتتد که اعم از اینکه به موفقیت و

 .رسید یا نرسیدر طبقه کارگر چیز  به لحاظ اتحاد گیرش آمده باشد. اگر شکست هم خورد باز به همان ترتیب

اَشکال قانونى فعالیت این بحث را هنوز بنابراین من میگویم جدا از آلترناتیوها  واقعى حزب کمونیست در مورد 

سى  شیدنى که در این بحث حتى برا  توجیه طومارنوی ساند. تمجید این نوع کار و از آن رف ک شود بجایى ر نمی

به ستتتران ر،یم میبینمر ر،یمى که ب ور عینى همه کارگران میبینند که خون طبقه کارگر را در شتتتیشتتته کردهر 

ت کار قانونى و قابل دفاع بودن کافى نیست. باید معلوم باشد آن کار قانونى چرا اش فقط بر مبنا  محدودیتوجیه

ستا  منافن درازمدت طبقه کارگر شما که میگویید بیایید مثیت . هست در را شان دهیدر آقاجان  باید به آن طرف ن

همان منافعى که تو دنبالش ماشینها را بشکنیم اشتباه میکنیدر من که میگویم این کار را بکنید درست استر ولى با 

صیت حد  شد. در بحث رضا ا میکنى. و گرنه بنارم طومارر آن رف حد و مرز  قرار میگیرد که بتواند قابل قبول با

 .و مرزش را نمیشود تعریف کرد

شت به رهبر عملى  سید جواد  هم در روز خودش نامه مینو سید جواد  را برا  همین فهمیدم. حاج  بحث حاج 

. حاج ستتید جواد  یک نامه دیگر هم نوشتتته به شتتاهر یک نامه دیگر هم نوشتتته به شتتاه. فردا  قیام یک قشتتر ..

ها دنبالش میگشتند. این حالت هم به هر حال در بخاطر اینکه حاج سید جواد  به شاه نامه نوشته بودر تو  کوچه

شتن به امام خمینى بر سر بند جیمر تداعى جامعه پیش میآید. س ح مبارزه فراتر میرود و حزبى که خود را با نامه نو

کرد دیگر چیز  ازش باقى نمیماند. میخواهم بگویم پینیدگیها  بیشتتتتر  از آننه رضتتتا جلوه میدهدر در این 

 .بحث هست
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 نوبت سوم

در مورد اینکه رضتتتا و خستتترو چه چیز  میخواهند م ر  کنند بحث نمیکنیم. ما در مورد آن چیز  که م ر  

میکنیم. یکنفر میتواند بیاید و به خیال خودش مشتبول دفاع از دخالتگر  کمونیستتها باشتدر ولى در  میشتود بحث

عمل حال دروازه را برا  رفرمیستتتم باز کند. من هم بنابراین به فرمولبندیش ایراد میگیرم. انتخاب این که آیا بین 

ذارد ولى صتتد تا ستتورار تو  بحث این دو تا بحثر طرف آن بحثى که به هر حال دستتت بستتورار کار ما میگ

خودش هستتتت )وبحث قبلیمان(ر باألخره یکى را باید انتخاب کرد. من ایرادم به بحث رضتتتا این نیستتتت که چرا 

معتقد است کمونیستها باید در اَشکال قانونى و علنى فعالیت دخیل شوند و اصیت بدانند که این کار یعنى چه. اگر 

یش دستتت میزدیم. بعد شتتروع کرد به توضتتیح دادنشر رستتیدیم به اینکه پا  این یک جمله را میگفت همه برا

ها باألخره آنجا هستند و ما چکار طومارنویسى هم باید باشیمر جلویش هم باشیمر خیلى هم کار خوبى استر توده

 .میکنیم و فین و.... که اینها دیگر یواش یواش از ذهنیت آدم دور میشود

میشتتود به جنگ پوپولیستتم و انزواطلبى رفتر با ستتیحى که طرف جوابش را دارد: بابا من میگویم با این ستتی  ن

اید! کارگر میگوید در عرصه سیاسى از نار فعالیت عملى کنار حزب توده قرار هجان شما که خیلى شورَش کرد

یش هم بمن ا . به میگویی این کارهایى که تو میکنى اشتتتتباه استتتت همان ور که حزب توده ستتته ستتتال پگرفته

تان که تان این وسط چه شد؟ اصل اساسىتان این وسط چه شد؟ منافن کمونیستىمیگفت! میسرسد موضن انقیبى

ا  در مقابل آگاهى طبقه کارگر در این میان باید باال برود و اتحادش بیشتتتر بشتتود چه شتتد؟ بنار شتتما اگر دستتته

ند و ببر کارگران طومار جمن کن فت بخش دیگر  از  کارگر را متحد کردهمخال قه  یا ند پیش منتار ر طب ند  ا

باعث تفرقه میشتتتویم و  ما بسیوندندر طومار نمیخواهیمر  به خط  به کارگران میگوییم  ما  متفرق؟ چرا فقط وقتى 

ها را پشت سر خودش دارد؟! همه این اهلل که کارگران را میبرد اطاق منتار  باعث تفرقه نشده؟ چون تودهحزب

 .همه پیش میآیدسؤالها برا  

 "قانونى"را از  "علنى"در مورد مس له کار قانونى بنارم امیر رو  نکته درستى انگشت میگذارد. میگوید اوالت کار 

شد. اگر  "علنى"جدا کنید. آننه ما میگوییم کار  شود به آن آویزان  ست. قانونى در ایران باقى نمانده که اآلن ب ا

شیه شیهچیز  مانده خیلى مار،ینال و حا ستر خیلى حا سته به ا  ا شار اجتماعى هم نتوان ا . یعنى هینکدام از اق

اتکاء یک الیحه قانونى یا یک ماده قانونى مبارزه کند. حتى بور،واز  که م ابق قانون برستتمیت شتتناخته شتتده 

مورد  اش میکنندر نمیتواند به قانون متکى شتتود. اگر دراستتت و ستتاختمانهایش مال خودش استتتر وقتى مصتتادره

قانونى خیلى جا  مهمى دارد. در ایران مبارزه  ید این حرف درستتتت استتتتر مبارزه  جنبش جهانى حرف میزن

بمعنى اخب کلمه صتتحبت  "قانون"همیشتته دو تا چیز مختلف بوده و اگر بخواهیم از  "مبارزه علنى"با  "قانونى"

 مانمبارزه برا  "دولتى مجار "که آیا از . وقتى این ور ببینیم ستتؤال به این تبدیل میشتتود "دولت"کنیم میشتتود 

 وکیل میخواهد کس هر. استتت کار وزارت ؟"دادگاه" میگوید دولت یعنى. دولتى مجار  نه؟ یا میکنیم استتتفاده

 ستر بر بحث. شتما زدن حرف مجرا  استت این. استت کارخانه استیمى شتورا  ؟"دادگاه". آنجا برود و بگیرد
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ا  استتت. چون بیرون دولت دیگر قانون هیچ چیز عینى "مجار  دولتى" ستتر بر بحث نیستتتر "قانونى مجار "

مجار  "در جمهور  اسیمى الاقل این ور است. اگر به این سؤال قرار باشد پاسخ بدهیمر من میگویم از  -نیست 

 .جمهور  اسیمى استفاده نمیکنیم. تحریم از حاال! این نار سیاسى من است "دولتى

این است که از اَشکال علنى و مشروع مبارزهر اَشکالى که کارگران میتوانند از آن دفاع کنند آیا معنى این حرف 

گر  بزندر اتهام آنارشیسم و سرنگونى بزندر یا اتهام تضعیف و حتى دولت نمیتواند برگردد و به آنان اتهام توطئه

ستفاده بکنیم. اینها خیلى با ستفاده نکنیم؟ من میگویم ا صابى در  حکومت بزندر ا هم در ایران فرق دارند. هیچ اعت

 "غیر قانونى"ایم. همه اعتصتتتابات ایم؟ دفاع کردهایران نیستتتت که امروز قانونى باشتتتد. آیا ما از اینها دفاع نکرده

ستند ولى  شم همه ما اتفاق میافتد و ما هم میگوییم باید حمایت کرد. اختیف میرود  "علنى"ه ستند و جلو  چ ه

هایى را با خودش داردر دارد دستتت بکار  میزند ا ر تودهبخشتتى از طبقه کارگر که برا  دوره ستتر آنجایى که

ستد. ترس از  ضعیت چکار میکند؟ بنارم بیرون آن حرکت میای ست در این و خیف منفعت طبقه کارگر. کمونی

 .انزوا هم حد  داردر در چهارچوب معیّنى معنى دارد

ستعفاء  شوراها  کارگر  تصمیم میگیرند که به تااهرات بلشویکها شلیک کنند. من اگر عضو آن شورا باشم ا

ستر بزنید و بکوبید. خوب  ست و میگوید این تااهرات غیر قانونى ا شورا حاکم ا شویکى به  ست من سیا میدهم. 

سرکوب تااهرات شوراها در  شتند و باعث  مگر این قبیل  شتند؟ نقش دا شویکها نقش ندا شتار بل }ایروان؟{ و ک

نزوا  شتتوراها شتتد. هر کستتى که آن روز استتتعفاء داد فردا در }...{ قیام بود. بنابراین ترس از انزوا حد  دارد. ا

کارگر  الزم استتتت که تشتتتخیب بدهد چه کار  آدم را منزو  میکند و چه کار  منزو  -یک بینش طبقاتى

ند چیز  را تعیین نمیکند. خونمیکند. نفس اینکه توده ندم ب تودهها اآلن آنجا هستتتت ها دیروز در صتتتف رفرا

جمهور  استتتیمى بودند. اگر بخواهیم حدود و ثبور و ظرافتها  بحث را درز بگیریمر این را هم میشتتتود گفت: 

سیت جنگ بودند"ر  "ها در رفراندم بودندتوده" ستان هم بودند... "در ب ر در فین و بهمان بودندر در حمله به کرد

ست! وقتى همه میگفتندر بنىحاال من چکار کنم؟ ما بیرون ضح ا ستیمر وا صدر هم میگفت که آ  کاردها ش میای

اندر خوب توده وستتتیعى از کارگران متوهّم هم حرفش را باور کردهر باید باألخره ستتتر چهارراهى طلبتجزیه

زو  با این کار از خودِ چپ آنزمان هم من - "حق ملل در تعیین ستتترنوشتتتت"بایستتتتى و در نهایت انزوا بگویی 

میشتتد ... باید بایستتتى و همین را بگویى... شتتش ماه بعدش معلوم میشتتود. شتتش ماه بعد هیچ چیز از آن یکى در 

 .میگیر  قدرت تو تاریخ باقى نمیماندر ولى

بنابراین این بحث حدود و ثبور  دارد. حدود و ثبور  که کمّى نیستتتتر یک بحث کیفى استتتت. کجا  آن 

-سم و منافن طبقه کارگر نیست؟ شرکت تعاونى دولتىر اگر فقط تعاونى دولتمخالف پرنسیسها  اساسى کمونی

شود این  شود این آدمها راخریدر نمی شویم. برا  اینکه آنوقت میبینند که نمی ست من موافقم که واردش ب ساخته ا

صا سد کردر میگویند این آدم از وقتى در تعاونى بودهر حق کارگران دارد میگیرد و به  حبانش میدهد. آدمها را فا

بحث شورا  اسیمى اینجا یک چیز دیگر است. بحث مبارزه سیاسى است. شوراها  اسیمى تشکل زرد دولتى 
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ستنباط را گرفتم که دیگر احتیاجى هم به ضا این ا ست. از حرفها  ر  -هم ندارد " رو کودکانه چپبیمار   "ا

 !معتقد است که در تشکل زرد هم باید رفت! تو  هر چیز  باید رفت! آخر این که نشد -یعنى نقد لنین به اینجا 

میسرسى چرا در سندیکا  دوره شاه نرفتم؟ بنارم نباید میرفتم! کمونیستها نباید رهبر سندیکا  زمان شاه میشدند 

سندیکاها دولتى بودر و شیلى... اجازه بدهر آیا ما امروز اگر  سم. یا در  شنا سندیکاها  آندوره را نمی لى من دقیقات 

ها است؟ همین حاال اتحادیه سولیداریته میرویم در سندیکا  کارگر  لهستان عضو شویم که عضویتش بیشتر از

اند. آیا من و شما به اتحادیه دمکراتیک معدننیان یورکشایر میرویم یا نمیرویم؟ نه نمیرویم. دیکا  دولتىجزو سن

ستم دیگر  شوند. من با اینها به آنجا میروم؟ خوب من در انزوا ه ضو می این همه کارگران رأ  میدهند و میروند ع

 اش چیست؟چاره

ها  کارگر پشتتت ط بر مبنا  بستتیت فور  و آنى امروز تودهمیخواهم بگویم بحث انزوا یک بحثى نیستتت که فق

ا  شتتتدن باید خودت را ستتتر این یا آن خط معنى بدهد. در یک مبارزه عملى معنى میدهد و گاهى برا  توده

طلبى نبود. کارگر المللى. کارگر روستتى که پشتتت خط شتتکستتتمنزو  کنىر مثل بلشتتویکها در قبال جنگ بین

 .طلبى انقیبى منشویکى بود. بلشویکها میگفتند نخیر شکست تزاریسمدفاعروسى حداکثرش رو  خط 

پینیدگى بحث اینجا استتت. آن چیز  که رضتتا میخواهد با این استتتدالل انگشتتت بگذاردر در مقابل تعرض نق ه 

س ایم. یعنى با خود استتامقابل تاب ندارد. بحث من این استتت. قبیت در مورد خود این نکات خیلى صتتحبت کرده

س له کار علنى ستها قانونى–بحثر م شود داده آن از که ا دفاعیه وقتى ولى. موافقم کمونی ست ا دفاعیه می  که ا

سم با را خودش مرز نمیتواند سم و رفرمی سیم اپورتونی ستداللى چه آدم ر!(کر شی ان گوش) کند تر  مقابلش در ا

س له این در که مثبتى نق ه این ِصرف به بکند؟ میتوان شودر نمیتوانیم این فورمولبند  را بسذیریم که به م م ر  م ی

کارگران رهنمود بدهند که اگر طومار جمن میکنندر حتما شتتما هم بروید! پس باید بنشتتینیم و رو  دانه دانه این 

 .حکمها بحث کنیم

من میگویم  ها  کارگر میروندر بعد از همه بحثها  ما باز هم میروند.خستتترو میگوید وقتهایى هستتتت که توده

خوب دیگر میروندر او میخواهد برودر چکار کنم؟ که گفته که کمونیستتتتها در هر حالر در هر مق عى و در هر 

شان باید توده ستها هم مجبور بودند که ا  باشد؟ تودهدوره از حیات ها  کارگر آلمان رفتند دنبال فاشیسمر کمونی

ند. ها  از تودهبرا  دوره مان قه منزو  ب یک حزب ها  طب مان  حل نشتتتتدهر هنوز هم در آل نوز هم عواقبش 

 .کمونیست بدرد بخور  وجود ندارد

این یک حد  دارد و آن حد بنارم یک چیزهایى را تعیین میکند. من معتقدم اگر بخواهیم بحث به یک جا  

ص شودر که از مبارزه قانونى  ستى از قانون در ایران باید ب سدر اوالت باید تحلیل در حبت میکنید یا مجار  من قى بر

سب  ست و بحث تنا ست؟ بعد از آن مهمترر مبارزه علنى ا دولتى؟ ثانیات قانون خودش چقدر یک چیز قابل اتکاء ا

قوا. من میگویم کارگر  که در ایران میآید و میگوید حقوق خانواده چهار نفره را حساب کنیدر یک کمونیست 

چپ ایران ممکن است به این بگوید سازشکار. خودم این بحث را خیلى آتشینى میتواند باشد. سازمان باص ی  

http://marxists.org/archive/lenin/works/1918/may/09.htm
http://marxists.org/archive/lenin/works/1918/may/09.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity
http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity
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کامیت قبول دارم. ولى بنار من این یک بحث دیگر  استتتت. بحث قرار گرفتن در موقیعت رهبر  عملى طبقهر 

ا ر بلکه به بعضتتى از بخشتتهایش داریدر نزدیک جایى که مبارزاتش را نه به تمامى شتتعارهایى که برایش نوشتتته

 .میکند

ن بحث یک بحث معیّن استتت و به آن استتتداللهایى که شتتده برنمیگردد. من فکر میکنم اگر رضتتا بخواهد این ای

ستداللى که من و حمید اینجا کردیمر همه ضه کند الاقل ا سجم عر ستدالل بحث را من اش این بوده که مرز این ا

 .ن معنىر گرهى از کار کسى باز نمیکندباید با رفرمیسم و اپورتونیسم روشن باشد و گرنه خود این بحث و به ای

 

 نوبت چهارم

هل حث رضتتتتا حس میکنم اختیفى استتتتت بر ستتتر برخورد ستتت با ب که  نه و بىاختیفى  گارا به خود ان جه  تو

هایى است که دارد بکار میبردر نه خود آن نیّتى که اول بحثم گفتم. نیّتش که میخواهد این را توضیح فرموالسیون

ام و دیگر میروم. اگر کسى فکر میکند که من در نتیجه همن این ضعف را دید"ور میگوید: بدهد. خودش هم این 

. بابا جان همان مستتئولیت "ریخت و پاشتتم شتتبیه حزب توده میشتتومر بیاید بگوید چکار نکنم و گرنه من میروم

ستتتر باید ا  میرو  که بنارت نق ه ضتتعف این حزب ابگردن شتتما هم هستتت که وقتى با کله بستتمت مستت له

مواظب باشى که در نقدت شبیه حزب تودهر شبیه اکثریتر شبیه اقوام زندانیان سیاسى نشو . این هنر  نیست که 

ست... منتها وقتى هم با کله میرود  سم همین ا شخیب بدهد و با کلّه برود. تمام تاریخ کمونی ضعف را ت آدم یک 

رون میآید و یک نگاه به اقشتتتار دیگر نمیکند که چ ور جبهه واحد تشتتتکیل میدهدر بعد با کله از همان جبهه بی

 .دارند زندگى میکنند و چ ور دارند مبارزه میکنند

ضعفى را  شود و باألخره همین ور  با کله  ست می شود و بعد با کله میرود پارلمانتاری ست می سکتاری با کله میرود 

پشت سر شما را در حزب کمونیست جمن دیده و رفته است دیگر. مسئولیتش با من نیست که ریخت و پاشها  

ا  که امروز بشتتما ا  داشتتته باشتتى که شتتخصتتات بتوانى از آن دفاع کنى. حملهکنم. شتتما باید خودتان فرمولبند 

شودر همان حمله شد. می شما خواهد  ست که فردا ب اگر کس "و  "من دیگر نمیفهمم"و  "من دیگر نمیدانم"ا  ا

که جواب بحث کستتى را نمیدهد که دارد از بیرون و درون جنبش کارگر  به  "دیگر  حرفى دارد و بیاید بزند

 .شما انتقاد میکنند

نادر گفته که کمونیستتتتها باید آلترناتیو اثباتى داشتتتته "بعد هم در برخوردهایى خیلى بنار من افراطى که مثیت 

که نگفتم کمونیستتتها آلترناتیو اثباتى . خوب من میگویم من این آلترناتیو را ندارم که این را میگویم. من "باشتتند

باتىِ ید. میگویم بحثر جدا از آلترناتیو اث ما چرا آن کار را نمیکن ر بى معنى استتتت. بحثِ خودِ تو دارند و شتتت

 .اثباتى آلترناتیو از انزوا در استر بیمعنى تو خودِ

ایستتتىر حاج ستتید جواد  مآبانه مردم اگر آلترناتیو اثباتى ندار  و عمیت در این بحث آلترناتیو خودبخود ر توده

ا  که با شیوه کار را قرار میدهى آنوقت من با آن اختیف دارم. من میگویم بحث شما بدون ارائه آلترناتیو اثباتى
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 یک بحث این در اینجا که من. است غلط شما حزب تودهر با شیوه کار حاج سید جواد  فرق داشته باشدر بحث

ام. شما دعوت م. قرار نبوده ارائه دهنده من باشم. من این سمینار را دعوت نکردههست بحث این ایرادگیرِ مخاطبمر

 .ایدکرده

سیمىر به این رف  شورا  ا ضعف را من میبینم و بعد یک ماهر ت یید میزنید پا  طومارر ماهر ت یید به  میگویى این 

شد. این ستر این که بحث ن شتباه ا شید  و آن رف و یکى یکى... میگویم ا شد. اگر مواظب نبا ستى ن بحث کمونی

شمر شود. من نباید مواظب با سم می سم و اپورتونی سمت اکونومی شید مواظب باید شما این بحث یک عقبگرد ب . با

 فرمولبندیش ندارم کار  چیستتتر استتمش ندارم کار  استتتر علنى مبارزه و قوا تناستتب من بحث میگوید رضتتا

اگر هم میخواهید استتمش کار قانونى بگذارید... نخیر! همه اینها  کنیدر پیدا را فرمولبندیش بروید شتتما چیستتتر

 .وظایف کسى است که دارد برا  فعالیتى تئور  میدهدر همه اینها به اسم خود آن شخب است

شمایید که باید مرز فعالیت قانونى و علنى در بحثتان معلوم باشدر نه اینکه کسى که میگوید در بحث شما این مرز 

شودم شما بروید معلومش کنید. این که نمی ست. میگویى خوب   تانقانونى کار و علنى کار مرز باید شما! علوم نی

 دارند همانها خوب غیمر و امیر اندرداده یاد بمن را اینها میگویى که آدمهایى همان گرنه و باشتتد معلوم بحث در

 .میشوید رفرمیست دیگر بحث این با میگویند

ست سم مرزبند  کند. عجب! این که  بعد طور  ا شدهر بخاطر اینکه آدم تیش کرده با اپورتونی که گویا اهانتى 

باز میخواهد با اپورتونیسم مرزبند  کند! معلوم است که میخواهد با اپورتونیسم مرزبند  کند. همین بحثها  شما 

سم مرزبند  کنید کار را به اینجا رسانده. نه!  ست. ق عا تیش ما این که میخواهید با اپورتونی صیت چنین چیز  نی ا

 .است که آنجایى با اپورتونیسم مرزبند  کنیم که جلو  حرکت واقعات کارگریمان را میگیرد

اینکه پوپولیستتتها به استتم مبارزه با اپورتونیستتم و حزب توده و غیره خودش را منزو  کرده بحث خودش استتت. 

ارگران برود از تیش برا  مرزبند  با اپورتونیسم و اکونومیسم اینر حزب کمونیست را چون میخواهد بَسمت ک

ست و نمونه شها  واقعى ا هایش را در طبقه کارگر داریم. بنابراین بلهر من میگویم معاف نمیکند. چون اینها گرای

رگر ارائه اش را هم بگردن شتتما میدانم که دارید این بحث را به طبقه کاباید با اپورتونیستتم مرزبند  کردر وظیفه

 .کنید مرزبند  اپورتونیسم با بحثتان در باید شما. ام تا چیز  بگویممیکنید. من که هنوز حکمى نداده

عین همین کار را اگر من بیایم بکنم چکار میکنید؟ بیایم یک مقاله دیگر  بنویستتتم که به ستتتوراخها  دیگر  

ده بشتتتویدر مبادا طبقه کارگر را به التماس به درگاه اشتتتاره کندر از جمله اینکه آقا مبادا در کارتان مثل حزب تو

بور،واز  بکشتتتانیدر مبادا علما  اَعیم را برا  طبقه کارگر حامى و قیّم بکنید... بعد شتتتما میآیید و میگویید که 

من میگویم این مس له من نیستر شما بروید مس له انزوایش را حل کنیدر بمن چه مربوط!  "پس انزوا چه میشود؟"

شویدر باز با همان بحث قدیمى که ما آمدیم بگوییم مثل توده تا شود"ایها ن سراغ  "پس طبقه کارگر چه می آمدند 

شما م ر  میکنیم که هر چقدر هم هدفى که  ضعفى را در بحثها   سى! ما داریم نقاط  سیا شد پلمیک  ما! اینکه ن

نقاط ضعف را بسوشانید معاف نمیکند. و هر  میخواهید روشن کنید درست و مقدس باشدر باز شما را از اینکه این
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چند تا مقاله هم بنویستتید که این مواضتتن در آن باشتتد در جنبش طبقه کارگر بعکس خودش تبدیل میشتتودر یک 

 .چیز دیگر  از آن در میآید

هم  به هر حال بحث تناسب قوا و اَشکال مبارزاتى فکر نمیکنم بحثى باشد که من شخصات با آن مخالف باشمر امیر

فکر نمیکنم با آن مخالف باشتتد. اصتتیت خود رضتتا میداند که قرار بوده من برا  شتتماره کمونیستتت قبلىر بحث 

سم. منتها ناگهان وقتى یکنفر از همان مکتبر  شکال مبارزاتى را رو  همین خ وطى که داریم بنوی سب قوا و اَ تنا

ایها ها و تودهقتى منتشتتر میشتتودر مرز ما را با اکثریتىبا همان انگیزهر میآید و میگوید این بحثى که شتتما میکنیدر و

خیلى کمرنگ میکندر همان جوابى را میدهد که جوابش به پوپولیستها است. این بنارم پلمیک درستى نیست. آن 

ها جوابگو نیست. بحث ما این چیز  که به هر حال باید اینجا روشن شود این است: این بحث با این فرموالسیون

ست. ب ست ا ست که کار علنى با کار قانونى در ایران فرق داردر برایش مهم نی ا این فرموالسیون که برایش مهم نی

سیپ سر  پرن شکال کار قانونى از یک  سیپکه آیا اَ ستى به پرن شده یا فقط ها  کمونی شى  ها  منافن طبقاتى نا

اش شده... بحثى که این نکات برایش مهم لههمین که قانونی است برایش مس له است و یا اینکه ما بلد نیستیم مس 

نیستتتر بحث ضتتعیفى استتت و به شتتکستتت خودش منجر میشتتود. شتتما میخواهید چه نوع دخالتگر  را در طبقه 

کارگر باب کنید؟ هر نوع دخالتگر  را؟ من موافقش نیستتتتم. دخالتگر  در طبقه کارگر کار ستتتختى نیستتتتر 

. ولى ما داریم دنبال نوعى دخالتگر  میگردیم که شتتتما بنا به تعریف انجمنها  استتتیمى دارند اینکار را میکنند

شق میورزید خودتان را از تعریفش معاف کرده ست. این جوابى چون به نفس دخالتگر  ع اید. این بحث کافى نی

 .است که ما داریم به این بحث میدهیم

 ر"نمیخواهد رهبر عملى باشتتد"ر "نمیخواهد با طبقه جوش بخورد"گذاشتتتن ما در یک موضتتن پوپولیستتتىر که 

. میماند خودش جا  ستتر شتتما بحث ضتتعف. نمیکند باز خود شتتما بحث از گرهى ر"کند دخالتگر  نمیخواهد"

 مبارزه اکونومیستتم و اپورتونیستتم یکنوع با میگیریم تصتتمیم و میشتتویم ستتاکت و میشتتویم مرعوب ما کنید فرض

 !بسوشانید را بحثتان سوراخها . نشد جواب این اما. نکنیم

شاره کردیم. ضعفش آنجایى است که مواظب نیست که با دخالتگریش چه  هم من و هم امیر به ضعفها  بحث ا

م لق میکندر و بعد هم  -به این معنى که خودش میگوید  -چیزها  دیگر  را دارد قربانى میکند. دخالتگر  را 

ستته بود. چرا کستتى که شتتورا  استتیمى را تحریم تحریم را کاریکاتور میکند که یکى از بحثها  من در این جل

کند پاسیو است؟ چرا؟ چرا باید این انگ را به من زد؟ مگر کسى که مجلس شورا  اسیمى را تحریم کردهر در 

 ا  پاسیو شده؟مقابل اِعمال اراده توده

ش شما باید بدهید. حاال با در من میگویم جنبش مجمن میگویید که آلترناتیو اثباتى بدهیم؟ نه! فکر میکنم که خود 

 بودنش زرد چقدر هر زرد ر تشتکل هر. میکنم پیشتنهاد کارگر  قانونى–عمومى را بعنوان یک شتیوه کار علنى

 دیگر آن از تا چند هر نمالدر و بمالد ما تن به اشزرد  هم چقدر هر هستیم در وقتى و باشدر کمرنگ و رنگ پار

استتت که ما میخواهیم اول یک جنبش مجمن عمومى راه  این من بحث باز بگذارندر کارگر طبقه جلو  تشتتکلها
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سیمى رأ  میگیرند و باألخره یک عده میآیند و یخنالها "بیاندازیم. میگویید:  شورا  ا ولى آخر دارند اینجا در 

ند؟ یدا میکن ها نفوذ  پ بدستتتت میگیرند و از طریق آن یخنال خوب میرویم و بهمش میزنیم. تو خودت را  "را 

 !ندید کنکا

ر خوبر این پشتتت "ما در شتتوراها  استتیمى شتترکت میکنیم!"ولى اگر یک حزب کمونیستتت بیاید و بگوید: 

کردن به طبقه کارگر استتت. شتتما یک بحثى را که یک فعال کارگر ما باید غریزتات بفهمدر تبدیل میکنید به یک 

جمهور  اسیمى سرِ کار است بنارم  پرنسیپ سیاسى برا  حزب. چرا؟ حزب کمونیست از حاال تا هر موقن که

نباید بگوید ما در انتخابات شورا  اسیمى شرکت میکنیم. آیا معنیش این است که فعالین کمونیست در ظرفیت 

شود نکنند؟ پس  شرکت بکنند. مگر می شرکت نمیکنند؟ خوب باید  شوراها  شت ترکیب این  سرنو شخصى در 

 تشکیل میشود در کارخانه نیستند؟ آنروز کجا هستند؟ مگر وقتى که شورا دارد

شود و  س و  مختلف بحث خودش بگنجاند قربانى بحث خودش می بنارم کسى که نمیخواهد این ظرافتها را در 

با این  به آننیز  که البد نمیخواستتتت بشتتتود. در یک کلمه بحث من این استتتت: این بحث  تبدیل میشتتتود 

تنباطها  درستتى میخواستت بدستت بدهدر استتنباطها  غلط فرموالستیونهار ناقب و ناکافى استت و بیشتتر از است

دار میشتتودر به موضتتن بدستتت میدهدر فکر نمیکنم اگر بگوییم مرز این بحث با اپورتونیستتم و اکونومیستتم خدشتته

و  ٣اش هم بهانه نبودر جنبش خط که البته همه -ها  دیگر  مخالف بودند کستتانى رفته باشتتیم که زمانى به بهانه

ست بدرجهجنبش چریک سم حزب توده مرزبند  کندر همهى واقعا توان سم و رفرمی شک ا  با اپورتونی اش که ک

 - نبود

ا  استتتت که میگوید این دیدگاه باألخره آن کستتتى که به کورش الشتتتایى ایراد میگیردر آدم پیشتتترو و انقیبى

ا  توانست انقیبیگر  درجه به ٣رفرمیستى و اپورتونیستى است }که نیروها  مولده...{. جنبش چریکى و خط 

ها که همگى  بل از آن قه کارگر شتتتود. و گرنه ق ند متوجه انقیبیگر  طب تازه بتوا بدهد که  چپ ایران را عمق 

ند. بنارم آن هم خط یاستتتت برخورد میکرد با ستتت هه ملى  کشتتتى بیجهت بر رو  ازموضتتتن حزب توده و جب

 .د داشتا  وجودستآوردها  چسى بود که به هر حال تا یک درجه

به هر حال میخواهم بگویم بار مرزبند  با اپورتونیسم و رفرمیسم به گردن کسى است که دارد جنبش کمونیستى 

متى میکشتتد و ب ور جد  این مخاطره را بوجود میآورد که آدم در ستتیاستتتها  روزمره اش با انزواطلب را به ستتَ

نه کستتى که بقول شتتما اصتتی نمیخواهد به طبقه اپورتونیستتم و اکونومیستتم همستتو شتتود. بارش به گردن اوستتتر 

سى که میگوید باید رفت و دخالتگر  کرد شود. همان ک شتر از من - کارگر نزدیک ب  بحث این در ظاهرات که بی

ستى ها شیوه و توده حزب با را مواضعش فرق باید کس همان - بگویم نمیخواهم  کس نه کندر روشن اپورتونی

اید خیلى موضتتن غل ى باشتتد که آدم بگوید در بحث رضتتا یک نکات نب. استتت این من بحث. او برا  دیگر 

درستى وجود دارد و یک نکات غل ى که به آن نکات درست ضربه میزند. این موضن غل ى در این بحث نیستر 

 .ترین موضعگیر  استبنارم درست
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 نوبت پنجم 

هایى باشد برا  جنبش چپ و جنبش کمونیستىر برا  اینکه پرنسیپ داموکلسى بنار من تهدید انزوا نباید شمشیر

با حفع فعالیت کمونیستتتتى. ما  ما  باید از بین برد ا به بها  گزافى بدستتتت آورده را فراموش کند. انزوا را  که 

نمیخواهیم فقط آدمها  معیّنى از انزوا بیرون بیایند. برا  همین  بیایدر بیرون انزوا از فعالیت کمونیستتتتى میخواهیم

بخش خود فعالیت کمونیستى است. و فکر میکنم نق ه اساسى در این قضیهر توضیح دادن خصلت ماد  و تحول

 -ها کننده آن پرنسیپ گرنه عاریه گرفتن اَشکال فعالیت طبقات دیگر در بین طبقه کارگر بعنوان مکمل و تکمیل

ر منزهّ تو  گیومه. اگر کسى امروز مارکسیست "مانَزّه"اسم آنها بشود  -ها بخواهیم حرف بزنیم که وقتى از مشى

یه پا به معنا  یک کار  یدا بکندر بنار من در خودش دخالتگر  را هم داردر  ا . و کمونیستتتم کارگر  منزّه پ

نبود. برستتتر دخالتگر  نبود. بنارم اختیفى که اینجا پیش آمدر بر ستتتر  اختیفاتى که اینجا پیش آمد ستتتر اینها

 . ها و اهداف اساسى کمونیستى در جنبش طبقه کارگر بودانگار  بر سر خود این پرنسیپسهل

 

 

شده ضا تبییر داده  ست. این متن بع شفاهى ا صل این م لب  صوتى پیاده ا ست که دنیس آزاد از رو  فایل  ا  ا

 . کرده است

 

 .اندعیمت }...{ بخشهایى از گفتار را مشخب میکند که قابل تشخیب نبوده

  
  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Damocles
http://en.wikipedia.org/wiki/Damocles


172 

 

 
 

 

غ، حوزه حزبى مبارزات جارى، تبليغ   و مبلّ
 منصور حکمت



فعالیت کمونیستیو کارگران   

 

173 

 

 حزبى مبارزات جارى، تبلیغ و مبلّغ، حوزه

 منصور حکمت

 متن پياده شده از روى نوار

اى بايد با بحثى که ميکنم بخودى خود ممکن است يک بحث تکنيکى بنظر بيايد، در مورد تبليغ و مبلّغ چه رابطه

حوزه داشته باشد و غيره. و فکر نميکنم که به اين معنى بحث تکنيکى اوالً جايش اينجا باشد، در اين جلسه بزرگ 

غير متخصص روى مسأله، و هدف من هم از سمينار اين نبود که بحث تکنيکى بکنم. اين عمدتاً درى است و نسبتاً 

تر روى سبک کار، مجدداً. بنابراين آن چيزى که ميگويم دلم ميخواهد رفقا روى سه تا اىبراى يک بحث پايه

ث در نظر بگيرند. من سعى ميکنم زمينه اصلى که اين بحث رويش سوار ميشود و به آن مربوط ميشود در طول بح

الواقع بايد اهميت اين ها فىرابطه اين بحث را با اين سه تا زمينه نشان بدهم. فقط توجه ميدهم رفقا را که اين زمينه

  .بحث را روشن بکنند

تور و اولين آن بحث خود نقد سبک کار پوپوليستى است. بنظر من بحث آژيتاتور و آژيتاسيون و کالً مقوله آژيتا

پرولتر آن طورى که در نشريه هم به آن اشاره کرديم، بحثى است در ادامه بحثهاى سبک کار و بنظر من به همان 

هاى حزبى و سازماندهى در محل زيست و کار )بعداً اين را توضيح ميدهم(. بنابراين يکى از اندازه اهميت حوزه

سط دادن بحث سبک کار کمونيستى است که بنظر من تِمهايى که اين بحث در چارچوب آن معنى پيدا ميکند ب

رها شد يک مقدار بعد از تشکيل حزب و فقط بصورت جزيى باز شد. خيلى از يک موضع استفاده کردن صِرف 

هاى قبلى بحث شد، نه بصورت بسط بيشتر تئورى. بنابراين اين يک پايه و تم اصلى بحث آژيتاتور از اندوخته

  .است

دهى منفصل و دورنماى آن است. ميدانيد که اآلن يک سبک کارى را عمالً در کار تشکيالتى دوم مسأله سازمان

هاى منفصلى که با رهبرى در تماس هستند و از مرکز به کار ميبريم که به آن ميگوييم سازماندهى منفصل، حوزه

بوط ميشود. و وقتى بحث دورنماى اين بحث بنظرم بطور جدى به بحث آژيتاتور و آژيتاسيون مر .هدايت ميشوند

ميکنم ميخواهم سعى کنم که نشان بدهم جايگاه اين بحث را در تصميمگيرى راجع به ادامه اين مسأله، يعنى شکل 

ها و مبارزات جارى مان. و باألخره تِم ديگرى که باز اين مسأله در محورش قرار ميگيرد مسأله حوزهسازماندهى

بارزات جارى کارگرى دخالت کنند؟ تا چه حد، به چه شيوه، ملزوماتش چه هاى حزبى بايد در ماست. آيا حوزه

است و غيره. که باز بحث آژيتاتور پرولتر بنظر من کليد درک اين مسأله است. روى اين سه تا تِم من بحثم را از 

بحث کالً سر مبارزات جارى شروع ميکنم. يعنى از بحث آخرى که گفتم سعى ميکنم بروم به اينکه جايگاه اين 

  .در بحث مسأله سبک کار کمونيستى براى ما چه است

ها در مبارزات جارى کارگرى، اعتصابها، تحصنها و مدتى است اين سؤال براى ما مطرح است که حوزه

ايم قبالً که دخالت اعتراضهايى که پيش ميآيد چه نقشى بايد داشته باشند؟ ما عليه آکسيونيسم هشدار داده

کاريشان منجر ميشود. فوذ در مبارزاتى که به آکسيونيسم و بعد به انهدام خود حوزه و قطع ادامهنهاى کمحوزه
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ميشود گفت شايد اين هشدار ما به يک حدى ممکن است اينطورى برداشت شود که حوزه اصالً وظيفه ندارد در 

ت با نفس موجوديت حوزه آن آکسيونها دخالت بکند. کالً آکسيون و رفتن عمل کردن با آکسيون در تضاد اس

اى ندارد در آکسيونهاى کارگرى شرکت کند و و اين بحث تا حد يک اصل ارتقاء داده بشود که حوزه وظيفه

اى است که دخالت بکند. جوابهايى که به اين سؤال داده ميشود معموالً اين نوع جوابها است: يکى بحث اساسنامه

سيون شرکت بکند يا نه يا اصالً وظيفه حوزه در قبال آکسيون چه است، وقتى گفته ميشود که حوزه آيا بايد در آک

بعضى وقتها اين پاسخ را آدم ميشنود يا اين استنباط ميشود که کميته کارخانه يا کميته بخش ميتواند در اعتصابات 

کميته هاى حزبى است و فقط يک رهبرى مبارزات کارگرى وظيفه کميته .و اعتراضات نقش رهبرى ايفاء کند

اين يک نگرش  .ميتواند اين کار را بکند و حوزه کميته نيست، در اساسنامه هم رهبرى جزو وظايفش نيست

ام در داخل و اى است. ممکن است يک کسى به اين روشنى اين را بيان نکند ولى من گاه و بيگاه شنيدهاساسنامه

مسأله مبارزات جارى است. بنظر من اين کامالً  اينجا، از رفقايى که به هر حال يک مؤلفه شيوه برخوردشان به

نادرست است. يعنى بجاى اينکه بحث را در آن سطح تجريدى که بايد باشد حل بکند و بعد از آن نتيجه عملى 

اى بحثى ميخواهد نتايج اصولى بگيرد. مثالى که براى اين دارم اين است بگيرد از نتايج عملى و انعکاس اساسنامه

ز ما بپرسد من چطور ميتوانم رانندگى کنم، کى من ميتوانم رانندگى کنم؟ جواب بگيرد که بايد که اگر کسى ا

تصديق داشته باشد. بنظر من اين جواب خيلى فرماليستى و خيلى صورى به مسأله است و تنها بعد از وارد کردن 

ميرسيم. قبل از آن بايد به ها است که ما به تصديق رانندگى يک سلسله فاکتورها و توضيح يک سلسله پديده

اى که بين رانندگى بلد بودن با تصديق داشتن برقرار ميشود پديده طرف بگوييم بايد رانندگى بلد باشى. و رابطه

واقعيتش اين است که خيليها هم ميتوانند بدون تصديق رانندگى  .درجه دومى است که ميشود بعداً توضيح داد

  .کنند

اى که باألخره حوزه حزبى اسنامه کميته باشيد يا کميته ميتواند اين کار را بکند، به مسألهبحث اينکه بايد مطابق اس

يا باألخره فعال حزبى، يک کمونيست، يک واحد تشکيالتى کمونيستى چطور ميتواند در مبارزات جارى دخالت 

چطورى ميتوانم تصديق "که کند اصالً جواب نميدهد. همان بايد تصديق داشته باشيد است که باز سؤال اين است 

. باز باألخره بايد برسد به اينکه بايد رانندگى ياد بگيريد. و اين رانندگى ياد بگيريد يعنى توانايى "داشته باشم

اى. کالً اساسنامه بنظر دخالت کردن در مبارزات جارى اين خودش بى جواب ميماند در يک استنباط اساسنامه

وط نيست. من ميتوانم به يک مسائل واقعى که از اينجا ميتواند مطرح شود و راهگشا من اينجا به بحث ما اصالً مرب

  .باشد پرده بيندازد و مبهم بکند

يک بحثى که ميتواند مطرح باشد يک بحث اصولى تئوريک است. تئوريک به اين معنى که کالً کمونيستها آيا 

مسئوليت دارند؟ آيا ما بايد برويم توى آن و دخالت طبقه  "بورژوايى"در قبال مبارزات خودبخودى و توى گيومه 

بکنيم؟ آيا مبارزات کارگرى به ما مربوط است؟ در حزب کمونيست کسى اين را نميگويد به چند دليل؛ چون 

اوالً ايران يک کشورى است که در آن يک سنت عقب کشيدن از جنبش خودبخودى وجود نداشته آنطورى که 



فعالیت کمونیستیو کارگران   

 

175 

 

اً جريان ما يک جريانى است که با دخالتگرى و با يک استنتاج پراتيک کردن از تئورى در اروپا وجود دارد. ثاني

اش است و در جنبش ما به هر حال اين مسأله خودش را شناخته و متدولوژى جريان ما يکى از خواص مشخصه

ختالف بحث و ا "کار روتين"نبوده. ولى جواب نه به اين سؤال هم ميشود داد. شايد بشود گفت که اگر بحث 

اش اين است که تشکيالت کمونيستى را زيادى بکِشيم به اينجا برسد که حوزه وظيفه "کار روتين و تاکتيک"

بسازد، کارگرهاى کمونيست را متشکل بکند، مبارزات خودبخودى کارگرها سر اصالحات و رفرمها و بهبودهاى 

ن مبارزات را کمونيستها وظيفه ندارند داشته جزئى است و وظيفه حوزه نيست توى اين دخالت کنند. رهبرى اي

ايم با باشند! اين حرفى است که يک بخشى از چپ اروپا مشخصاً چپ ايتاليا ميزند )تا آنجا که ما برخورد داشته

آن( که از يک نقطه نظر تئوريک دخالت کمونيستها در مبارزات جارى را کنار ميگذارد، نه از يک نقطه نظر 

  .عملى

ها وظيفه ندارند در ست بصورت پوشيده اين را براى خودمان مطرح بکنيم، بگوييم در اين دوره حوزهما ممکن ا

رهبرى مبارزات جارى قرار بگيرند. که بنظر من اين يعنى در اين دوره ما بايد مثل چپ ايتاليا باشيم که اين هم 

د يک بخش مهمى از فعاليت کمونيستى يعنى بحث اصالً سر اين نيست که در اين يا آن دوره بشو .نادرست است

در جامعه را درز گرفت. آن چيزى که بطور واقعى بنظر من ما را به جواب اين مسأله نزديک ميکند توانايى عملى 

ما در رهبرى است و بحث دوباره برميگردد بر سر اينکه ما بايد در مبارزات نقش رهبرى را به عهده بگيريم بشرطى 

انايى واقعى براى اين رهبرى را به وجود آورده باشيم توى خودمان. توانايى واقعى رهبرى که توانسته باشيم تو

مبارزات کارگرى را بايد در حزب به وجود آورده باشيم. بدون اين توانايى هر کارى باألخره يا فرماليستى است 

اند به اينکه اين توانايى از يا ظاهرى است، صورى است، سطحى است، آکسيونيستى است. و باز اين ما را برميگرد

  .چه تشکيل ميشود

اگر امروز دخالت نميکنيم فرض کنيد در اعتصاب کانادادراى، در اعتصاب ذوب آهن به اين خاطر نيست که 

، اين واضح است که "هاى بورژوايى استاعتصاب ذوب آهن بر سر خواسته"يک ايراد تئوريکى داريم ميگوييم 

ايم کميته کارخانه ذوب هاى متعددى داريم آنجا ولى نتوانستهن خاطر نيست که حوزهبه اين خاطر نيست. به اي

آهن را تشکيل بدهيم. به اين خاطر هم نيست. به اين خاطر نيست که حتى يک نفر در ذوب آهن بود فکر ميکرد 

ين نتوانستن را بايد چون يک نفر است نبايد دخالت کند. دقيقاً به اين خاطر است که نميتوانيم دخالت کنيم و ا

بدرستى معنى کرد. آيا اين نتوانستن فنى است يا نتوانستن سياسى است يا نتوانستن مبارزاتى است؟ بنظر من اين 

دومى است اين نتوانستن فنى نيست، يک نتوانستن کامالً طبقاتى است. و تنها موقعى اين توانستن )باز بعنوان يک 

ميآيد که يک عرصه معيّنى که من به آژيتاتور مربوطش ميکنم را حل کرده پديده سيستماتيک( در ما به وجود 

  .باشيم

به هر حال بحث اينجا اين است؛ دخالت در مبارزات جارى به معنى دخالت در رهبرى مبارزات کارگرى است. 

در  شرکت کردن منظورم فقط اين نيست که فقط برويم آنجا و شرکت کرده باشيم و اخبار بفرستيم، ما هم
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وقتى از دخالت کمونيستى حرف ميزنيم داريم از رهبرى حرف ميزنيم. وقتى از رهبرى  .اعتصاب و تحصن باشيم

در يک آکسيونى حرف ميزنيم  -حاال حوزه است فرد است يا کميته است يا تشکيالت منطقه است  -کمونيستها 

مان دادنش، به اهدافش نزديک کردن و يعنى از توانايهاى اين براى پيشبردن آن آکسيون، بسيج کردن و ساز

جلوتر از آن بردنش. و سؤال واقعى اين است که اين توانايى از کجا به دست ميآيد؟ يک جواب اينجا اين ميتواند 

اين باشد که تشکيالت گسترده، تشکيالت صاحب نفوذ، تشکيالتى که باألخره کادر با نفوذ به اندازه کافى داشته 

مسأله خودش هنوز معلول است. تشکيالت صاحب نفوذ، تشکيالتى که بتواند جنبش  باشد. من ميگويم اين

کارگرى را رهبرى کند بايد از يک درک معيّنى که اين جهتگيرى را دارد نتيجه شود و بحث سبک کار ما هنوز 

  .مربوط ميشود اى که در اين رابطه توضيح ميدهم به اينتا اين حد نرفته و بحث آژيتاتور پرولتر و کالً مسأله

ام، آکسيون يعنى عمل، يعنى عمل مستقيم، ببينيد آکسيون، در اين مقاله آخرى کمونيست هم اين را توضيح داده

يعنى عملى که ديگر زده بيرون، عملى که ديده ميشود. بنابراين دخالت در آکسيون يعنى دخالت در اعتصاب، 

وق کمک به اعتصابيون، دخالت در باريکاد، دخالت دخالت در تحصن، دخالت در تظاهرات، دخالت در صند

کارى. همان روز کم کارى، همان روز اعتصاب، همان روز تظاهرات. دخالت در بستن درِ کارخانه، دخالت در کم

در آکسيون يعنى اين. در غير اين صورت کار ما دخالت در سطح آگاهى و تشکل طبقه کارگر است نه دخالت 

آکسيون به اين معنى اخص کلمه مال همين واقعه زنده و مشخص را به آن ميگوييم آکسيون. در آکسيون. بنابراين 

ولى خصوصيات اين آکسيون دقيقاً تعيين ميکند چه جورى ميشود رهبريش کرد. اين آن بُعدى است که در 

صالً براى بحثهاى سبک کار ما تا حاال کمرنگ بود. توى اين مقاله يک خواصى را براى روزهاى آکسيون و ا

اى بودن مبارزه، ايم که عمدتاً هم مربوط ميشود به علنى بودن مبارزه، تودهجنبش در مرحله آکسيونى شمرده

حضورى بودن رهبرى و سريع االنتقال بودن رهبرى، قابل مشاهده بودن رهبرى. تمام آن چيزى که ما تا حاال از 

اى. و مدون، برميگردد به نوعى فعاليت مخفى و حوزهايم بطور مادى، نشرياتى بحث سبک کار استنتاج کرده

سلول پايه ما حوزه است، فعاليتش تبليغ، ترويج، سازماندهى است، خصوصيت اصلى اين فعاليت مخفى است، 

هاى ايم. بحثهايى که در اين رابطه باز کرديم برميگردد به جنبهحزب ما مخفى است و تمام کارهايى که کرده

وقتى برميگردد به سازماندهى طبقه در آکسيون  -مخفى. ولى آن چيزى که مسأله اساسى است  مختلف اين فعاليت

  .مربوط ميشود به مسأله تلفيق کار مخفى و علنى، سازماندهى يک اقدام علنى طبقه کارگر است -

و از آکسيون مخفى وجود خارجى ندارد هر چقدر هم در يک کتابى بنويسند کارگرها شب همديگر را ديدند 

کارى يا به آن باريکاد فردايش کار نکردند اين ميتواند براى دو ساعت دوام داشته باشد ولى وقتى پليس به آن کم

حمله ميکند باألخره يک نفر ميآيد جلوى صف ميگويد فرار نکنيد، بنشينيد، بلند شويد، متفرق شويد يا چه. يعنى 

است نميتواند در بُعد مخفى باقى بماند. آکسيون يعنى  هيچ آکسيون کارگرى اگر آکسيون است و اگر کارگرى

علنى، آکسيون يعنى بروز قابل مشاهده اعتراض. بنابراين رهبريش يعنى رهبرى يک عمل قابل مشاهده و علنى. و 

اينجا است که خواص اين رهبرى تا يک مقدار زيادى روشن ميشود. آکسيون از آگاهى کارگرها فقط مايه 
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از اعتراض مشخصشان مايه ميگيرد. آکسيون فقط از تقسيمات ازپيشى کارگرها شکلش معلوم  نميگيرد. آکسيون

کارگرها براى  .نميشود، از برخوردهاى روز بورژوازى به آن اقدامات و آن تصميمات سرنوشتش معلوم ميشود

اى ما است که مبارزه ميکنند. ايم مبارزه بکنند و اصالً بخاطر حرفهساعت کار مبارزه ميکنند، ما هم به آنها گفته ٤٠

ديگر اين آکسيون از حيطه شعارهاى ما فراتر ميرود بايد گفت باشد يا  "ساعت ميدهم ٤٢"ولى اگر طرف گفت 

نه. و اين باشد يا نه را رهبرى آن آکسيون ميگويد. يعنى هيچ حزبى نميتواند با يک يک سلسله شعارهاى از پيشى، 

آکسيون را هم رهبرى کند بدون اينکه رهبرى سيّالى را بگذارد جلوى عمل واقعى  برنامه حداقل، پالتفرم تاکتيکى

  .و علنى. و اين يعنى رهبرى حضورى، علنى و قابل مشاهده مجدد در جلوى صف کارگران

يک نکته ديگر اين است که در حالى که حزب سياسى فعاليت مخفيش بخشهاى پيشرو طبقه را مخاطب قرار 

ى پيشرو را روى خط ميآورد و تأثيرات آنها را روى بخشهاى عقب مانده را به بار ميآورد که ميدهد و آن بخشها

در مجموع طبقه کارگر به سَمت حزب کشيده ميشود، آکسيون يعنى حضور مستقيم و فرد فرد خود کارگرها، 

اند، کسانى که ما را هاند و کسانى که نشنيداعم از عقب مانده و پيشرو، کسانى که اسم حزب کمونيست را شنيده

دوست دارند و کسانى که از ما بدشان ميآيد، کسانى که با ما اختالف دارند، کسانى که روى ما ابهام دارند، 

کسانى که مذهبى اند، کسانى که ناسيوناليست اند، کسانى که چپ افراطى اند يا حتى اپورتونيست اند. آکسيون 

قدام به گرفتن سر نخ اين مبارزه در مقابل رأى اينها و در رابطه با رأى اين يعنى عمل اينها. و رهبرى اينها يعنى ا

آدمها که آناً ابراز ميشود. بنابراين آکسيون به نوع مشخصى به رهبرى احتياج دارد که فقط از آگاهى دادن و 

يا آن استدالل،  حقانيت ايدئولوژيکى نميتواند نتيجه بشود. از دخالت حضورى روز، مجاب کردن، خنثى کردن اين

بموقع مطرح کردن اين يا آن راه حل براى اين يا آن مسأله معيّن ميتواند ناشى بشود. آکسيون يعنى رهبرى 

  .دخالت در آکسيون معنيش اين است که بايد رهبرى حضورى و علنى را تأمين کند .حضورى

رابطه حزب مخفى و طبقه تماماً علنى  .ميشودبنابراين رابطه حزب و طبقه اينجا کامالً به يک حلقه واسط محتاج 

محتاج ميشود به يک عنصرى به اسم کسى که در روز آکسيون جلوى صف قرار ميگيرد. آيا اين عنصر حزبى 

است يا آيا اين عنصر يکى از خود کارگرها است؟ عناصرى است هستند از کارگرها و عناصر غير حزبى اند؟ اين 

آن عنصر حزبى است بوجود آوردن اين عنصر جزو وظايف حزب است. اگر اين  سؤال را بايد جواب داد. اگر

عنصر خودبخودى است بله، حزب با اعالميه و نشرياتش روى اين عنصر تأثير ميگذارد. ولى بايد هر عقل سليمى 

 ساعت طول ميکشد توى آن نميشود دو ساعته يک اعالميه صادر کرد ٤٨قبول کند که آکسيونى که در مجموع 

و پخش کرد و قانع کرد. آن هم رهبرى را که دارد بطور مداوم به يک چيزهايى که حتى توده ممکن است فوراً 

  .از آن مطلع نشود پاسخ ميدهد

بنظر من اين پديده دقيقاً حلقه واسط رابطه حزب مخفى و آکسيون کارگرى است. و از طرف ديگر خود اين 

ا منطبق است با شرايط واقعى زيست و مبارزه طبقه )که به اين در بحث پديده دارد نشان ميدهد چقدر سبک کار م

سبک کار برميگردم(، يعنى چقدر حزب ما آن اَشکالى از مبارزه را آموخته که طبقه را بجز آن اَشکال نميشود 
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بريم، فقط با ايم و سنتهاى ما را تشکيل ميدهد را بکار باى که ما ياد گرفتهرهبرى کرد. اآلن اگر اَشکال مبارزه

ايم، نه هيچ قيامى نه هيچ اعتصابى نه هيچ تحصنى توسط حزب تکيه بر اين اَشکالى که امروز به دست داده

شصتاد نفر هم که در ذوب آهن داشته باشيم. آن چيزى که اجازه ميدهد به  -کمونيست قابل سازماندهى نيست 

ما اجازه ميدهد کارگران را به آنطور عينيى که  ما جنبش کارگرى را رهبرى بکنيم آن خصوصياتى است که به

ميتوانند رهبرى شوند رهبرى کنيم. کارگرها علنى رهبرى ميشوند براى آکسيون. بنابراين قابليت حزب ما در اقدام 

به فعاليت علنى در روز آکسيون تعيين ميکند چقدر ميتواند آکسيون را رهبرى بکند. ولى اين اقدام فعاليت علنى 

عنصر معيّنى در جنبش طبقه کارگر است. اسم آن را من ميگذارم آژيتاتور پرولتر. عنصرى است که، باز  مستلزم

در اين مقاله به آن اشاره کرديم، جلوى صف قرار ميگيرد حرف ميزند، پيشرو طبقه است در روز معيّن، نه پيشرو 

اکتبر، پيشرو طبقه است در روز چهارشنبه، طبقه در دوره تاريخى معيّن از انتشار مانيفست کمونيست تا انقالب 

پيشرو طبقه است در مقابل حمله معيّن جمهورى اسالمى به فالن اعتصاب، پيشرو طبقه است در مقابل فالن پيشنهاد 

ايها در مجمع عمومى. اين عنصر نقش حياتى پيدا ميکند وزارت کار، پيشرو طبقه است در مقابل فالن حرف توده

اتى حزب و موجوديت آکسيونى حزب. و سؤال اساسى اين است که حزب ما آيا اساساً به در موجوديت مبارز

آن سبک کارى مسلح هست که اين عنصر حزبى بتواند تعريف شود؟ يا اين عنصر را ما هميشه داريم بيرون از 

نوميستى اين عناصر حزب ميبينيم؟ امروز اگر نگاه بکنيم اين عناصر را ما بيرون از حزب ميبينيم. ولى جريان اکو

را در جريان خودش ميبيند. بنظر من اين تمام بحث سبک کار است که ما داشتيم؛ تبديل کردن حزب کمونيست 

به آن حزبى است که بطور طبيعى عناصر پيشرو جنبش طبقه را در صف خودش ببيند و محيط مناسب براى فعاليت 

باز امروز به حزب ما نگاه کنيد حزب ما حزب انقالبيون عناصر پيشرو طبقه را در خود حزب به وجود بياورد. 

اى به معنى بد کلمه است نه بمعنى خوب کلمه. حزب کسانى است که دقيقاً داراى مکانهاى عينى معيّنى در حرفه

  .مبارزات کارگرى نيستند، اگر بودند در حزب ما جا نداشتند چون دقيقاً در حوزه ما نميتوانستيم هضمشان کنيم

چه نقشى  "آژيتاتور پرولتر" .هر حال اين بحثى است که بنظر من محور توسعه و بسط بحث سبک کار استبه 

در مبارزات کارگرى دارد، چه جايگاهى در مبارزه حزبى دارد، چه جور حزبى با چه سبک کارى اصالً محيط 

اى ميشود مونيست را در چه پروسهمساعد براى پيوستن اين آژيتاتور به خودش را فراهم ميکند و کالً آژيتاتور ک

بار آورد و از کجا ميشود پيدا کرد؟ و آژيتاسيون علنى و کارگرى چه معنى سياسى براى ما و چه معنى تشکيالتى 

ها کار نشده. در صورتى که بنظر من اگر کسى دارد و امنيتى براى ما دارد؟ تقريباً روى هيچکدام اين عرصه

خرده بورژوايى دارم ميروم به سَمت انقالبى کارگرى و ميخواهم انقالبيگرى  ميگويد من هم از انقالبيگرى

پرولترى را سازمان بدهم بايد بفهمد که دارد اَشکال معيّنى از اعتراض را ميپذيرد از طبقه کارگر و آن را سازمان 

  .ميدهد و آن را سيستم خودش ميکند و آن را تبديل ميکند به سيستم اعتراضى خودش

  .من برميگردم به بحث سبک کار اينجا
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بحثم اين است که  ايم زياد طول و تفصيلش نميدهم.را چون نوشته "آکسيون و مبارزات جارى"به هر حال بحث 

دخالت در آکسيونهاى کارگرى براى ما يک بحث سبک کارى است. اگر نميتوانيم به علت ضعف سبک کارى 

ايم. براى ما مثل چپ ايتاليا که مسائل سبک کارى معيّنى را حل کردهمعيّنى است و اگر ميتوانيم بخاطر اين است 

. براى ما بايد دخالت کرد. "آيا بايد دخالت کرد يا نبايد دخالت کرد"و آلمان و غيره بحث تئوريک نيست که 

يا آيا اين مبارزه معيّن بورژوايى است "براى ما بحث تاکتيکى نيست  .اصالً در همه چيز بايد دخالت کرد

ما از هر تحرک طبقه کارگر استقبال ميکنيم. براى اينکه ميدانيم خودمان بايد جهتش را تعيين کنيم و  ."پرولترى

اى و حقوق تشکيالتى تعريف ساختار تشکيالتى اى و اساسنامهخواصش را تعيين کنيم. اين يک بحث آييننامه

ما يک بحث سبک کارى است. يعنى قبالً بايد به نيست چون اين بحث اصالً خود مسأله را خراش نميدهد. براى 

يک جريانى تبديل شده باشيم که سبک کارش متناسب با متابوليسم اعتراضى طبقه کارگر است. حاال اين را 

  .توضيح ميدهم در رابطه با بحثهاى سبک کارى که داشتيم

ى است، از بحثهاى تئوريک و برنامه بنظر من کالً بحثهاى ما راجع به سبک کار مهمترين دستآورد جنبش کمونيست

تاکتيکى  -حزب کمونيست بمراتب مهمتر است. چرا؟ براى اينکه برنامه حزب کمونيست، کالً مقوالت تئوريک

که ما مطرح کرديم از انقالب سوسياليستى و انقالب دمکراتيک، استنتاجهاى معيّنى از تزهاى موجودى بود. تزهاى 

اى روشن است، از جامعه ممکن است، متدولوژى لنين حتى به يک درجه لنين موجود است، تحليل کنکرت

دخالتگرى فعال لنينى در مسائل جامعه عينى. اينها مشخص است و ما اينها را استخراج کرديم و به مقدار زيادى 

يژه پلميک کرديم و اينها را کوبيديم و توانستيم يک حزبى روى آن تشکيل دهيم که ميتواند بگويد سنتهاى و

خودش را دارد و قابل تشخيص است از سازمانهاى ديگر. ولى بحث سبک کار به هيچ پديده موجودى متکى 

نبود. يعنى سبک کار کمونيستى در دو سال گذشته و بحثى که حزب کمونيست روى سبک کار کمونيستى داشته 

يستى و با کمترين اتکاء به آن چيزى و جريانهاى قبل از آن، بحثهايى است که دقيقاً از نقد عميق سبک کار پوپول

که ممکن بود دانسته باشد در آمده. و عليرغم اينکه کمترين مقدار روى آن کار شده، کمترين مقدار مقاله روى 

آن نوشته شده، کمترين مقدار موضوع پلميک ما بوده با ديگر گروهها، با اين وجود خيلى قويتر از تئوريهاى ما 

  .دموانع خودش را جارو کر

اگر آنطورى که من بحث سبک کار را ميفهمم رفقا هم به آن نگاه کنند بنظر من اين سختترين چيزى بوده که 

جنبش کمونيستى با آن مواجه شده و زودترين سنگرى بوده که در مقابل ما خالى کرده است. علتش حقانيت 

ن و مبارزه طبقاتى در ايران. بحث انقالب جديى است که اين بحث دارد دررابطه با جهان عينى و جامعه عينى ايرا

اش ميگيرد دمکراتيک را ميشد رد يا قبول کرد ولى اين بحث چنان جدى انقالبيگرى خرده بورژوايى را از ريشه

که حتى خود ما، صفوف خودمان با اينکه توجيه نبود کمابيش روى خط کار کرديم. شما ممکن است ده تا مقاله 

د يک نفر درست بيکسان اين را توضيح بدهد و همه همنظر نباشند روى فرمولبنديها. ولى بنويسيد ولى باز نتوان

روى بحث سبک کار، ضربات بحثهاى اوليه سبک کار آنطور بوده که نه فقط راه کارگر و فدايى قبول کرده و 
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ه کنگره مفصلى رويش ديگران دارند تقليد ميکنند از اين بحث، در خود ما بدون اينکه سمينارى باشد، بدون اينک

هاى مختلف رفتند روى اين سبک باشد، بدون اينکه اجزاء عملى تشکيالتى اين استخراج شود رفقاى ما در عرصه

چطور يک نفر سر "کار و ساق شدند. و خيلى چيزها که شايد کفر بود در دوره قبلى خيلى راحت هضم ميشود؛ 

چطور به تشخيص خودش "، "طور سرخود تصميم بگيردچ"، "چطور به تشکيالت وصل نباشد"، "قرار نيايد

چطور "، "چطور از او گزارش پرسنلى نگيريم"، "، چطور از او گزارش مالى نگيريم"چيزهايى را تبليغ کند

.ک ، اين را پيکار نميپذيرد، ا.م"چطور خودش تصميم بگيرد قطع يا وصل بکند"، "خودش عضو پيدا کند

يرفت، ولى امروز عادى است برايمان. خيلى طبيعى است که عنصر فعال عرصه مبارزه له هم نميپذنميپذيرفت، کومه

  .کارگرى را خيلى با ارزش کرده باشيم در سيستم فکرى خودمان. در سبک کار پوپوليستى اينطور نبود

. ولى اى بنيادى، يک گسست است به آن معنى که آن موقع گفتيمبه هر حال ميخواهم بگويم اين مسأله، مسأله

اين گسست را اآلن من ميخواهم در يک بُعد ديگرى باز کنم و آن تعلق طبقاتى حزب است. آن روز ما انقالبيگرى 

خرده بورژوايى را نقد کرديم و گفتيم اتفاقاً نقد سبک کار برميگردد به نقد يک انقالبيگرى معيّن در عمل، از 

تماعى و کار در محيط زيست و کار کارگرها و متشکل جهتگيرى به سَمت طبقه کارگر و سازماندهى انقالب اج

انقالبيگرى خرده بورژوايى اگر در بُعد عملى و سازماندهى به آن نگاه کنيم معنيش  .کردن کارگرها حرف زديم

چه بود؟ انقالبيگريى بود که فقط ميتوانست اعتراض اتميزه و منفرد را سازمان بدهد، اساساً قادر به سازماندهى 

متشکل نبود. انقالبيگرى اقشار خرده بورژوازى اعتراض را در آن اَشکالى ميتواند سازمان بدهد که اين اعتراض 

اَشکال خصلت اتميزه و منفرد داشته باشند، اعتراض دانشجو جماعت. اعتراض انفرادى را ميتواند سازمان دهد، 

اش است، اى همين تظاهرات شيوهبرايش اعتراض وسيع مساوى است با جمع مکانيکى اعتراضات انفرادى. بر

تظاهرات خيابانى. خُب هر معترضى بيايد توى خيابان با هم اعتراض کنند. اعتراض متشکل را نميتواند سازمان دهد 

و بنابراين اعتراض بخش متشکل جامعه را نميتواند سازمان دهد، اعتراض آن بخشى که بايد کار کند ديگر بايد 

هر ساعتى به او بگويى اعتراضش را ابراز کند و نميتواند به هر شکلى به او بگويى ابراز  نميتواند .پاى دستگاه باشد

جمعى ابراز کند چون اگر سوايى اعتراض کند بعنوان حقيرترين عنصر جامعه کند. اعتراضش را بايد دسته

اض کند، خُب اش ميکنند. فکرش را بکنيد يک کارگر ساختمانى تنهايى بيايد وسط ميدان ونک اعترمسخره

تحويلش ميگيرند،  - يک نفر آدم -واضح است کسى تحويلش نميگيرد ولى آقاى پاکدامن بيايد اعتراض کند 

  .فشار ميشود روى جمهورى اسالمى

اى که قدرت اعتراضيش در تشکلش است، روش زندگيش متشکل بودنش است، حاال چه بوسيله توليد طبقه

رى خرده بورژوايى قادر نيست اعتراض متشکل هيچ قشرى را رهبرى کند. بزرگ چه در اعتراضش. اين انقالبيگ

انقالبيگرى بورژوايى و ضد انقالبيگرى بورژوايى اين توانايى را دارد، بورژوا ليبرال ميتواند براحتى جلوى سرمايه 

شند روى گذارى را بگيرد. سرمايه گذارى نميکنند، شش ماه سرمايه گذارى نميکنند پدر طرف درميآيد. ميکِ
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جنسشان پدر طرف در ميآيد. ولى خرده بورژوا مجبور است اعتراض انفرادى اتميزه را نمايندگى بکند و اَشکال 

  .سازمانى خودش را تطبيق بدهد با هضم اعتراض اتميزه انفرادى
 

 دقيقه  ٢٧:٣٣قسمت دوم 

شان هضم کند، وظايفى که از انفرادى و اتميزهدر بُعد عملى سازمانى ميسازد که فقط ميتواند انسانها را در شکل 

اش بگذارد و الجرم ميرود سراغ آن اقشارى از جامعه که اين انفراد را در زندگى انسان منفرد عملى است به عهده

ماديشان به نمايش ميگذارند. ميتواند در هر ساعتى از روز و به هر شکلى که خودش ميخواهد اعتراض بکند، عليه 

عليه وضعيتش. به او بگويند مخفى مبارزه بکند ميتواند، به او بگويند علنى مبارزه بکند ميتواند. به او  وضع موجود

بگويند تظاهرات بکند ميتواند، به او بگويند دست از کار بکشد ميتواند. به او بگويند اگر پنجاه سال هم خانه 

اى و روابط فيمابين سلولهايش جورى شکال پايهمادرش سر نزند ميتواند. اين سازمانى که سنت کار درونى و اَ

است که انفراد انسانها را فرض ميگيرد، اين يک سبک کار پوپوليستى و خرده بورژوايى است. ولى عکسش اين 

اى است که در طبقه بودنش معنى پيدا است که برويد به سَمت سازماندهى طبقه کارگر که بنا به تعريف يک طبقه

بزرگ متشکل است، شرايط معيّنى دارد اعتراضش، قدرتش در تشکل و در حرکت ميکند، حول توليد 

جمعيش است. حزب کمونيست ميخواسته سازمانده اين طبقه باشد براى انقالب اجتماعى. بنابراين نميتواند دسته

بگذارد  صرفاً آن روابط اتميزه و خصوصيات آن سازمان پوپوليستى را با خودش حمل کند، فقط عنصر پرولتر را

توى ظرف تشکيالت پوپوليستى قبلى، بلکه بايد خصوصيات عينى آن طبقه را در سبک کار خودش دخيل کند. 

يعنى آن حزبى ميتواند طبقه کارگر را سازمان بدهد که در عين حال به اندازه کافى از نظر روشهاى سازماندهى 

ازمان، تشکل، امنيت، همه اينها را قرض کرد و شکل تبلور آن طبقه طبقه باشد. نميشود از مشى چريکى، ايده س

 .برداشت بُرد توى طبقه کارگر حزب کمونيست تشکيل داد. از سبک کار پوپوليستى هم نميشود اين کار را کرد

اين سؤال اساسيى است که  .بايد دقيقاً فهميد طبقه کارگر چطورى ميتواند به خودش آرايش کمونيستى بدهد

ها را پيدا کرديم اين واقعاً درست است. سلول پايه حزب ربحث سبک کار. خُب ما حوزهجلوى ما است بنظر من د

در بين کارگران و زحمتکشان حوزه است. ولى اين خيلى اشتباه است اگر از اين آن نتيجه را بگيريم که واحد و 

  .تآن دوز پايه فعاليت حزب در بين کارگران فعاليتهاى مخفى حوزه است. اين ديگر غلط اس

سلول پايه يک پديده مادى است، يک سلول است. سلول پايه يک سِرى فونکسيونهاى حياتى دارد، اين سلول 

پايه است. اگر هر موقع بخواهيم از ساختمان حزب حرف بزنيم بايد سلولهايش را بکِشيم. ولى اگر بخواهيم از 

يش نگاه بکنيم. واحد پايه فعاليت حزب يک متابوليزمش حرف بزنيم ديگر نميتوانيم ديگر نميتوانيم به سلولها

اى ميشود از تبليغ، ترويج، سازماندهى و اعتراض. اى ميشود از فعاليت مخفى و علنى و يک مجموعهمجموعه

حزب غير معترض نميتواند وجود داشته باشد و حزبى که در حال سازماندهى طبقه کارگر نيست نميتواند وجود 

که فقط طبقه کارگر را به روش خودش سازمان ميدهد هم نميتواند وجود داشته باشد،  بنابراين حزبى .داشته باشد
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بدون اينکه در عين حال طبقه کارگر را در جهت آن چيزى هم که بايد سازمان دهد، يعنى اعتراضش به صورت 

  .موجود به شکل موجود در چارچوب جامعه موجود

در اين مناطق هستم به معنى ساختمان تشکيالتى ميتواند بگويد بنابراين حزب کمونيست وقتى دارد ميگويد من 

ولى به معنى مبارزاتى کلمه بايد بگويد دُوز پايه فعاليت سازمان  .اى حزب من در اين مناطق هستسلولهاى پايه

براى حزبى در اين مناطق مقدور است. من به اين ميگويم تلفيقى از کار مخفى و علنى. من به اين ميگويم مبارزه 

کمونيست کردن کارگران بعالوه مبارزه براى سازماندهى اعتراضات کارگرى و براى درآوردن اعتراضات 

کارگرى از دست بورژوازى. ما خودمان آن طبقه را طبقه در حال اعتراض تعريف کرديم وقتى ميخواستيم بحثهاى 

است، اعتراض جزء الينفک خود طبقه  سبک کار را مطرح کنيم. براى اينکه بگوييم موضوع کار ما طبقه کارگر

کارگر است، موضوع کار ما جنبش کارگرى نيست. ولى وقتى اين را نتيجه ميگيريم بايد دوباره از آن طرف هم 

بگوييم ولى اعتراض جزء الينفک خود طبقه کارگر است، بنابراين سازماندهى اعتراضش يکى از خصوصيات 

ماندهيش با توجه به اينکه کمونيستها ميخواهند اين را سازمان بدهند و فعاليتهاى ما است. و واضح است که ساز

  .در جهت اهدافى که کمونيستها ميخواهند ببرند

اينجا است که بايد نگاه کنيم طبقه چطورى ميتواند اعتراض کند. و اگر حزب کمونيست نميتواند به خودش آن 

ذاتى خودش به يک شکل معيّنى اعتراض ميکند، حزب آرايشى را بگيرد که وقتى طبقه دارد بنا به خصوصيات 

کمونيست ناگزير شود از آن جدا شود. وقتى طبقه از فاز آگاه شدن خارج ميشود، از فاز مخفيانه متشکل شدن 

هايى يا براى لحظاتى( و به شکل اعتراض علنى کشيده ميشود حزب مخفى از آن جدا خارج ميشود )براى دوره

نتواند با آن برود دنبال آن عرصه، و به مجرد اينکه طبقه ابراز وجود ميکند در سطح بشود، حزب مخفيى که 

اعتراضى، حزب از آن جدا بشود. اين وضعيتى است که در نتيجه اين امر پيش ميآيد که ما سلول پايه حزب را با 

ت پايه آدم بقاياى فعاليت پايه حزب اشتباه بگيريم. سلول پايه حزب سلولى است مثل سلول بدن. ولى فعالي

  .سلولهايش نيست و بازتوليد سلولهايش نيست. هزار و يک فعاليت ديگر ميکند که سلولها ابزارهاى اين کار هستند

به هر حال واحد پايه فعاليت حزب سازماندهى اعتراض را در خودش دارد؛ سازماندهى طبقه کارگر معترض، چه 

اينجا است که من ميگويم بايد خصوصيات عينى اعتراض طبقه  .در شکل کمونيستى آن و چه در شکل فورى آن

بنابراين وقتى داريم به واحد پايه حزب از نقطه نظر فعاليتى نگاه ميکنيم سؤال مطرح ميشود که  .را دخالت بدهيم

چقدر ميتوانيم اعتراض کنيم. در اين مناطق چقدر اعتراضات کارگرى را ميتوانيم به خودمان مربوط کنيم يا 

ودمان را به اعتراضات کارگرى مربوط کنيم. سؤال اين ميشود که چقدر اگر ما بخواهيم کارگرها را به اعتراض خ

بکشيم ميتوانيم. سؤال اين ميشود که اگر کارگرها را به اعتراض بکشيم چقدر در تناقض قرار ميگيرد با خودمان، 

ؤالهايى ميشود براى يک واحد پايه فعاليت حزب. تمام اينها س .با وجود فيزيکى و مکانيکى و ادامه کارى حزب

ممکن است بگوييد اين همان کميته است ديگر، وقتى راجع به کميته حرف ميزنيم بگوييم اين همان است. من 

  .ايرادى اصالً به اين بحث نميبينم. فقط ميگويم از آن سر نميشود به آن رسيد، از اين سر ميشود رسيد به کميته
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ه را بله، بياييم به چيزى بگوييم که اين يک واحد پايه فعاليت حزب را در بُعد مخفى و علنيش ميتواند بنابراين کميت

اى هدايت بکند. ولى آنوقت دقيقاً ميدانيم ملزومات تشکيل اين کميته چه است. اصالً ملزومات موجوديت کميته

. من ميگويم يکى از مهمترين هاى معيّنى چه هستحزب و موجوديت واقعى و همه جانبه حزب در عرصه

ارز رکن فعاليت مخفى است فعاليت علنى و دخالت علنى در حيات طبقه ملزوماتش و يکى از آن ارکانى که هم

  .کارگر است و اينجا باز مسأله آژيتاتور پرولتر مطرح ميشود

دش سازمان ميدهد. اش سلولى نيست که فقط عناصر مخفى حزبى را در خوبنابراين حزب کمونيست سلول پايه

اش ممکن است اين باشد ولى واحد پايه فعاليتش اين نيست، بلکه فعاليتى است که اين ميتواند عناصر سلول پايه

علنى حزبى را در خودش جاى بدهد و تعلق به حزب با فرض موجوديت علنى آژيتاتور پرولتر مقدور باشد. از 

اى و غيره بکنيم )من نميخواهم وارد اين بحث شوم منيتى، آييننامهاين ميتوانيم دهها استنتاج عملى، تشکيالتى، ا

اينجا(. فقط اين را ميخواهم بگويم که حزب کمونيست ايران بايد بتواند موجوديت خودش را با شرايط عينى 

موجوديت طبقه، قدرت طبقه و بروز اعتراض طبقه وفق بدهد. اينجا است که سبک کارمان کارگرى شده نه 

هاى کار و زيست به وجود بياوريم، ميرويم انقالب اجتماعى سازمان بدهيم. درست است که ميرويم حوزهآنجايى 

هاى حزبى و در بين کارگران سلولهاى موجوديت ما در بين کارگران هستند ولى خود سلول پايه حزب و حوزه

به طبقه بعنوان يک طبقه معترض، بايد اين موجوديت براى اينکه ربط مبارزاتى به طبقه پيدا بکند، ربط پيدا بکند 

فعاليتش را ببرد به آن سَمتى که پديده علنى، مبارزه علنى و رهبرى حضورى در طبقه کارگر را در خود حزب 

  .هضم بکند

بيرون ما هستند، بيرون فدايى هستند،  .اآلن در وضعيتى که ما هستيم اين رهبران همانطور که گفتم بيرون ما هستند

ه کارگر اند. يعنى همه اينها از خواص مشترک ما دارد نتيجه ميشود. ما، فدايى، راه کارگر، پيکار، بيرون را

کار در صف خودش نيست. رزمندگان، هر جريانى که امروز تشکيل ميشود قادر به هضم کارگر پيشرو و علنى

ى جنبش کارگرى. خُب قادر به گذاشتن طرف در جاى خودش نيست. طرف هميشه براى ما ميشود رهبران عمل

بايد از خودمان سؤال بکنيم چرا رهبران عملى جنبش کارگرى اعضاء حزب کمونيست ايران نيستند؟ چرا هميشه 

بيرون هستند؟ آيا نتيجه کار امروز ما به همين شکل موجودش ما را به اين ميبرد که رهبران عملى بيايند توى 

اى، که گفتم رکن ايم. در شکل کار حوزهاندازه کافى حل نکردهحزب؟ نه ديگر نميبرد. هنوز اين تضاد را به 

اى جلب ميشوند. در رکن دومش اول و تعيين کننده رفتن به سَمت کار کمونيستى است، کارگرها به فعاليت حوزه

اقعى حوزه بايد به فعاليت کارگرى جلب بشود. و اين دومى يعنى رابطه برقرار کردن اين دفعه بين حوزه و مبارزه و

طبقه، رابطه برقرار کردن بين حوزه و توانايى واقعى طبقه براى مبارزه، که يکى از آنها قابليت رهبرى شدن 

  .دستجمعى آن توسط عناصر علنى است

به هر حال بحث ممکن است دور بزند اآلن در صحبتهاى من، فقط اين را ميگويم که اين يک بحث سبک کارى 

هاى حزبى ارز بحث حوزهژيتاسيون و آژيتاتور کمونيست باز بشود بحثى ميشود همپايه است. اگر بخواهد بحث آ
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و اين بحث سبک کار ما را ميبرد تا آن حّدى که حزب کمونيست به يکى از جريانات خود کارگرها تبديل بشود. 

بقه اى از مبارزه توى خود طوقتى ما ميگوييم حزب کمونيست يک حزب کارگرى است، کمونيسم يک شاخه

کارگر است بايد خصلت تاريخاً کارگرى حزب به خصلت واقعاً کارگرى حزب نزديک بشود يا به هر حال منطبق 

آموز جماعت، دانشجو بشود، معنيش اين است که همان حالتى که ما ميگوييم مجاهد متشکل از عموماً دانش

اى هاى خودشان. يک عدههستند از بچهاى جماعت است، دقيقاً توى کارگرها اين باشد که کمونيستها يک فرقه

از خود کارگرها عضو حزب کمونيستند و اينها ديگر کارگرهاى متوسط نيستند. امروز ميتوانيم به عملکرد حزب 

ها. کارگرهاى اى سطح باال را با کارگران متوسط تلفيق ميکنيم در حوزهخودمان نگاه بکنيم. ما انقالبيون حرفه

ايم نکن( رهبر اعتراض صنعت نفت باشد، آنطور قادر نيست )نه اينکه حاال ما به او گفتهمتوسطى که بطور عينى 

که سه نفرى بودند که شاه را آوردند پايين. بطور عينى قادر نيست رهبر ذوب آهن باشد، بطور عينى قادر نيست 

الواقع بخش پيشروتر طبقه ى فىرهبر کانادادراى و ايران ناسيونال باشد. آن رفيق خوبى است آن که با ما است، ول

  .ايم اکونوميسم تربيت کند، سنديکاليستها تربيت کنند و اينها براى آنها ديگر خارجى محسوب نميشوندرا گذاشته

ها و سلسله محافل سنديکاليستى در طبقه کارگر اتفاقاً اين آدمها را اعضاء فعال خودش و بنيانگذار خودش شبکه

ما است. يعنى يک جريان اکونوميستى را دنبال کنيد با تک تک اين کارگرها ميتوانيد  ميشناسد. کامالً برعکس

شان. تصميم ميگيرند شان. همه همديگر را ميشناسند. تصميم ميگيرند راجع به سرنوشت و خط مشىبرويد در خانه

ا بعنوان سلولها و سنديکاليستى اين کارگرها ر -راجع به شيوه برخورد جمهورى اسالمى. جريان اکونوميستى

سنديکاليسم از  .عناصر تشکيل دهنده خودش دارد. جريان ما اينها را بعنوان واقعيت عينى خارج از حزب دارد

اينکه رهبر علنيش دخالت ميکند )عضو جريان سنديکاليستى است، حتى اگر شکل حزبى به خودش بدهد که 

با روش سنديکاليستى دارد توى طبقه کارگر کار  يک خرده پيچيده است ميگويم اآلن( ولى حتى يک حزبى که

ميکند آن روز کار بکند، بخش اعظم کارگرهاى پيشرو را بعنوان مسئول حوزه و مسئولين سازمانى خودش خواهد 

داشت. اصالً عضو فعال حزبى خودش است ميتواند رويش حساب کند. حزب توده بيشتر از ما اينطورى است. 

ى عملى طبقه را با خودش داشته قبالً. يعنى طرف در عين اينکه محبوب کارگرها حزب توده بخشى از رهبرها

است، رهبر اعتصاب صنعت نفت است ميآيد اتوريته کميته مرکزى حزب را هم قبول دارد، کميته شهرستان را هم 

  .قبول دارد و آن کارى را که به او ميگويند ميکند. ما هنوز خيلى فاصله داريم با اين وضعيت

بنابراين بحث اينجا است چکار ميشود کرد که حزب کمونيست دقيقاً همين خصوصيتى را به خودش بگيرد که 

هاى کمونيست رشت حرف ميزنيد طبيعى باشد که بايد برويد قهوه اکونوميستها اآلن دارند. يعنى وقتى از بچه

نند پيدايشان کنيد. وقتى ميخواهيد بفهميد هايى که کارگرها ميآيند آنجا استراحت کها يا کارگاهها يا محلهخانه

ها و روحيات کارگران را العمل اين يا آن موضعگيريشان چه بوده بتوانيد برويد توى کارخانهکمونيستها عکس

نگاه کنيد. وقتى ميخواهيد بفهميد که فرض کنيد سطح تئوريک يا سياسى حزب کمونيست در خراسان باال هست 

سياسى کل کارگرها حرف بزنيد تا بتوانيد حزب را توضيح  -يد درباره سطح تئوريکيا پايين، اول موظف باش
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سياسى داشته باشيم در نيشابور بدون هيچ طبقه  -بدهيد. اآلن ما ميتوانيم يک هسته واقعاً سطح باالى ايدئولوژيک

ه جذب حزب شده اى ککارگرى. و هيچ لزومى ندارد ما توضيح دهيم حزب تأثيرش روى طبقه چه بوده و طبقه

اى بين اين طبقه و اين حزب برقرار نيست. حزب تأثيرش روى حزب با تاکتيکهايش چه بوده. هيچ رابطه عينى

اى و اى است، ولى نه از بين خود طبقه و مرتبط با بهترين عناصر طبقه، بلکه حزب انقالبيون حرفهانقالبيهاى حرفه

  .حال آشنايى با طبقه، استپيگير و کمونيست با عناصر متوسط طبقه، در 

سير حرکت ما بايد منجر بشود به اين وضعى که دقيقاً همه اين اسمهايى که ميشنويم در رهبرى جنبش کارگرى، 

 .مانده با ما نباشد با فدايى باشداش حزبى باشند. اتفاقاً کارگر عقباش، اکثريتش، بخش تعيين کنندهالاقل نه همه

اشد با اکثريت باشد. کارگرى که پيشرو است و قابليت رهبرى دارد، حساس است نسبت مانده با ما نبکارگر عقب

جرج "براى ما و  -به مسائل جنبش کارگرى، تجربه عملى رهبرى دارد، حرفش در رو دارد، طبيعى اين باشد 

ن خاصيتى که اين عضو حزب کمونيست است قاعدتاً، با توجه به اينکه کارگر پيشرو است. يعنى هما - "شولتز

که حزب بلشويک داشته، سوسيال دمکراسى روس داشته، حزب کمونيست آلمان داشته، حزب کمونيست اسپانيا 

داشته، حزب کمونيست شيلى داشته، حزب کمونيست ويتنام يا حزب کمونيست هر جاى ديگر داشته. يعنى هر 

بالشان ميگشتند. اآلن براى ما اينطور نيست. موقع ميخواستند کمونيستها را پيدا کنند توى محافل پيشرو کارگرى دن

اش او نبايد بيايد، ما بايد ما بايد برويم به اين سَمت که اين بشويم. براى اينکه اين بشويم چکار بايد بکنيم؟ همه

اش را رهبرهاى پيشرو نبايد بيايند. ميگويد خُب باشد من حزب شما را قبول دارم قربانش هم ميروم و برويم. همه

ضرم کُت و شلوارم را هم عوض کنم و ديگر توى حوزه باشم. اتفاقاً اين راهش ديگر نيست. چون اگر او اين حا

  .کار را بکند دقيقاً يک جا هست که هويّت خودش را از دست ميدهد و ميآيد با ما

. و اين يعنى اينکه دقيقاً آنجايى است که ما ميرويم تا سايه شبکه حزبى را بيندازيم روى سر آن بخش پيشرو طبقه

هضم کنيم مقوله آژيتاتور پرولتر را در صف خودمان. رفيقى ممکن است چهل و پنج سالش باشد، استخوان خُرد 

کرده در صنعت نفت، عضو حزب کمونيست است، با تشکيالت مخفى ما در ارتباط است، محبوب است ولى 

يم اين کار را بکنيم بايد بحث سبک کار را عضو حزب کمونيست است و طبيعى هم هست که باشد. اگر بخواه

ببريم جلو. به حدّى که سبک کار ما در تماس و پيوند با بخش پيشرو طبقه کارگر چه است. حاال فهميديم در 

تشکيل حوزه، در نشر نشريات، در ترويج و محافل ترويجى چه است. فهميديم حتى در آموزش استعدادهاى طبقه 

. ولى سبک کار ما با معترضترين و جلوترين و حساسترين بخش طبقه چه است؟ آيا کارگر سبک کار ما چه است

کن بگذارد براى وقتى او پا ميگذارد که نقش خودش را در عرصه علنى و حضورى بازى کند، بايد ما را در رخت

ظر من اگر ما اين را اينکه ما نميتوانيم با او توى اين عرصه برويم؟ حزب نميتواند، روابطش تاب اين را ندارد؟ بن

حل نکنيم اين باالى سر ما ميماند. يعنى اگر اين مسأله را حل نکنيم که دنباله اين فعاليت در بسط بحث سبک کار 

هاى جذب کارگر پيشرو، سازماندهى کارگر پيشرو در نقش واقعى طبقاتى خودش است، نه در نقشى تبيين جنبه

  .وى آن مقاله هست روى آن زياد مکث نميکنمکه حزب از او ميخواهد ايفاء کند. اين ت
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به هر حال به اين معنى بحث آژيتاتور پرولتر بحثى است که مربوط ميشود به ادامه بحث سبک کار. فکر ميکنم به 

اندازه کافى راجع به اين صحبت کردم. بحث را ميبرم روى آن دو بُعد ديگر يعنى سازماندهى منفصل و مسأله 

اى يا اِشکال گر به اين ترتيب نگاه کنيم ما براى رهبرى اعتراضات کارگرى کمبود اساسنامهرهبرى اعتراضات. ا

تئوريکى نداريم. ما نميتوانيم براى اينکه ماتريال الزم براى تأمين اين رهبرى را نداريم و بين اين ماتريال  -تاکتيکى

 بهترين کارگرهاى ناسيونال در ارتباط با و بدنه حزب نميتوانيم يک پيوند جدى برقرار کنيم. زمانى که واقعاً

تشکيالت مخفى ما باشند و نشريات حزب به دستشان ميرسد و خودشان را عضو حزب کمونيست ميدانند، يا 

اى از بهترينهايشان، ولى آنهايى که از نوع بهترين هستند، از نوع حساسترين هستند و آژيتاتور علنى هستند شاخه

حوزه ما هم کوچک يا بزرگ ميشود. به  .ما ميتوانيم رهبرى کنيم. ضربه هم نميخوريمدر ناسيونال، آن موقع 

شرطى که رابطه درستى بين آژيتاتور پرولترى علنى کار با حزب کمونيست مخفى به وجود آورده باشيم که عضو 

شد. اين رابطه را حزب اين نقش را بتواند بازى کند يا آن کسى که اين نقش را بازى ميکند بتواند عضو حزب با

  .ترى بايد رويش کار کندهاى عمليى دارد که يک جمع تخصصىبايد رويش کار کرد. گفتم جنبه

بر سر راه رهبرى آکسيونها نميبينم. اگر ميخواهيم  -نه ايدئولوژيکى و نه تشکيالتى  -بنابراين من مانعى 

را مربوط کنند بايد سوق دهيم به سَمت اينکه با  هايمان را سوق بدهيم به سَمت اينکه به آکسيونها خودشانحوزه

کارگرهاى پيشرو خودشان را مربوط کنند. اين اَشکال مختلفى به خودش ميگيرد. يکى حالت حداقل و بينابينى و 

هاى هاى ما با اين محافل در تماس نزديک باشند. يعنى حداقل انتظار اين است که همين حوزهفورى است که حوزه

اى با کارگران متوسط هستند با محافل پيشرو حساس کارگرى در تماس نزديک انقالبيون خوب حرفه ما که هنوز

ها خواست. دوم اينکه بتوانيم سبک کارى داشته باشيم که آن باشند، کار سختى نيست. اين را ميشود از حوزه

نقشش را از دست بدهد. و سوم  کارگر پيشرو را به شبکه حزبى و به زير ديسيپلين حزبى وارد کنيم بدون اينکه

اينکه از بين کارگرهايى که داريم رويشان کار ميکنيم اينجور آژيتاتورها را پرورش بدهيم، به رهبرى جنبش 

  .کارگرى در بياوريم

ايم زياد، اواخر داريم برخورد ميکنيم. و اگر نگاه کنيد که دو اين سه تا کارهايى است که رويش چيزى ننوشته

هاى ما برسند به اينکه بگويند خُب بعدش چى؟ در صورتى ن بحث را ميکنيم جاى تعجب نيست که حوزهسال ما اي

که اگر اين بعد را برايش تعريف بکنيد مسأله هرمى يا عدم هرمى برايش به اين زوديها مطرح نميشود اصالً. يعنى 

رده باشد، در پروسه تماس گرفتن با يک حوزه کامالً ميتواند تشکيل داده باشد، محافل ترويجش را بوجود آو

هم برخورد نميکند، تاکتيک حزب روشن  "چه بکنم"بست عملى و بيشترين محافل کارگر پيشرو باشد، به هيچ بن

اى که با پيشرو داشته باشد بايد است، دخالت معنيش روشن است به شرطى که فهميده باشد يعنى چه رابطه، رابطه

کار اى که ما چاپچى و رفيق مخفىايد تحکيم کند، کى ميرسد به سطحى که به اندازهچه باشد، چه جورى اين را ب

داريم آزيتاتور علنى هم پخش داشته باشيم در جنبش کارگرى؟ آن موقع بنظر من دهها گام يک حوزه مربوط 
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گام بعدى چيست به  بايد بردارد تا برسد به آنجا. بنابراين ابهامى سر راه از اين به بعد حوزه نيست و هنوز بحث

  .ارتباطاتى مربوط نميشود و هنوز يک بحث سبک کارى است -تشکيالتى -اىيک بحث اساسنامه

اى اين را رد ميکنم که به هر حال در رابطه با رهبرى مبارزات جارى داشتم صحبت ميکردم. من نه بطور اساسنامه

شد. همينطور کميته، همينطور حزب کمونيست، همينطور اى قبول ميکنم که بااى رهبر باشد نه بطور اساسنامهحوزه

کميته مرکزى. بلکه اين را ميگويم آن جريانى ميتواند رهبر باشد که بطور ارگانيکى رابطه بين تشکيالت مخفى و 

اى اين کار را ميتواند بکند که کرده کار پيشرو در جنبش کارگرى را برقرار کرده باشد. و به درجهعنصر علنى

  .حاال ممکن است پنج درصد اين کار را کرده باشد، پنج درصد نقش بازى ميکند باشد.

در رابطه با آينده سبک کار و سازمان منفصل يک مقدارى از حرفم را زدم. به اين ترتيب روشن است که بنظر 

کردن  من گام بعدى از سبک کار منفصل هيچ جور سبک کار هرميى نيست. هنوز بايد اينقدر برويم که هرمى

فعاليت حزب و بنابراين سلسله مراتب تشکيالتى و مبارزاتى حزب براى ما مسأله باشد. هرمى کردن سلولهاى مرده 

اى ندارد جز اينکه از حال سلولهايتان خبردار بشويد. اگر شما مسائلى داريد که ميتوانيد به درد نميخورد، هيچ فايده

ولها بگذاريد نه پشت سرش که برگرديد به اعضاء ديگر حزبتان جلوى آن سلولها بگذاريد هنوز بايد جلوى سل

هاى ما در دو سال نگاه کنيد ببينيد به کى بايد وصل شويد ببينيد از کى بايد دستور بگيريد. تا مقدار زيادى حوزه

رين اند از خودشان و از درک عمومى سياسيشان و از رهنمودهاى عمومى ما دستور بگيرند و بهتگذشته توانسته

اى که همه علنى براى اين خط الاقل. خُب از دوره -دوره فعاليت کمونيستى بوده بنظر من در جنبش طبقه کارگر 

هستند و ميتوانند بروند در کارخانه صحبت نميکنيم. در اين دوره ما بوديم که بطور جدى توانستيم اين مسأله را 

پرسد بعدش چى و خود ما ميپرسيم بعدش چى؟ بعدش مطرح و حل کنيم براى خودمان. ولى اآلن اگر حوزه مي

اى که ما تشکيل ميدهيم سرمنشأ يک پيوند ناگسستنى با محافل کارگر پيشرو باشد. در عين اين است که هر حوزه

اى خودش را انجام ميدهد بتواند در آن حّدى برود که معلوم شود کمونيستها در نتيجه اينکه کار روتين حوزه

زه بخشى از خود کارگرهاى آن رشته را تشکيل ميدهند. اعم از اينکه اين روابط گل و گشاد است، فعاليت اين حو

اى در آن کارخانه توى سه نفره است. ولى ما به هر حال ما يک فرقه -توافق ضمنى است، سمپاتيهاى متقابل دو

اآلن يواش يواش سوق بدهيم به  آن شاخه صنعتى هستيم. و من فکر ميکنم از نظر عملى بخواهيم بگوييم ما بايد

هاى ما اآلن بايد کارى بکنند که سَمت صنايع اساسى. به اين معنى شايد هدف را بشود اين گذاشت که حوزه

اند شروع کند به ميوه دادن در جهت ايجاد يک رابطه محکم بين شبکه حزب فعاليت روتينشان را که تا حاال کرده

هاى صنعتى. آيا ما به اين محافل راه مييابيم و آيا آن اى پيشرو در بهترين رشتهکمونيست با بهترين عناصر کارگره

ها است. بايد جواب داد و ما بايد رهنمود محافل به حزب ما راه مييابد؟ اين سؤالى است که امروز جلوى حوزه

  .بدهيم که بکنند

ه ستونى و عمودى حزب نميرسد. هنوز بنابراين بنظر من بحث هنوز به سطح اساسنامه و تشکيالت و هرم و شاخ

متصل کردن سلولهاى موجود ما بدون اينکه سلولهاى موجودى باشند از مبارزه طبقه، از طبقه بطور عينى در 
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عاليترين شکل تشکل خودش، به معنى سازمان دادن خود و نه سازمان دادن طبقه. و اين يکى از اعتراضات ما به 

مسائل ما تبديل ميشود به آرايش خودمان. بدون اينکه اين خود به اندازه کافى با سبک کار پوپوليستى بود. يعنى 

امروز ما  .طبقه قاطى شده باشد که به همين اعتبار معنى بشود به آرايش طبقه پيشرو، بخش پيشرو طبقه، اين نيست

 به پيشرو کارگرهاى بين( نفوذ ٪١٠سازمان هرمى از حزب کمونيست به وجود بياوريم سازمان هرميى )حاال با 

 سازماندهى پاى( برويم بايد من بنظر) ميرويم موقعى آن و. بشناسيم رسميت به بايد را واقعيت اين. ايمنياورده وجود

رف سازمانى. صِ ارتباطات نه. ميکنيم تسهيل را طبقاتى واقعى مبارزه داريم کارمان اين با ما بگوييم بتوانيم که هرمى

را براى ارتباطات و تدارکات فنى ميپذيرم. هيچ ابهامى روى آن ندارم هيچ مشکلى  من وجود هر شبکه هرمى

هرم سياسى تشکيالتى، آنجايى که کميته مافوق ميخواهد به او بگويد اعتصاب بکن يا نکن، اين نشريه را  .نيست

ين محفل ترويج بکن يا پخش بکن يا نکن، اين موضع را بگير در اين مبارزه يا در آن مبارزه، اين مسأله را در ا

نکن، آن را احتياج نداريم. اين هنوز وقتى است که ماتريال پايه به اندازه کافى براى ساختن اين عمارت فراهم 

اى نيست بلکه سلول در حال حرکت است، سلولى که در متن طبقه کارگر باشد. اين ماتريال ديگر سلول حوزه

  .حرکت ميکند

بنظر من هنوز بايد گامها به سَمت انفصال برويم حتى. گامها به سَمت اکونوميستها برويم. بنظر من بايد کارى کرد 

که تا يک سال، يک سال و نيم ديگر وقتى از حزب کمونيست حرف زده ميشود يک جريانى از توى خود 

انم. ولى گفتم مثالى که از اکونوميستها ميزنم کارگرها بنظر بيايد. شايد نتوانم اآلن بدرستى معنى اين حرفم را برس

خط پنجى( فورى يک عده  -شايد بتواند برايتان روشن باشد. وقتى ميگويند يک جريان اکونوميستى )مشورتى

کارگر سبيل کلفت صاحب نفوذ ميآيد جلوى چشمت، حاال توسط روشنفکرها، ولى به هر حال به هم مربوط اند. 

اييد سمينار، هشت تا کارگر ميآيند دو تا روشنفکر. و مينشينند بحث ميکنند. ممکن است و اگر بخواهيد بگوييد بي

اى ميکنند ولى اينها کارگرهاى پيشرو محلشان هستند. پيشرو نه به معنى ماندهکارهاى خيلى اکونوميستى و عقب

طبقه قرار گرفته است. يعنى ايدئولوژيکى که ما از آنها پيشروتريم، پيشرو به معنى عينى و وضعيتى که طرف در 

اگر بلند شود بلند ميشوند و اگر بنشيند مينشيند، به اين معنى. ما بايد تبديل شويم به يک جريان اينچنينى. نه پيکار 

اى اينطورى شدند در طول قيام بخاطر اينکه کارگرها گفتند اينطورى بوده نه فدايى. فدايى کمابيش به يک درجه

بعد هم ديدند نه گفتند کارگرها هم ديگر کارى نداشتند با فدايى. جوش نخورد با اينها. يک  و "اهلل فدايىبارک"

انتخاباتى بين اينها پيدا کرد. ولى تشکيالت حزب کمونيست بايد اينطورى باشد که بشود  -محبوبيت پارلمانى

يدا کنيد. اگر يک آلمانى بخواهد نشرياتش را از کارگرها گير آورد. ميخواهيد نظرش را بفهميد بايد کارگرها را پ

برود تهران بفهمد حزب کمونيست چه ميگويد برود دور و بر ناسيونال بپلکد. اگر کسى ميخواهد بهترين فعالين 

حزب کمونيست را پيدا کند توى صنعت نفت پالس شود. اينطورى نباشد که نشريه ما مثالً فرض کن در جهرم 

آموزى هست توى محافل کارگرى نيست. اآلن نميگويم يشود و در محافل دانشپيدا ميشود ولى در آبادان پيدا نم

اينطورى است، اآلن خيلى فرق دارد با اين قضيه. ولى قطبى ميکنم براى اينکه متوجه بشويد يعنى چه. يعنى اينکه 
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ار اوضاع همان طورى که در تاريخ تشکيل هر حزبى ميخوانيد، در وضعيت هر حزبى ميخوانيد که فرض کنيد فش

اقتصادى حزب کمونيست فالن کشور را ضعيف کرد. براى ما هيچ فرقى نميکند! کارگرها بيفتند دنبال 

شان، بيچاره بشوند، کار کنند يا نکنند حزب ما کوچک و بزرگ نميشود، براى اينکه جزيى از آن قضيه معيشت

  .نيست

کارگرها باعث شد که مثالً فالن حزب تضعيف شود. ميگويند مثالً جنگ و ناسيوناليسم و رشد ناسيوناليسم بين 

اى رشد ميکنيم که با آگاهيش حاال بشود، شصتاد تا ناسيوناليست هم بيايد ما رشد ميکنيم در صورتى که ما از طبقه

ميآيد سراغ ما نه با آن خاصيت مبارزه عينى کارگريش. اآلن خيلى فرق دارد با اين حالت قطبيى که من ميگويم 

اى از هاى تشکل يافتهوز خيلى فاصله داريم با آن وضعيتى که حزب کمونيست بنا به تعريف شاخهولى هن

کارگرهاى کمونيست باشد. ميتوانيم بعد از اين صحبتها رجوع کنيم به مثالً حزب سوسيال دمکراسى روس يا 

ياق بوده از صبح تا شب راه سوسيال دمکراسى آلمان يا دمخورهايى که روزا لوکزامبورگ داشته و با چه کسانى ا

شان، رفيقش بود. اگر ميخواست ميرفته؟ اگر ميخواست برود ببيند سنديکاليستها چه ميگويند ميتوانست برود خانه

برود محافل متعدد کارگرهاى پيشرو را ببيند چه ميگويند ميرفته. همه آنها که هميشه ميخواستند بدانند 

ن در ناسيونال کارگرهايى هستند که بخواهند بدانند حزب ما چه ميگويند؟ لوکزامبورگ چه ميگويد ديگر. آيا اآل

هاى حزبى يک خرده نو است براى ما. اآلن دارد بوجود اى به اسم بچههاى حزبى چه ميگويند؟ اصالً پديدهبچه

د عموميت . ولى اين باي"کارگرهاى حزب کمونيستى فالن جور برخورد کردند"ها، که بله ميآيد در بعضى نامه

پيدا کند. کارگرهاى حزب کمونيستى اول بايد به وجود بيايند تا بشود بر مبنايش سازماندهى کرد. سازماندهى 

ادامه سنت و سياست است، حلقه بعد از اينها است. اول سنت و سياست را در دل طبقه بايد شکل داد بعد بشود 

اى، فنى و سازماندهى تشکيالت حرفه .ا رد نميکنمسازماندهى کرد. وگرنه سازماندهى خود است که من اين ر

هاى طبقه کارگر باشد، غيره را رد نميکنم به هيچ وجه. ولى سازماندهى سياسى طبقه اگر قرار بود حوزه حوزه

مستلزم تبديل شدن به يک جريان توى کارگرها است. و اين مستلزم يک جهتگيرى معيّن به مسائلشان و مجبور 

تگيرى به مسائل ما است. يعنى کارگر پيشرو باألخره بيايد نظرش را به حزب کمونيست به ما کردن آنها به جه

بگويد ديگر، تا بفهميم چه ميگويد. يک پلميک راه انداختن با اين جريانات مختلف کارگرى، تماس داشتن و 

نکه خصلت آشنايى حضورى داشتن و باألخره جذب کردن آنها در يک سيستم سازمانى که طرف بدون اي

آژيتاتور بودنش را از دست بدهد و رهبر بودنش را از دست بدهد در حزب کمونيست جا بشود و محکم هم جا 

  .بشود

 

 

  ت.روى نوار اين جلسه پياده کرده اساصل اين مطلب شفاهى است. اين متنى است که دنيس مير )آزاد( از 
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 ما در ميان کارگرانسياست سازماندهى 

 منصور حکمت

 

نوشته حاضر چکيده مباحثاتى است که پس از کنگره دوم حزب و بر مبناى تاکيدات کنگره بر لزوم تدقيق بيشتر 

رئوس سياست سازماندهى کارگرى ما، در دفتر سياسى حزب صورت گرفته است. اين مقاله در عين حال گام 

ند سال اخير در باره اصول و سبک کار کمونيستى و جوانب گوناگون ديگرى در راستاى مباحثاتى است که در چ

 .کار سازماندهى حزبى در شهرها داشته ايم

اين نوشته از سه بخش اصلى تشکيل ميشود. در بخش اول، برخى مقدمات و مبانى عمومى بحث مورد اشاره قرار 

اساسى ميان بينش سازمانى ما با تفکر ميگيرد. تزهايى که در اين بخش مطرح ميشود گوياى برخى تفاوت هاى 

چپ سنتى ايران است. بارها تاکيد کرده ايم که هدف حزب کمونيست ايران صرفا نمايندگى کردن و سازمان 

در درون اپوزيسيون نيست، بلکه بنياد گذاشتن يک کمونيسم کارگرى و اصيل در ايران  "سياست راديکال"دادن 

عنوان نيروى فعال انقالب سوسياليستى است. حزب کمونيست ايران از لحاظ و به ميدان کشيدن طبقه کارگر به 

 .بوده است ٥٧تاريخى حاصل راديکاليزه شدن عميق جناحهايى از چپ انقالبى در متن انقالب 

اما نکته مهم اين است که اين راديکاليزه شدن بايد تا حد يک گسست همه جانبه از تفکر و سنتهاى چپ غير 

ن ادامه پيدا کند. در واقع بايد در قطبى ديگر، بر مبناى يک بنياد طبقاتى متفاوت، يک کمونيسم پرولترى ايرا

کارگرى در ايران شکل بگيرد. اين کمونيسم کارگرى نميتواند صرفا به اصالحات و تعديالتى در تفکر سياسى و 

ده است، تفکر خود، نگرش عمل مبارزاتى چپ سنتى بسنده کند. اين چپ در مجموع جناح چپ طبقات ديگر بو

سياسى و اهداف خود و روش هاى عملى خود را از افق سياسى و زيست اجتماعى طبقات ديگر گرفته است. 

 -جدائى کمونيسم از اين چپ بايد يک جدائى قطعى باشد. ميراث چپ غير کارگرى، يعنى جناح چپ بورژوا

بدور افکند، اينجا صحبت صرفا بر سر افکار و باورها  دموکراسى و بورژوا رفرميسم در ايران را بايد بطور کامل

نيست. در واقع از توصيف مشخصات عقيدتى مارکسيسم انقالبى تا بنياد نهادن يک کمونيسم کارگرى در صحنه 

 .جامعه راه بسيار درازى است

ثهاى چند اينجا صحبت بر سر شکل دادن به يک عمل اجتماعى متفاوت توسط يک طبقه اجتماعى است. تمام بح

سال اخير ما در باره اصول سبک کار کمونيستى، و تمام تالش عملى ما در عرصه کار سازماندهى در ميان 

کارگران، هدفى جز اين نداشته است که اين عمل اجتماعى متفاوت را امکانپذير سازد، نه فقط چگونگى و 

تشکيالتى مناسبى براى ابراز وجود خود روشهاى فعاليت کمونيستى را مشخص کند، بلکه ابزار و ظرف سياسى و 

طبقه کارگر بعنوان نيروى انقالب اجتماعى فراهم سازد. وقتى به بررسى گير وگرفت ها و مشکالت در اين زمينه 

ميپردازيم، قبل از هر چيز مجددا با بقاياى همان باورها و روش ها و سنت هايى مواجه ميشويم که خصلت نماى 

وده است. در اين ميان معضل ما نه فقط نقد اعتقادات و سنت هاى چپ خورده بورواژى چپ غير کارگرى ايران ب

 .بلکه بيان اثباتى آن واقعيات اجتماعى و اصول سياسى است که در تفکر اين چپ اساسا مورد توجه قرار نميگرفت
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کرديم که در تفکر در تزهاى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست در باره سبک کار کمونيستى به اين اشاره 

سازمانى چپ پوپوليست ايران، اساسا موضوع سازماندهى کمونيستى کارگران، سازماندهى طبقه کارگر براى 

انقالب کمونيستى به فراموشى سپرده ميشود و سازماندهى کارگران در اين نگرش صرفا به بازتاب تشکيالتى مبارزه 

 .ضد استبدادى تنزل ميبايد

اول بحث حاضر طرح مى کنيم به يک خالء ديگر در اين تفکر اشاره ميکنيم و آن  در تزهايى که در بخش

مشخصات خود طبقه کارگر به عنوان يک پديده عينى اجتماعى با خصوصيات و خود ويژگى هاى خود است. 

ا چپ خرده بورژوايى شناخت درستى از طبقه کارگر، آنطور که هست، نداشته و ندارد. کارگران در اين تفکر ي

، تهيدستان و زحمتکشان. آنچه غايب است "دستان پينه بسته"پرولتاياى مجرد کتاب هاى تئورى اند و يا صاحبان 

تصويرى عينى، علمى و واقعى از طبقه کارگر به مثابه يک طبقه اجتماعى متمايز است. طبقه محصول توليد بزرگ، 

 .با مکانيسم ها و مناسبات درونى خاص خود

مباحثات مربوط به حوزه هاى محل زيست و کار و بويژه در بحث پيرامون آژيتاتورها و رهبران پيش از اين، در 

کارگرى، به گوشه هايى از مشخصات عينى طبقه کارگر در زندگى و مبارزه اشاره کرده ايم. تزهايى که بخش 

نيست، بلکه آن نکاتى را در اول اين نوشته طرح ميشود نيز عمدتا مربط به همين مساله است. اين تزها ابدا جامع 

برميگيرد که بعنوان زمينه هاى عمومى بحث سياست سازماندهى ما در اين دوره و به مثابه برخى وجوه تمايز جدى 

 .ما با چپ غير پرولترى در زمينه کار در ميان کارگران تاکيد بر آنها ضرورى است

نقاط قدرت و ضعف آن است. در اين بخش نيز بر بخش دوم اين نوشته، مرورى مختصر بر فعاليت تاکنونى ما و 

آن نکاتى انگشت ميگذاريم که تعمق در آنها براى درک وظايف اين دوره ما ضرورى است. بخش سوم شامل 

رئوس سياست سازماندهى ما در دوره حاضر است. هدف ما اينست که در اين مقاله و همينطور در نوشته هاى 

شترک و روشنى به فعالين حزب کمونيست در زمينه اشکال و شيوه ها و نيز در بعدى در همين زمينه افق عملى م

مورد سير توسعه کار ما در ميان کارگران بدهيم. همانطور که گفتيم اين مقاله رئوس مطالب را بيان ميکند و توضيح 

  .ويژه استبيشتر جنبه هاى مختلف سياست سازماندهى ما وظيفه نوشته هاى ديگر و برنامه هاى راديويى 
 

  :مبانى کارکمونيستى در ميان کارگران

 چند حکم پايه اى

طبقه کارگر يک توده بى شکل مرکب از آحاد منفرد نيست. بلکه حتى در بدترين شرايط نيز از اشکال معينى  (١

و سوخت و ساز و آرايش تشکيالتى برخورداراست. سازماندهى کمونيستى طبقه  "خودبخودى"از سازمانيابى 

 . کارگر بدون برسميت شناختن اين اشکال، بسط و گسترش دادن به آنها و متکى شدن به آنها امکانپذير نيست

طبقه کارگر يک صف بدون رهبر نيست. کارگران تحت هر شرايطى اعم از اينکه سازمانهاى حزبى و غير  (٢

عملى و مستقيم خود را دارند. حزبى کارگرى موجود باشد ياخير، يک مکانيسم درونى رهبرى و شبکه رهبران 

 .حزب کمونيست بايد بتواند در درجه اول حزب متشکل کننده رهبران عملى کارگران باشد
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طبقه کارگر، ولو در غياب احزاب سياسى کارگرى، همواره بستر مجموعه اى از گرايشات و خطوط فکرى و  (٣

ز است. اين خطوط و جريانات خود پايه عينى سياسى فعال متشکل از طيف هاى گوناگون کارگران پيشرو و مبار

فعاليت احزاب سياسى در درون طبقه کارگر را تشکيل ميدهند. از اينرو، محور و اساس سازماندهى حزبى و 

کمونيستى در درون طبقه کارگر، نه جذب کارگران به مثابه آحاد به شبکه سازمانى حزب، بلکه وسعت دادن، 

به آن گرايش و جريان فعالى در درون طبقه کارگر است که افق، تمايالت و متشکل کردن و انسجام بخشيدن 

سوسياليست، طيف  -مطالباتى شبيه و نزديک به حزب کمونيست ايران دارد. اين طيف معين، طيف راديکال 

کارگران کمونيست، هم امروز يک گرايش نيرومند در درون کارگران پيشرو ايران است. حزب کمونيست بايد 

 .ازمانده اين طيف و به ظرف فعاليت حزبى آن بدل شودبه س

اين سه نکته در ارتباط نزديکى با هم قرار دارند و بايد همينجا در باره آنها توضيحاتى بدهيم. يکى از ارکان نگرش 

توده ها است. در اين تصور در يکسو حزب يا سازمان قرار  -تشکيالتى چپ غير پرولترى در ايران دو قطبى حزب 

ارد به مثابه يک ارگانيسم فشرده، منضبط، رزمنده و آگاه براى عمل انقالبى، و در سوى ديگر، توده هاى کارگر د

قرار ميگيرند، بصورت جمع عددى آحاد کارگر، يک توده بى شکل از کارگران منفرد، متفرق، مظلوم واقع شده 

ن را ميداند، آنان را آگاه ميکند، به ضرورت کارگرا "درد"ساده دل و بى اطالع از علل فقر و رنجشان، سازمان 

مبارزه واقف شان ميسازد و يک به يک آنان را به صفوف خود، يعنى به مبارزه مضبط تشکيالتى در درون سازمان، 

جذب ميکند. اين شايد بيان ساده و اغراق شده اى از تفکر سازمانى چپ سنتى در ايران باشد، اما به هر حال جوهر 

توده ها موضوع و تم هزاران جزوه و اعالميه و مقاله در نشريات  -بيان ميکند. دو قطبى سازمان  اين تفکر را

سازمانهاى چپ پوپوليست ايران بوده است. اين برداشت از رابطه حزب و طبقه در واقع تعميمى مبتنى بر زيست 

سطح سياسى نيز مطالباتش توسط اجتماعى و مکانيسم رهبرى و مبارزه سياسى خورده بورواژى است. قشرى که در 

 .همين چپ تحت نام کمونيسم تبليغ ميشد

براى درک اصول سازماندهى حزب کمونيسم درون طبقه کارگر بايد جدا اين نگرش را کنار گذاشت. شرط الزم 

براى موفقيت در سازماندهى کمونيستى و انقالبى طبقه کارگر، درک خصوصيات عينى اين طبقه و مکانيسم 

 .يابى و مبارزه آن استسازمان

وجوهى که تزهاى فوق بر آن انگشت ميگذارد اينهاست. اوال طبقه کارگر حتى در بدترين شرايط نيز در درون 

خود به درجات و اشکال مختلف به هم بافته شده است. ابن يک خصوصيت ذاتى طبقه اى است که محصول توليد 

پيدايش احزاب کارگرى آغاز نشده، اگر کسى بپذيرد که  بزرگ است. اگر کسى بپذيرد که مبارزه کارگرى با

مقاومت در برابر استثمار هر روزه جز هويت طبقاتى کارگران است، آنگاه بايد اين را نيز بفهمد که اين مبارزه 

همراه خود اشکالى از اتحاد و همبستگى طبقاتى را ببار مياورد. اشکالى که به اجزا دائمى سيماى اجتماعى طبقه 

رگر تبديل شده اند. از انفراد درآمدن و خود را به مثابه جزئى از يک جمع وسيعتر تعريف کردن در ميان کا
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کارگران چيزى نيست که حاصل طرح و نقشه احزاب سياسى باشد، هر چند که فعاليت احزاب بر ابعاد و 

 .خصوصيات اين سازمانيابى تاثيرات جدى داشته است و دارد

طبقه کارگر اشکال متنوعى بخود ميگيرد. خانواده کارگرى که مفهومى کامال متمايز از  سازمانيابى خودبخودى

خانواده تک هسته اى بورژوازى دارد، خانواده اى که نه حول مالکيت بلکه حول نان آور زنده و کار هر روزه او 

سازمان بدهد و آگاه  تشکيل شده است، ابتدايى ترين شکل تمرکز کارگران است. کسى که ميخواهد کارگران را

کند، قبل از هر چيز بايد بداند که موضوع کار او نه افراد منفرد کارگر بلکه خانواده هاى گسترده کارگرى است. 

 .اما اين تازه نقطه شروع در تمرکز و سازمانيابى کارگران است

ازى، عليرغم تمام تالش کارخانه و تقسيم کار توليدى، خود مبنايى براى اتصال متقابل کارگران است. بورژو

حساب شده اش نميتواند مانع از آن شود که ترکيب بندى توليدى کارگران در قسمتها و واحدها، به نوعى آرايش 

سياسى و اجتماعى در ميان آنان منجر نشود. انسانهايى که ساعات متمادى در شرايط مشترک و با ابزار کار مشترک 

خود کار ميکنند و از او مزد ميگيرند، نميتوانند به يکديگر نزديک نشوند زير يک سقف براى موجوديتى خارج از 

ومناسبات ويژه اى ميان خود برقرار نکنند. واحد توليدى، اعم از اينکه سنديکا و شورايى در کار باشد يا خير، نقطه 

 .شروع يک سلسله همبستگيهاى عينى ميان کارگران است

بقه کارگر، که در آن روابط خانوادگى و شغلى هر دو نقش جدى بازى يک شکل دائمى سازمانيابى در درون ط

ميکنند، سازمانيابى به صورت محافل کارگرى است. شبکه محافل کارگرى خود پديده متنوع و گسترده اى است. 

از محافل ساده اى که صرفا عده اى از کارگران را در يک رابطه رفاقت و آمد و شد ساده گرد هم مياورد، تا 

بکه محافل کارگران پيشروئى که اهداف مبارزاتى و سياسى کمابيش تعريف شده اى را دنبال ميکنند، نمونه ش

 .هايى از شکل محفلى سازمانيابى کارگرانند

به اين اشکال بسيار ميتوان افزود. در واقع فاصله فرد کارگر تا حزب سياسى با طيف بسيار گسترده اى از تشکل ها 

نى مختلف پوشيده شده است. اين اشکال سازمانيابى طبقه کارگر نه تنها مغايرتى با سازمانيابى و آرايش هاى سازما

حزبى کارگران ندارد، نه تنها آلترناتيو سازمان حزبى نيست، بلکه در واقع حزب سياسى طبقه کارگر بدون اين 

رد. اين اشکال جز هويت طبقاتى کارگران اشکال، بدون اتکا به آنها و بدون رشد دادن آنها نميتواند قدم از قدم بردا

است که اساسا حزبيت يافتن طبقه کارگر را ممکن ميکند. اقشارى نظير دهقانان و توليدکنندگان خرد شهر، بدرجه 

اى که فاقد اينگونه آرايش هاى درونى اند، سنتا از منعکس کردن منافع خود در يک حزب سياسى سراسرى نيز 

 .ناتوان بوده اند

، طبقه کارگر يک توده بى خط و گنگ نيست. اين تصور بورژوازى از کارگران است که مستقيما به احزاب ثانيا

سوسياليست نيز منتقل شده است. تصورى که از جمله موجب ميشود احزاب پوپوليستى آنجا که  -خرده بورژوا

قه کارگر در هر مقطع محل تالقى کارگران را مخاطب قرار ميدهند، زبانى مناسب حال کودکان را بکار ببرند. طب

اى از گرايشات و خطوط سياسى و فکرى و سنت هاى مبارزاتى گوناگون است. از آنارشيسم تا سنديکاليسم، از 
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رفرميسم تا سوسياليسم راديکال در درون کارگران وجود دارد. اشاره ما صرفا به تمايالت ذهنى اين يا آن کارگر 

اسى اى صحبت ميکنيم که بر اشکال سازمانيابى خودبخودى طبقه سوارند و از نيست، بلکه از خطوط فکرى و سي

 .درون و مجراى اين شبکه ها بر آگاهى سياسى و حرکت مبارزاتى طبقه کارگر تاثير ميگذارند

اين گرايشات و خطوط پديده هاى مادى اند، اردوهاى مبارزاتى و احزاب سياسى غير رسمى و اعالم نشده اى در 

رگرانند که خط سياسى، مکانيسم کار متشکل، رهبرى پراتيک و شعارهاى ويژه خود را دارند. وجود اين درون کا

خطوط نيز يک خصوصيت ذاتى و هميشگى طبقه استثمار شونده و انعکاسى از تالشهاى طبقه در طول تاريخ براى 

موقعيت طبقه کارگر بعنوان يک از بين بردن و يا کاهش مشقات ناشى از اين موقعيت است. اين گرايشات حاصل 

طبقه استثمار شونده و انعکاسى از تالشهاى طبقه در طول تاريخ براى از بين بردن و يا کاهش مشقات ناشى از اين 

اند، نه به اين عنوان که عنصر آگاهى، تئورى و تعقل نقشى در پيدايش "خودبخودى"موقعيت است. اين گرايشات 

ت سازمان يافته اى در طول حيات طبقه کارگر آگاهانه براى تقويت اين خطوط تالش آنها نداشته است و يا جريانا

نکرده اند، بلکه به اين عنوان که حزبى که امروز، در انتهاى قرن بيستم، در درون طبقه کارگر کار ميکند اين 

بقه و محصول يک گرايشات را بعنوان خصوصيات داده شده طبقه کارگر، به عنوان جزئى از سيماى موجود اين ط

تاريخ طوالنى مبارزات کارگرى مشاهده ميکند. نه سنديکاليسم ايده و سنت نو وتازه اى در درون طبقه کارگر 

است و نه کمونيسم. نه کارگر سنديکاليست پديده کم ياب و نوظهورى است و نه کارگر کمونيست. اينها ديگر 

مبارزاتى دائمى آنند. اين اجزا توسط مکانيسم هاى درونى اجزا طبقه کارگرند و جزئى از سوخت و ساز سياسى و 

 .خود طبقه باز توليد ميشود

کارگران انديشيده اند و اساسا در پاسخ به اين درد شکل گرفته  "درد"همه اين گرايشات در درون طبقه کارگر به 

است که هر يک به مسائل  اند. تمام مساله اين جريانات بر سر به حرکت در آوردن طبقه کارگر حول پاسخ هايى

کارگران ميدهند. اهميت اين نکته در اين است که بدانيم مستقل از حضور و يا عدم حضور احزاب سياسى در هر 

مقطع معين مستقل از درجه نفوذ آنها، وجود خطوط فکرى و سياسى مختلف در درون طبقه کارگر امرى دائمى و 

در ميان کارگران، بلکه نقطه عزيمت آن است. حزب سياسى اى که  تعطيل ناپذير است. اين نه محصول کار حزبى

کارگران را مخاطب قرار ميدهد، حزبى که ميخواهد آنان را در اين يا آن جهت سازماندهى کند، همانطور که 

صرفا با مجموعه اى از افراد منفرد روبرو نيست، با لوح هاى پاک، با ذهن هاى دست نخورده نيز مواجه نيست. بر 

عکس، شروع فعاليت حزبى به ميدان فراخواندن و متحدکردن گرايش نزديک به حزب در درون کارگران است. 

فعاليت سازماندهى هر حزبى در درون طبقه کارگر اساسا به اعتبار وجود گرايشات فکرى و عملى متمايل به 

طبقه کارگر بى خبر از  سياست ها و نظرات آن حزب امکانپذير ميشود. حتى مانيفست کمونيست هم به يک

سوسياليسم عرضه نشد، بلکه مخاطب خود را گرايش سوسياليستى فى الحال موجود در ميان کارگران قرار داد. 

کمونيست ها مبدع سوسياليسم در جنبش کارگرى نبودند، بلکه بخش پيگير، پيشرو و آگاه گرايش سوسياليستى 

 .موجود در درون طبقه بودند
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که چنين طبقه کارگرى با متابوليسم سياسى درونى و سازمانيابى خودبخودى اش، يک صف ثالثا، بديهى است 

بدون رهبر نيست. تجسم طبقه کارگر بدون رهبران کارگرى غير ممکن است. هيچ مبارزه اى نميتواند بدون رهبرى 

صور نيست. اين چيزى شکل بگيرد و طبقه کارگر بدون مبارزه، بدون مقاومت هر روزه در برابر بورژوازى قابل ت

بطور کلى از آن غافل است. اين چيزى است که چپ پوپوليست، که رهبرى  "توده ها -حزب "است که دو قطبى 

استنتاج ميکند نميتواند بفهمد. کارگران در هر شرايط رهبران خود را دارند.  "آگاهى"و  "تئورى"را صرفا از مقوله 

ممکن است انقالبى باشند يا اصالح طلب، ممکن است دامنه نفوذ و اين رهبران ممکن است خوب باشند يا بد، 

اقتدارشان وسيع باشد يا محدود، اما بهرحال به مثابه رهبر عمل ميکنند. اين رهبران، رهبران همان مقاومت اجتناب 

ورى محلى و ناپذير و تعطيل ناپذير کارگران در مواجهه روزمره با سرمايه و سرمايه داران اند. اينها رهبران حض

مستقيم توده کارگرانند. هيچ حزبى نميتواند بدون رهبران مستقيم، بدون رهبران محلى، و يا از باالى سر آنان صرفا 

 .در رهايى کارگران، طبقه را به حرکت در آورد "رسالت تاريخى اش"با اتکا به حقانيت شعارها و 

است سازماندهى ما خواهيم پرداخت. اينجا همينقدر در بخش آخر اين مقاله به نتايج عملى اين نکات براى سي

کافى است که بگوئيم کار حزبى و کمونيستى در ميان کارگران مستلزم ملحوظ داشتن تمام اين خصوصيات عينى 

کارگر است. در واقع اگر حزبى کارگرى باشد جز اين چاره اى ندارد. سازمانيابى خودبخودى طبقه ما بخشى از 

است. سازماندهى حزبى و کمونيستى بايد به اشکال گوناگون با اين سازمانيابى خودبخودى مرتبط واقعيت اين طبقه 

و چفت شود. رهبران عملى کارگرى ستون فقرات احزاب کارگرى اند. حزب کمونيست بايد در درجه اول بتواند 

کارگرى خواهد بود که حزب رهبران عملى باشد. و باالخره، حزب کمونيست تنها آنهنگام شايسته عنوان حزب 

سوسياليست، گرايش کمونيست، در درون خود طبقه کارگر باشد و  -تجسم و آرايش حزبى گرايش راديکال 

اين گرايش حزب کمونيست را بعنوان يک ظرف مهم تشکيالتى در مبارزه همه جانبه اش به رسميت بشناسد. به 

 .اين نکات باز خواهيم گشت

گر يک رکن اساسى و حياتى مبارزه طبقاتى و زمينه اصلى آگاهى توده هاى وسيع مبارزه اقتصادى طبقه کار (٤

و در موقعيت رهبرى مبارزه  "حزب کارگران باشد"طبقه به هويت طبقاتى شان است. تنها حزبى ميتواند شايسته نام 

رهاى روزمره طبقاتى کارگران قرار بگيرد که با مبارزه اقتصادى کارگران عجين شده باشد و در تک تک سنگ

 .اين مبارزه، به مثابه پيشرو، سازمانده و هدايت کننده طبقه کارگر ظاهر شود

يکى از مشخصات اصلى چپ غير پرولترى در ايران تحقير مطالبات و مبارزه اقتصادى کارگران است. جالب 

امروز جريانات توجيه شده است. هم  "اکونيسم"اينجاست که اين برخوردها تاريخا تحت پوشش مبارزه عليه 

ساعت کار و اضافه دستمزد  ٤٠مائوئيستى از نوع اتحاديه کمونيستها حزب کمونيست ايران را به دليل طرح خواست 

و بيمه بيکارى به لقب اکونوميست مفتخر کرده اند. در واقع آنچه در اغلب موارد تحت عنوان اکونوميسم از جانب 

ت مستقل طبقه کارگر و پايه اى ترين و دائمى ترين اشکال ابراز پوپوليستها محکوم شده و ميشود نفس موجودي

 .وجود سياسى او در برابر بورژوازى و سرمايه است
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پوپوليسم در تخطئه مطالبات اقتصادى کارگران و جريانات فعال در قلمرو مبارزه اقتصادى، به مباحثات بلشويسم 

مثالى از اين نامربوط تر نميتواند وجود داشته باشد. در روسيه دربرابر اکونوميستها در اوايل قرن متوسل ميشود. هيچ 

اوايل قرن بخش کمونيست طبقه کارگر، يعنى پيشروان و رهبران عملى کارگرى اى که خود در صف مقدم مبارزه 

 اقتصادى قرار داشتند، آن گرايشى در درون طبقه را که افق مقدم مبارزه براى ايجاد تحول در قدرت سياسى را از

چشم دور ميدارد، مورد انتقاد قرار ميدهد. بلشويک ها مصرند که کارگران نبايد، بويژه در شرايطى که جامه در 

آستانه يک انقالب عظيم عليه تزاريسم و استبداد است، از نقش خود به مثابه رهبر مبارزه براى دمکراتيزه کردن 

ى محبوس کنند و رهبرى توده هاى وسيع را در قلمرو کل جامعه عقب بنشينند، خودرا در محدوده مبارزات اقتصاد

سياست به بورژوازى بسپارند. دو جريان در درون طبقه کارگر بر سر اهميت مبارزه سياسى به بحث ميپردازند. 

خرده بورژوازى ناراضى ايران به خيال خود در اين مباحثه برگ برنده اى براى تحقير مطالبات و مبارزه اقتصادى 

منحل کردن آن در مبارزه ضد رژيمى خلق پيدا ميکند. مبارزه ضداکونوميستى توسط چپى که اساسا  کارگران و

چه در سطح نظرى و چه در اهداف سياسى و چه در موجوديت اجتماعى واقعى خود خلق را جايگزين طبقه کرده 

 .رگر باشداست نميتواند جز پوششى شبه مارکسيستى براى تخطئه هويت و مطالبات مستقل طبقه کا

را رد ميکنيم، و اتهام اکونوميسم از جانب اين طيف را سندى ميگيريم دال  "مبارزه ضد اکونوميستى"ما اين سنت 

بر جهت گيرى و تعلق کارگرى حزب کمونيست ايران، مبارزه اقتصادى رکن مبارزه طبقاتى و جز اليتجزاى 

اعظم حيات طبقه کارگر مبارزه اقتصادى بيشترين  مبارزه کمونيستى است. مگر در دوره هاى انقالبى، در بخش

انرژى مبارزاتى کارگران را بخود اختصاص ميدهد. در دل اين مبارزه رهبران انقالبى کارگران پرورده ميشوند و 

طبقه کارگر به هويت مستقل و قدرت خود واقف ميشود. آن جريان مدعى کمونيسم که نتواند پيشروان مبارزه 

را در بربگيرد، جريانى که نتواند در اين عرصه از مبارزه راهگشا، سازمانده و رهبر باشد، هرگز  اقتصادى کارگران

نميتواند يک جريان کارگرى باشد. کمونيسم کارگرى در ايران و حزب کمونيست بطور اخص بايد مبارزه 

 .اقتصادى را به يک محور اساسى فعاليت خود تبديل کند

دا از منافع کل طبقه کارگر ندارند. مبارزه براى وحدت طبقه کارگر و و بهم بافته کمونيست ها هيچ منافعى ج (٥

شدن کارگران در هر شکل ممکن، که تشکل حزبى تنها يکى از آنهاست، جز اليتجزاى کار کمونيستى است. 

يک شرط حياتى در سازماندهى کمونيستى کارگران توسط حزب، گسست قاطع از سکتاريسم سنتى چپ خرده 

 .ورژوازى در ايران استب

يک خصلت مشخصه چپ پوپوليست در کار سازمانى سکتاريسم بود. اما سکتاريسم چيست؟ پا فشارى بر 

اختالفات سياسى و نظرى در ميان سازمانها سکتاريسم نيست. معتقد بودن به حقانيت اعتقادات، سياست ها و مواضع 

ف طبقه کارگر سکتاريسم نيست. سکتاريسم به معناى جدا حزب خود، تبليغ آن و دفاع پر حرارت از آن در صفو

کردن منافع حزب و سازمان کمونيستى از منافع طبقه کارگر بطور کلى است. سکتاريسم يعنى ظاهر شدن در طبقه 
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کارگر نه بعنوان عضوى از طبقه، بلکه بعنوان عضوى از يک فرقه خاص که منافعى جدا و مقدم بر منافع کل طبقه 

 .دارد

شا و خاستگاه سياسى سکتاريسم چپ خرده بورژوايى کامال روشن است. براى بورژوازى و خرده بورژوازى من

کارگران چه در عرصه سياسى تنها بايد به آن درجه و به آن اشکالى متحد شوند که سياست هاى بورژوازى و 

وازى نه تنها بى ارزش بلکه مخرب مصالح جامعه بورژوايى ايجاب ميکند. اتحاد همه جانبه طبقه کارگر براى بورژ

است و بايد از آن ممانعت به عمل آيد. همين ذهنيت طبقاتى در عملکرد پوپوليسم انعکاس مييابد. بديهى است که 

براى خرده بورژواى معترضى که تحت نام سوسياليسم حداکثر ميخواهد اين يا آن رژيم مستبد را سرنگون کند، 

ى کند، اين يا آن آلترناتيو بورژوايى را در برابر وضع موجود برقرار سازد، و در اين اين يا آن بانک و صنعت را مل

 .ميان به طبقه کارگر بعنوان يک نيروى کمکى در اين امر مينگرد، وحدت کارگران فى النفسه هدف نيست

وضاع اقتصادى براى سوسياليسم خرده بورژوايى اشکال مختلف متحد شدن و مبارزه کردن کارگران براى بهبود ا

شان، ايجاد تشکل هاى صنفى شان، گسترش حقوق اجتماعى شان و غيره نه فقط زائد بلکه حتى در مواردى ميتواند 

معنى شود. اين نگرش در عرصه تشکيالتى خود را بصورت مطلق شدن و قدوسيت  "انحرافى"دست و پا گير و 

ن متحد شدن در محافل، در صندوقها، در کميته هاى آشکار ميکند. براى کارگرا "سازمان سياسى"ماورا طبقاتى 

کارخانه، در اتحاديه ها و شوراها و نظاير آن، طرق حياتى براى ابراز وجود مستقل به مثابه يک طبقه است. براى 

سوسياليست خوده بورژوا، اين اشکال وحدت و سازمانيابى طبقه کارگر، حداکثر پلکانى براى ترقى کارگران تا 

، هر شکل غير حزبى تشکل و "سازمان"است. به زعم اينان، در مقايسه با وحدت در  "سازمان"ود به آستانه ور

 .آلترناتيو و رقيب اين اشکال است "سازمان"مبارزه کارگران لزوما شکلى عقب مانده يا انتقالى است. 

به درجه اى که کمونيسم ايران توانسته است از نگرش سياسى و بنيادهاى فکرى سوسياليسم خرده بورژوائى خالص 

شود، به همان درجه امکان خالصى از سکتاريسم سازمانى را نيز يافته است. شرط الزم گسستن قطعى از اين 

مانى و از آن مهم تر، مبارزه براى متکى سکتاريسم نقد عميق بقاياى اين تلقيات در شکل عادات واخالقيات ساز

کردن حزب کمونيست به يک ظرف عمل متحدانه طيف کارگران کمونيست در درون طبقه کارگر است. ،ر واقع 

سوسياليست در طبقه کارگر باز يابد، سکتاريسم  -بدرجه اى که حزب ما جايگاه خور را در درون طيف راديکال 

، کارگران کمونيست "احزاب سياسى چپ"منفى کم تاثيرتر ميشود. زيرا بر خالف به عنوان يک عامل بازدارنده و 

عمدتا از چنين گرايشات سکتاريستى بدورند. کارگر کمونيست ارزش متحد شدن ومتحد ماندن هر دو انسان هم 

مبستگى طبقه اى خود را ميشناسد. از اتحاد سه کارگر در يک محفل تا تجمع هزار کارگر در مجمع عمومى، از ه

خانواده هاى کارگرى در يک کوچه، تا تشکيل اتحاديه هاى سراسرى، از تشکيل يک تعاونى تا تشکيل حزب 

سياسى، اينها همه اشکالى از اتحاد کارگران است که کارگر کمونيست در آن تحقق روياى دائمى خود را ميبيند: 

ل آنها به يک تن واحد در برابر بورژوازى. بخش وحدت همه جانبه طبقه کارگر، به هم بافته شدن کارگران و تبدي

تشکل "به اين تالش مشغول بودند و از جانب چپ پوپوليست ايران  ٥٧اعظم کارگرانى که در تمام طول انقالب 
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لقب گرفتند، در واقع جز همان طيف کمونيست و راديکال سوسياليست طبقه کارگر  "اکونوميست"و  "گريز

 .سکتاريسم مسلط به چپ راديکال کنار بيايند نبودند که نميتوانستند با

حزب کمونيست بايد به نيروى هدايت کننده و سازمانده طبقه کارگر بدل شود و نه سازمان منحصر به فرد طبقه. 

بدرجه اى که طبقه کارگر در اشکال مختلف متحد شده باشد، بدرجه اى که سازمانهاى گوناگون کارگرى بخش 

از انفراد در آورده باشند و بدرجه اى که طبقه کارگر توانسته باشد به طرق گوناگون و هاى مختلف کارگران را 

از طريق تشکل هاى متنوع در برابر بورژوازى سنگربندى کرده باشد، امکان مادى انقالب سوسياليستى و ايفاى 

فقط آلترناتيو ساير نقش حزب کمونيست بمثابه نيروى پيشرو در اين مبارزه بيشتر فراهم است. حزب کمونيست 

اشکال سازمانى طبقه نيست، بلکه خود براى گسترش اين اشکال تالش ميکند. اتحاد طبقه فى النفسه يک هدف 

 .در خود حزب کمونيست ايران است

 

 نگاهى اجمالى به فعاليت تاکنونى

اى شهرها بود. ما در اين اولين مساله اى که در بدو تشکيل حزب در مقابل ما قرار داشت، مساله بازسازى تشکيالته

کار دو مالحظه اساسى داشتيم. اوال، سياست سازماندهى ما ميبايست متکى بر اصولى ميبود که در نقد سبک کار 

خرده بورژوائى به آن رسيده بوديم، و ثانيا، تشکيالتهاى ما ميبايست به نحوى سازمان مييافتند که بتوانند در شرايط 

و در جو سرکوب پليسى ادامه کارى خود را حفظ کنند. اصول سبک کار کمونيستى،  امنيتى فوق العاده نامناسب

تا آن حد که توانسته بوديم آنرا تدقيق کنيم، برخى از خطوط اساسى سازماندهى ما را معين ميکرد. در درجه اول 

و دانش موزى،  "هوادارى"هدف ما راه انداختن تشکيالتهاى کارگرى بود. مساله ما راه انداختن شکيالتهاى 

 .و هسته هاى پخش اعالميه و تراکت و غيره نبود "جوخه هاى رزمى"

هدف ما سازماندهى کارگران کمونيست و متحد کردن آنان در حزب کمونيست بود. هدف ما ايجاد و تحکيم 

ط پايه هاى حزب در درون کارگران بود. حوزه هاى حزبى در محل زيست و کار، حوزه هائى که ميبايست توس

شبکه هائى از محافل کارگران کمونيست دوستدار حزب احاطه شوند، شکل اصلى و محورى سازماندهى ما در 

شهرها تعريف شد. بعالوه، با تعريف و توضيح کار روتين کمونيستى در درون طبقه کارگر، کارى که هر سلول 

ببرد، کوشيديم تا هم به گسترش و  پايه کمونيستى ميتوانست و ميبايست در محيط بالفصل پيرامون خود به پيش

افزايش سريع تعداد حوزه هاى مرتبط با حزب کمک برسانيم و هم کارى کنيم تا هر حوزه حزبى در محل فعاليت 

قادر باشد تحت هدايت عمومى ارگانهاى رهبرى از طريق راديو و نشريات  "خود کفائى"خود با درجه باالئى از 

انجام بدهد. در مجموع، با اتکا به نقدى جدى از شيوه ها و سبک کار رايج در حزبى فعاليت همه جانبه خود را 

چپ سنتى ايران با بررسى واقع بينانه اوضاع امنيتى و توانائى هاى بالفعل نيروهاى حزب در شهرها خطوط کلى يا 

يم شد و سياست سازماندهى اصولى، سياستى سازگار با اهداف کمونيستى حزب و مشخصات اوضاع جارى، ترس

 .تجديد سازمان حزب در شهرها بر اين مبنا پى گرفته شد
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اوضاع امنيتى به سهم خود تاثير تعيين کننده اى بر اشکال سازمانى فعاليت ما داشت. اصل سازماندهى منفصل پاسخ 

زمانى ما به اين اوضاع بود. در اين طرح ارتباط افقى ميان حوزه هاى حزب با يکديگر، تشکيل اشکال ترکيبى سا

از حوزه ها نظير تشکيالتهاى محلى و کارخانه اى، و ايجاد ارگانهاى رهبرى در سطوح باالتر از حوزه براى 

جلوگيرى از انتقال ضربات احتمالى از دستور خارج شد. هر حوزه ميبايست بر مبناى هويت کمونيستى خود، و با 

ده بود، فعاليت جارى خود را در وجوه مختلف به اتکاء به تعاريف روشنى که از کار روتين حزبى بدست داده ش

پيش ببرد. همه حوزه ها مستقيما توسط باالترين مرجع سازماندهى در حزب هدايت شوند. رهبرى حزب ميبايست 

از طريق صداى حزب کمونيست ايران و نشريات حزب امر تبليغ و ترويج سراسرى و هدايت حوزه هاى حزبى را 

 .به انجام برساند

دى جامع دستاوردها و نقاط قدرت و ضعف کار سازماندهى ما در چند سال گذشته بايد در فرصت ديگرى جمعبن

مسقال ارائه بشود. اينجا همينقدر ميتوانيم اشاره کنيم که سياست سازماندهى ما در رابطه با اهداف معينى که تعقيب 

کارگران و انقالبيون کمونيست در محالت  ميکرد در مجموع موفقيت آميز بود. حوزه ها و شبکه هاى متعددى از

کارگرى و کارخانجات بوجود آمد. رابطه مستقيم و سازمانى حزب با بخش هاى مختلفى از طبقه کارگر برقرار 

شد و بسط يافت. در صفوف حزب طيف قابل توجهى از فعالين و کارگران کمونيست بوجود آمد که از قدرت 

عملى و سياسى کافى براى پيشبرد مستقالنه کار حزبى در عرصه فعاليت خود تشخيص، اعتماد به نفس و توانائى 

برخوردارند. بافت غالب تشکلهاى حزبى اى که از درون اين پروسه شکل گرفتند، کارگرى است. به اين فعاليت 

تکار خود، مستقيم سازمانى، بايد سازمانيابى و آرايش مبارزاتى اى را که گروه ها و محافل مختلف کارگرى به اب

حول مواضع حزب و تحت هدايت عمومى صداى حزب کمونيست، بخود گرفته اند، افزود. بعالوه، در مجموع 

 .ادامه کارى حوزه ها، استحکام امنيتى آنها در شرايط دشوار سه سال گذشته رضايت بخش بوده است

طبعا اينجا نيست. با اين همه از  در مورد اشکاالت و نواقص کار نيز به تفصيل ميتوان صحبت کرد. جاى اين هم

آنجا که نواقص کار تاکنونى ما سرنخ هائى براى درک اقدامات و اولويت هاى ما در دوره آتى بدست ميدهد، 

روى اين موضوع مکث بيشترى ميکنيم. اشکاالت کار ما در عرصه سازماندهى را ميتوان در کلى ترين سطح به دو 

اشى از نحوه اجراى سياست سازماندهى حزب، تا همان حدى که اين سياست و دسته تقسيم کرد. اول، اشکاالت ن

نکات گرهى و سايه روشن هاى آن معلوم و تعريف شده بود. دوم اشکالت ناشى از ابهامات و کمبودهاى موجود 

 .در خود سياست سازماندهى ما، و يا نواقص موجود در شيوه فرمولبندى و عرضه اين سياست

ت نوع اول، يعنى اشکاالت اجرائى، به ذکر نمونه هائى اکتفا ميکنيم. در سياست سازماندهى ما در مورد اشکاال

جاى مهمى به امر گسترش طيف کارگران دوستدار حزب، کارگران کمونيست، و سازماندهى آنها در اشکال 

هاى کارگرى مرتبط متنوع اختصاص داده شده بود. در عمل اين وظيفه در قياس با سازماندهى حوزه ها و شبکه 

با حوزه، کمتر مورد توجه قرار گرفت. رفع اين نقص دخالت موثرترى را از جانب ارگانهاى رهبرى حزب ايجاب 

ميکرد. در سياست ما اهميت آموزش کار پايه کمونيستى به فعالين و لذا کمک به مستقل کردن آنها از رهنمودهاى 
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ره اى اين سياست آنطور که بايد پى گرفته نشد. حجم آموزش ما در تاکيد شده بود، اما براى دو "باال"هر روزه 

اين زمينه ناکافى بود و حتى گرايش معکوسى در جهت وابسته شدن فعالين و حوزه هاى حزبى به رهنمودهاى 

جزئى مستمر از راديو مشاهده ميشد. برخى ديگر از نواقص اجرائى نتيجه تبعى محدوديت هاى سازماندهى منفصل 

است. از جمله ميتوان به ضعف هاى تدريجى ما در سطح محلى اشاره کرد. در غياب يک سازمان متصل  بوده

حزبى که بتواند مروجين با تجربه و دستچين شده اى را به کار با محافل پيشرو کارگرى اختصاص دهد، ترويج و 

محل انجام ميشود. در مواردى  ديالوگ سياسى ما با محافل کارگرى راسا در تمام سطوح توسط خود حوزه ها در

حوزه هاى ما از کمبود تجربه و توانائى خود در اين عرصه ناليده اند. اين خالء قاعدتا ميبايست با ارتقا سطح برنامه 

هاى راديوئى، مقاالت ترويجى در نشريات حزبى و بويژه با جزوات پايه در باره اصول کمونيسم و رئوس مواضع 

ى که در اين عرصه انجام شده کافى نبوده است. مسائل امنيتى خاص سبک کار منفصل کليدى حزب پر شود. کار

 .نيز، که پيش از اين در نشريه کمونيست اشاراتى به آن داشته ايم، توجه جدى تر و مستمرترى را ميطلبد

است. اما  اينها صرفا نمونه هائى از مشکالتى است که در پيشبرد و اجراى سياست سازماندهى ما وجود داشته

اشکاالت نوع دوم مهمترند و تالش در جهت رفع آنها وظيفه اصلى نوشته حاضر است. براى اينکه بتوانيم به جوانب 

ضعف و ابهام در سياست سازماندهى تاکنونى خود برخورد سيستماتيک ترى بکنيم بهتر است تزهائى را که در 

دهى ما تا چه حد در مورد اهميت اين نکات روشن بوده بخش قبل آورديم مبناى بحث قرار بدهيم. سياست سازمان

 .است و يا بهرحال صراحت و تاکيد کافى داشته است

گواه اينست که از ابتدا به اهميت اشکال متنوع سازمانيابى طبقه کارگر توجه کرده ايم.  "حوزه ها"خود جزوه  -١

ه ايم آنطور که بايد نقش اساسى اشکال اما بررسى مباحثات ما در سه سال گذشته نشان ميدهد که نتوانست

خودبخودى سازمانيابى طبقه کارگر را، و بويژه سازمانيابى محفلى کارگران را بعنوان يک نقطه عزيمت اصلى در 

کار سازماندهى کمونيستى کارگران برجسته کنيم و آموزش بدهيم. رفقاى ما نه فقط بطور يکجانبه اى به 

ى پيرامونى آن معطوف شده اند، بلکه حتى آنجا که متوجه لزوم تقويت اشکال سازماندهى حوزه ها و شبکه ها

ديگرى در سازماندهى کارگرى بوده اند، به وجود عينى اين اشکال در صفوف کارگران مبارز و نقش مبارزاتى 

ائى ها و آن در مقطع کنونى کم توجه بوده اند. شايد بتوان گفت در تفکر تعداد زيادى از رفقاى ما گسترش آشن

رفاقت هاى کارگرى، ايجاد محافل در سطوح مختلف، مرتبط کردن کارگران پيشرو و کمونيست در روابط نسبتا 

و نظاير آن هنوز تا انعکاس مستقيمى در ابعاد حوزه ها و شبکه هاى کارگرى مرتبط با حزب نداشته  "گل و گشاد"

ى ما مساله هنوز بر سر آرايش دادن، سازمان دادن محسوب نميشود. براى بسيارى از رفقا "سازماندهى"باشد، 

است، و نه تقويت اشکال متنوع سازمانيابى طبقه و تبديل اين اشکال به مجارى و تسمه نقاله هائى  "نيروهاى خود"

براى اشاعه افکار و سياست هاى کمونيستى و رواج اشکال مبارزه مورد نظر حزب کمونيست. وجه ديگرى از اين 

د حساسيت در برخى رفقاى ما نسبت به تالشهاى کارگران پيشرو براى سازماندهى طبقه کارگر در مشکل، کمبو
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تشکل هاى غير حزبى نظير صندوق ها، تعاونى ها و اتحاديه هاست. سياست آتى ما بايد جاى بسيار جدى ترى به 

 .اشکال متنوع سازمانيابى طبقه اختصاص بدهد

گسترش طيف کارگران کمونيست بطور کلى و کارگرانى که بطور اخص خود را ما از ابتدا در باره لزوم  -٢

دوستدار و نزديک به حزب ميدانند، صحبت کرده ايم. اما طيف کمونيستى در درون طبقه کارگر از زاويه اى که 

قش اين امروز طرح ميکنيم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شايد بتوان گفت که ما بيشتر در باره جايگاه و ن

طيف در مبارزه حزب صحبت کرده ايم تا جايگاه حزب در مبارزه اين طيف. امروز بايد حزب کمونيست و طيف 

کارگران کمونيست را بعنوان ارکان تفکيک ناپذيرى که کمونيسم کارگرى ايران بايد با اتکاء بر آنها بنا شود 

اين طيف وسيع باشد. قدرت حزب کمونيست  تصوير کنيم. حزب کمونيست بايد تشکل سياسى و تجسم تشکيالتى

در هر مقطع به اندازه قدرت اين طيف است. قدرت اين طيف به سهم خود به روشنى نظرات آن، انسجام درونى 

آن، مسلح بودن آن به سياست هاى عملى کارساز در مبارزات جارى، استحکام پيوند آن با توده کارگران، توانائى 

يشات غير کمونيست و انقالبى در درون طبقه کارگر و نظاير اينها وابسته است. مساله آن در نقد سياست هاى گرا

سازماندهى ما با سازماندهى کارگران کمونيست در حزب شروع نميشود، بلکه با انسجام بخشيدن و سازمان دادن 

حاصل عملى به طيف کارگران کمونيست در عرصه مبارزه طبقاتى شروع ميشود. سازماندهى حزبى اين طيف 

 .پيشروى در اين پروسه است. سياست ما در دوره آتى بايد به اين وجه مساله توجه بيشترى مبذول کند

در مورد مساله اهميت رهبران عملى هم مشکل ما کمابيش همين بوده است. در سطح کلى و بويژه در رابطه با  -٣

اکيد شده است )براى مثال رجوع کنيد به امر گسترش نفوذ حزب، از ابتدا اهميت رهبران عملى کارگران ت

(، اما توضيح و نقش و جايگاه رهبران عملى، چه در حيات حزب و چه در مکانيسم ٦٢آبان ماه  ٢کمونيست شماره 

مبارزه روزمره طبقه، بعنوان يک جزء ارگانيک تفکر سازمانى ما در واقع کارى است که با بحث هاى مربوط به 

جدى شروع شده است. درک امروز ما از جايگاه تعيين کننده اين قشر بايد به استنتاجات آژيتاتور کمونيست بطور 

 .عملى وسيعترى منجر شود

فعاليت و حساسيت ما در قبال مبارزه اقتصادى بايد بسيار بيش از اين افزايش يابد. اين جنبه يکى از نقطه عطف  -٤

مساله درک و تاکيد نشده، بلکه به اين  "اهميت"عنوان که  باز نه باين -هاى اصلى در کار تاکنونى ما بوده است 

عنوان که نقش حياتى و تعيين کننده اين عرصه فعاليت در کارگرى شدن حزب و در تبديل حزب به حزب رهبران 

عملى کارگران به اندازه کافى برجسته نشده است. گسرش دخالت و شرکت حزب در مبارزات اقتصادى، و نيز 

عمومى و هوشيارى کل حزب در قبال مسائل اين عرصه يکى از محورهاى اصلى در سياست تشديد حساسيت 

 .سازماندهى کارگرى ما در دوره آتى است

اسناد تبليغى و ترويجى حزب در دوره گذشته از لحاظ توضيح ارزش در خود اتحاد طبقه و از نظر مرزبندى با  -٥

ظريف تر سکتاريسم، بويژه در برخورد به محافل کارگرى سکتاريسم حاکم بر چپ سنتى گوياست. اما بروزات 

که با حزب ما اختالف نظر دارند، هنوز در در صفوف ما ديده ميشود. در دوره آتى فعاليت و انرژى بسيار بيشترى 
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بايد به نقد اين عوارض و ميراث سوسياليسم خرده بورژوائى و گسترش ارتباطات متقابل، تبادل نظر، همفکرى و 

 .ى تشکل هاى حزبى با بخش هاى مختلف جنبش کارگرى اختصاص داده شودهمکار

از لحاظ انطباق اشکال سازمانى حزب با خصوصيات عينى زيست و مبارزه طبقه کارگر نيز با اوضاع سياسى و  -٦

عمومى جامعه دستاوردهاى جدى اى داشته ايم. حوزه هاى محل زيست و کار و سازماندهى منفصل نمونه هائى 

اين دستاوردها هستند. اما اين بهيچوجه کافى نيست. هنوز نميتوان گفت که متشکل شدن با حزب کمونيست  از

براى کارگران مبارز به اندازه کافى ساده شده است. هنوز نميتوان گفت که اشکال تشکيالتى اى که حزب 

اى حزبى حاکم است، حزب کمونيست بوجود مى آورد، آرايشى که به خود ميدهد و مناسباتى که بر تشکل ه

کمونيست و پيکره سازمانى آن را به ظرفى طبيعى و مناسب براى ابراز وجود سياسى و مبارزاتى کارگران پيشرو 

و غير رسمى  "بازتر"تبديل کرده است. در همين رابطه بايد به کمرنگ بودن امر سازماندهى کارگران در اشکال 

فلى اشاره کرد. اين روشى است که در دوره آتى در صدر اولويت هاى تر، و بويژه به سازماندهى شبکه هاى مح

  .ما جا ميگيرد

 

 رئوس سياست سازماندهى ما در دوره آتى

سياست سازماندهى ما ادامه اصالح شده روشى است که تاکنون در پيش گرفته ايم. محورهاى اصلى سياست 

لى، کار حوزه اى، سازماندهى منفصل و غيره همچنان تاکنونى ما، نظير کارگرى کردن حزب، پيوند با رهبران عم

در اين دوره نيز مبناى کارما خواهد بود. نکاتى که اينجا مطرح ميکنيم بايد اوال کمک کند تا درک جامع تر و 

ترى از اهداف و روشهاى سازمانى ما در بين رفقاى حزبى تثبيت شود، ثانيا توجه رفقا را به آن اقدامات  "سياسى"

گيرى هايى که تا کنون در کار ما کمرنگ بوده يا فراموش شده است، معطوف کند و ثالثا سير و مراحل  و جهت

آتى فعاليت سازماندهى ما را روشن تر نمايد و يک افق واحد از دورنماى کار ما در ميان فعالين حزب بوجود 

ه در اين دوره در دستور ماست. از اين بياورد. واضح است که اين نوشته نميتواند وارد جزئيات اقداماتى بشود ک

رو بدوا نکات اصلى در سياست سازماندهى حزب در دوره کنونى را فهرست وار ذکر ميکنيم و سپس تحت چند 

سرفصل اصلى در باره اين نکات توضيحاتى ميدهيم. بحث مشخصتر در باره جوانب عملى کار را بايد به مقاالت 

 .ديگرى واگذار نمود

 :سياست سازماندهى ما در اين دوره اينهاستمبانى اصلى 

سازماندهى حزبى در قدم اول مستلزم آن است که حزب کمونيست بتواند جناح راديکال و  -١

سوسياليست در ميان کارگران پيشرو و رهبران عملى جنبش کارگرى را متحد کند و به تحرک درآورد. 

درون طبقه کارگر و حلقه واسط در پيوند حزب اين طيف پايه مادى بالفصل حزب کمونيست ايران در 

 .با توده هاى وسيع طبقه است
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با توجه به شرايط کنونى، شکل مناسب براى سازماندهى اين طيف شکل شبکه هاى محافل کارگرى  -٢

است. حوزه ها و سازمان حزبى ما در ميان کارگران بايد به مثابه کانون هاى پيشرو در درون اين شبکه ها 

 .ندکار کن

با گسترش اتحاد درونى و افزايش دخالت اين طيف در سرنوشت جنبش کارگرى و در رهبرى  -٣

اعتراضات و مبارزات جارى، سياست ها و شعارهاى حزب کمونيست عمال تاثيراتى بسيار پردامنه تر در 

جنبش کارگرى خواهد داشت و دخالت موثرتر از جانب حزب در هدايت مبارزات جارى امکانپذير 

 .خواهد شد

با اعتالى جنبش کارگرى بويژه با تغيير تناسب قوا به نفع طبقه کارگر و جنبش توده اى در آينده،  -٤

اشکال نوين و جدى ترى در سازمانيابى حزبى اين طيف امکانپذير ميشود. بدرجه اى که در اين دوره 

دهد و موقعيت آن را در راس حزب کمونيست توانسته باشد اتحاد و آگاهى سياسى اين طيف را افزايش ب

جنبش اعتراضى تثبيت کند، بهمان درجه پيوند تشکيالتى و عملى اکثريت عظيم کارگران در اين طيف 

 .با حزب کمونيست در آينده سهلتر و سريعتر انجام خواهد شد

حزب کمونيست از هم اکنون ميکوشد تا فعالترين و آگاهترين رهبران اين طيف را به صفوف  -٥

اندهى حزبى خود جلب کند و سازماندهى حزبى را به سازمان رهبران عملى کمونيست کارگران، سازم

 .تشکل کارگران کمونيست، تبديل سازد

 

 گسترش دادن، منسجم کردن و متحد کردن طيف کارگران کمونيست (١

روبرو نيست، بلکه  همانطور که قبال گفتيم، حزب کمونيست در درون طبقه کارگر از صفر شروع نميکند، با خالء

سوسياليست، فى  -با مابه ازاء اجتماعى خود در درون کارگران روبروست. يک طيف کمونيست، طيف راديکال 

الحال در درون طبقه کارگر ايران وجود دارد که حزب کمونيست بايد قبل از هر چيز خود را به آن مرتبط کند و 

 .به ظرف زندگى حزبى آن تبديل شود

سوسياليستى در درون کارگران سخن  -طيف چيست؟ وقتى ما از گرايش کمونيستى و يا راديکال مشخصات اين 

ميگوييم که به حزب کمونيست ايران نزديک است، منظورمان صرفا قشرى نيست که مسائل را دقيقا و نعل بالنعل 

حزب نيست. ما از گرايشى همانطور ميبيند که در نشريات حزبى مطرح شده است. منظور ما صرفا کارگران طرفدار 

 .بسيار وسيع تر و فراگيرتر در صفوف کارگران پيشرو سخن ميگوييم که با خصوصيات اصلى زير مشخص ميشود

کارگرانى که خود را، حال با هر تعبير و يا شناخت تئوريک، کمونيست يا سوسياليست ميدانند. کارگرانى که  (١

ن علت العلل مصائب و مشقات کارگرانند و واقف اند که نابودى معتقد به ضرورت نابودى سرمايه دارى بعنوا

 .سرمايه دارى جز از طريق انقالب کارگرى و برقرارى حکومت کارگران مقدور نيست
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کارگرانى که تصويرى آرمانخواهانه و بدون تخفيف از سوسياليسم و حکومت کارگرى دارند و لذا، ولو بر  (٢

د آنچه را که امروز در شوروى و چين و نظاير آنها ميگذرد و آن تفکر و بناى مشاهدات محدود، حاضر نيستن

 .پراتيکى را که امثال حزب توده و مشابهانش نمايندگى ميکنند، بعنوان نمونه هاى سوسياليستى بپذيرند

 کارگرانى که نسبت به اوضاع طبقه کارگر و مبارزه کارگرى در همه جبهه ها حساس و دخالت گرند. خود را (٣

در راس هر اعتراض حق طلبانه کارگرى قرار ميدهند و در مقابل هر خط مشى و سياستى که متضمن پايمال شدن 

حقوق کارگران و يا خدشه دار شدن حرمت اجتماعى و انسانى آنان است ميايستند. کارگرانى که قطب نماى 

 .رگر و قدرت يابى اوستحرکتشان بهبود عينى وضع طبقه کارگر، ارتقاء حرمت و موقعيت احتماعى کا

کارگرانى که از تفرقه در صفوف کارگران رنج ميبرند و دائما، در زندگى و در مبارزه خود، در جستجوى راه  (٤

و روزنهاى براى متحد کردن هر چه بيشتر کارگران، کاهش دادن و از ميان بردن رقابت در صفوف آنان و بهم 

 .شان اند بافتن و آگاه کردن آنان به منافع طبقاتى

سوسياليست در درون طبقه کارگر است. هريک از اين وجوه  -اينها مشخصات عمومى و اساسى طيف راديکال 

اين طيف را از گرايشى متمايز ميکند، از رفرميسم، آنارشيسم، سازشکارى و گرايشات متوهم به جناحهاى مختلف 

ا ميتواند نکات بر جسته را در سيماى بورژوازى. واضح است که اين مشخصات کلى و شماتيک است و صرف

عمومى يک قشر راديکال در درون طبقه کارگر بيان کند. اما بهر حال اين مشخصات براى ترسيم خصوصيات 

 .کلى اين طيف کافى است

آيا يک چنين طيفى واقعا وجود دارد؟ آيا اين مخلوق تصورات ما نيست؟ اين طيف وجود دارد و بسيار گسترده 

مروز سوسياليسم راديکال، کمونيسم، يکى از گرايشات زنده و فعال در درون طبقه کارگر ايران است. نيز هست. ا

سياسى "داده باشند يا  "تغييرايدئولوژى"اين طيف کارگرانى را در بر ميگيرد که قبل از اينکه سازمانهاى چپ 

رداندند. کارگران مبارزى که توده شده باشند، نوشته هاى مارکس و لنين را در محافل کارگرى ميگ "تشکيالتى

کارگران را در انقالب عليه رژيم سلطنتى به ميدان کشيدند، و از همان فرداى استقرار جمهورى اسالمى، عليرغم 

تمام توهمات خلقى حاکم بر چپ راديکال دست بکار بسيج کارگران براى کسب مطالبات مستقل شان شدند. 

رشد کرد و فعال ترين کارگران را در خود جاى داد. اين طيفى بود که  به سرعت ٥٧اين طيف در طول انقالب 

پس از انقالب دست رد به سينه سياست هاى توده ايستى حمايت از رژيم زد و در برابر جمهورى اسالمى و توجيه 

ف و غير مشروطش، با جنبش شورايى و با اعتصابات و تحصن ها قد علم کرد. اين طي "مشروط"گران و حاميان 

نزديک شد تا ضمن حمايت از راديکاليسم آن، سکتاريسم، آوانتوريسم و مشغله هاى خرده بورژوايى  ٣به خط 

را جذب کردند، آشنايى وسيعترى با مارکسيسم  ٥٧آن را نقد کند. اينها کارگرانى بودند که درسهاى انقالب 

ل سياسى تجربه کردند و شناختند. اين بدست آوردند، بورژوازى و خرده بورژوازى و احزابشان را در صحنه عم

طيفى است که تنها بخش بسيار کوچکى از آن، در مقايسه با ابعاد وسيع آن، به اعضا، دوستداران و حاميان حزب 

، نه فقط حاصل نفوذ جدى ٥٧کمونيست تبديل شده است. اين طيف نه فقط حاصل آموزش هاى عميق انقالب 
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ان مبارز در سالهاى اخير، بلکه حاصل جوش خوردن تاريخى ايده ها و ايده هاى کمونيستى در ميان کارگر

آرمانهاى کمونيسم با طبقه کارگر در يک مقياس بين المللى است. امروز در ايران تعداد کارگرانى که خود را 

رمانها کمونيست ميدانند، به نابودى سرمايه دارى و به حکومت کارگرى ميانديشند و ميکوشند تا اين ايده ها و آ

را بدرون صفوف کارگران ببرند، اگر بيشتر از کارگران سنديکاليست يا فراکسيون ها و گرايشات ديگر در درون 

کارگران نباشد ابدا کمتر نيست. طيف راديکال سوسياليست، طيف کمونيست، در درون طبقه کارگر ايران يک 

 .واقعيت عينى و ملموس است

عين کار کمونيستى است. کمونيسم ايران تا امروز اساسا محصول راديکاليزه منسجم کردن و متحد کردن اين طيف 

و بيانگر فعل و انفعاالتى در سطح قشر فعالين سياسى بوده است. اما مقصد اين کمونيسم تبديل  "جنبش چپ"شدن 

اين کمونيسم  شدن به يک نيروى اجتماعى است. پايه اجتماعى اين کمونيسم بطور کلى طبقه کارگر است، اما رابطه

با طبقه کارگر على العموم نميتواند جز از طريق جناح راديکال در درون خود طبقه کارگر برقرار شود. بعبارت 

ديگر طيف کارگران کمونيست يک رکن اساسى و حياتى در شکل گيرى کمونيسم کارگرى در ايران را تشکيل 

در ايران است و بايد جاى خود را در سير تکامل کمونيسم  ميدهد. اين قشر مابه ازا طبقاتى فورى مارکسيسم انقالبى

در ايران پيدا کند. در شرايطى که کمونيسم در ايران در سطح تئورى، برنامه و تاکتيک پيشروى هاى جدى داشته 

است، در شرايطى که چپ ايران سير تغيير و تبديلهاى درونى خود را تاحد ايجاد يک حزب کمونيست انقالبى 

است، پايه طبقاتى بالفصل اين کمونيسم، راديکالترين جناح در درون خود طبقه کارگر، از انسجام بسيار طى کرده 

اندکى برخوردار است و رابطه عملى ضعيفى با سير تکامل تاکنونى در ايران داشته است. اين شکاف و فاصله بايد 

ونيست ايران سرو سامان دادن به پايه از ميان برداشته شود. در يک کلمه، گام بعدى در سير تحکيم حزب کم

اجتماعى بالفعل حزب، يعنى طيف راديکال و کمونيست در درون طبقه کارگراست. قدرت اين طيف، قدرت 

کمونيسم و حزب کمونيست است، حتى اگر در اين مرحله، و براى دوره هاى کمابيش طوالنى، تنها اقليتى از 

ند. پيوند سازمانى وسيع حزب با کارگران کمونيست امرى است که عناصر فعال اين طيف به عضويت حزب در آي

تحت شرايط متفاوتى در آينده به سرعت عملى خواهد شد. آنچه امروز بايد انجام شود و بدليل وجود حزب 

کمونيست ميتواند در يک مقياس وسيع انجام شود، ساختن و منسجم کردن اين پايه هاى مادى کمونيسم و حزب 

رگرى در درون طبقه کارگر است. در تقويت و سازماندهى طيف کارگران کمونيست وظايف کمونيست کا

 .مشخصى بر عهده ماست

بايد هويت نظرى و سياسى اين طيف را منسجم کرد. اين يک محور کار ترويجى ماست. ماحصل کار ما بايد  -١

در تمايز با ساير گرايشات، نظير  اين باشد که کارگران کمونيست هر چه بيشتر به هويت سياسى و فکرى خود،

گرايشات سنديکاليست، آنارشيست، توده ايست و غيره واقف شوند. به تئورى انقالب پرولترى و به درس ها و 

تجارب مبارزه طبقه کارگر جهانى احاطه پيدا کنند. تفکر مارکسيستى ايندسته از کارگران بايد خلوص و شفافيت 

بايد، با توجه به بدآموزى هاى چندين ده ساله رويزيونيسم، اين طيف خصلت  بسيار بيشترى پيدا کند. بويژه
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انترناسيوناليستى طبقه کارگر)در تمايز با تمايالت ملى( و اهداف سوسياليستى طبقاتى خويش را )در تمايز با خلق 

گران کمونيست گرايى و تفکر مرحله اى رايج در چپ ايران در دهه اخير(، با روشنى بيشترى تشخيص دهد. کار

بايد پاسخ سياسى و نظرى گرايشات ديگر در درون طبقه کارگر، بويژه گرايشات رفرميستى و رويزيونيستى را 

داشته باشند. در نتيجه فعاليت ما، کارگران کمونيست بايد بتوانند افق انقالب کارگرى و مراحل و جبهه هاى 

رگران توضيح بدهند. در يک کلمه اين به معنى بردن مختلف آن را روشن تر ببينند وروشن تر براى توده کا

مارکسيسم، مسائل گرهى در جدال مارکسيسم و رويزيونيسم و تجربه انقالب کارگرى در مقياس بين المللى به 

 .درون اين طيف و تثبيت کردن آن است

رى پيدا ميکند. در گام بعد، يعنى در مراحل پيشرفته تر انسجام و خود آگاهى اين طيف شاخص هاى مشخص ت

اين طيف بايد بيش از پيش بطور آگاهانه خود را با حزب کمونيست و حزب کمونيست را با خود تداعى کند، 

حزب را يکى از آرايش هاى درونى خود و يک دستاورد و ابزار خود ببيند و در سرنوشت آن عمال دخيل شود. 

 .سياستها و شعارهاى حزب کمونيست را تعقيب کندنشريات حزب را ارگانى متعلق به خود بداند و با حساسيت 

بايد قدرت اين طيف را در مبارزات کارگرى افزايش داد. از لحاظ سياسى اين به معنى مجهز کردن کارگران  -٢

کمونيست به شعارها، سياست ها و مواضع روشن در قبال مسائل متنوع مبارزه طبقاتى و انقالبى در عرصه هاى 

کمونيست بايد حس کند که پاسخ مسائل جارى مبارزه را دارد. حساسيت و سرعت عمل مختلف است. کارگر 

حزب در تحليل مسائل جنبش کارگرى و اوضاع سياسى و موضعگيرى به موقع حزب در قبال مسايل مبارزات 

گرى جارى تاثير جدى در ارتقاء موقعيت سياسى و عملى کارگران کمونيست در ميان کارگران و در مبارزات کار

خواهد داشت. از لحاظ عملى، قدرت يابى طيف کارگران کمونيست در وهله اول در گرو متحد شدن آن و 

متحدانه برخورد کردن آن به مبارزات جارى است )به اين مساله پايين تر باز ميگرديم(. ثانيا، روشهاى عملى 

ه، بايد جمعبندى شود و به بخشى از سازماندهى تودهاى کارگران، چه در آکسيون و چه در زندگى و کار روزمر

آموزش کارگران کمونيست تبديل شود. در اين ميان جمعبندى تجارب کارگران پيشرو ايران و نيز انتقال تجارب 

بخش هاى مختلف طبقه کارگر جهانى نقش مهمى خواهد داشت. ثالثا، کارگران کمونيست بايد بتوانند ابتکار 

تبادل نظر و همکارى و اتحاد عمل با جريانات مبارز ديگر در درون طبقه کارگر، عمل را در ايجاد روابط متقابل، 

 .بويژه گرايش سنديکاليستى بدست بگيرند

بايد اين طيف را عمال در اشکال معينى سازمان داد. طيف کارگران کمونيست نميتواند و نبايد بصورت يک  -٣

خودى و نوعى اتحاد درونى تصادفى، مقطعى و گرايش صرفا يا عمدتا سياسى و متکى بر سنت هاى خود ب

آماتورى، باقى بماند. سازمانيابى در حزب کمونيست يکى از اشکال تحقق اين امر است. اما اين از يکسو تمام 

پاسخ مساله نيست و از سوى ديگر به سرعت عملى نميشود. مساله بر سر انتخاب آن اشکال سازماندهى غير حزبى 

ا موقعيت فکرى، توانايى مبارزاتى و سنت هاى کار تشکيالتى اين طيف و هم با تناسب اين طيف است که هم ب

قواى سياسى موجود در سطح جامعه و ابعاد فشار پليسى رژيم بورژوايى حاکم خوانايى داشته باشد. مهمترين و 
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ابى بصورت شبکه موثرترين شکل سازمانيابى وسيع طيف کارگران کمونيست در اين مقطع به اعتقاد ما سازماني

هاى محافل کارگرى است. ما بايد شبکه محافل کارگران کمونيست را بوجود بياوريم. به اين نکته در يک سر 

  .فصل مجزا خواهيم پرداخت
 

محافل و شبکه هاى روابط محفلى مناسب ترين شکل سازماندهى وسيع کارگران کمونيست در  (٢

 .شرايط کنونى است

کمونيست اشکال متنوعى ميتواند به خود بپذيرد. سازماندهى در حزب و روابط  متحد کردن طيف کارگران

پيرامونى آن يکى از اشکال ممکن و الزم است. اما در اين مرحله توجه اصلى ما، تا آنجا که سازماندهى وسيع تر 

اد يک جريان اين طيف را مد نظر داريم، بايد به سازماندهى محافل کارگرى معطوف شود. تنها بر مبناى ايج

کمابيش متحد از کارگران کمونيست در شبکه هاى وسيع محفلى است که ميتوان اشکال پيچيده تر و خاص تر 

 .مبارزاتى را بوجود آورد

سازمانيابى کارگران پيشرو است. اين شکل  "خودبخودى"همانطور که گفتيم سازمانيابى محفلى يک شکل 

ح سازمانى احزاب سياسى نيست، بلکه يک سنت جا افتاده در است به اين معنى که حاصل طر "خودبخودى"

ابدا به اين معنى  "خودبخودى"درون کارگران و جزئى از مناسبات طبيعى در درون طبقه کارگر است. اما لفظ 

نيست که سازمانيابى کارگران در محافل اتوماتيک اتفاق ميافتاد. در واقع اين شکلى است که کارگران پيشرو در 

، رفقايى که چندين دهه تحت شاق ترين شرايط پليسى و محروم از تشکل هاى علنى و قانونى امر متحد کردن ايران

و سازمان دادن کارگران را دنبال کرده اند، آگاهانه آن را دردرون طبقه کارگر بوجود آورده و تثبيت کرده اند. 

اروپايى اتحاديه است، در ايران اين ظرف  اگر ظرف تشکيالتى متعارف فعاليت و ابراز وجود مبارزاتى کارگر

محافل و شبکه هاى محفلى است. اين محافل ضوابط و آئين نامه هاى مکتوب ندارند، سلسله مراتب و شرح وظايف 

باال و پائين ندارند، بلکه از شبکه اى از کارگران همفکر تشکيل ميشوند که بر مبناى مشترک رفاقت و اعتماد 

طبيعى عناصر پيشرو و با تجربه گرد هم ميايند و مجموعه نسبتا گسترده اى از وظايف متقابل و اصل رهبرى 

مبارزاتى، از آموزش کارگران جوان و تازه کار و باال بردن سطح معلومات سياسى و آگاهى طبقاتى اعضاى محفل، 

 .تا دخالت و ايفاى نقش رهبرى کننده در اعتراضات و اعتصابات کارگرى را به پيش ميبرند

صحبت امروز ما اينست که ما بايد آن طيف خاصى را که ذکر کرديم هم امروز فورا با اين مکانيسم متحد کنيم. 

بايد توجه کرد که ما لزوما از ايجاد محافل کارگرى اى که رسما از حزب جانبدارى کنند صحبت نميکنيم. اين 

نيست و راديکال، کارگران نزديک به صرفا بخشى از تصوير است. صحبت بر سر متشکل کردن کارگران کمو

حزب، در محافل کارگرى است. هر شبکه محفلى ممکن است بدرجات مختلف به حزب، نزديک يا از آن دور 

باشد. در درون يک شبکه يا يک محفل از يک شبکه، ممکن است کارگرانى عضو حزب باشند و کارگرانى هنوز 

آنچه مهم است اينست که اين محافل ظرف فعاليت و اتحاد اختالفات چندى ميان خود و حزب احساس کنند. 

کارگران کمونيستى باشد که نقطه عزيمت و نگرشى راديکال و سوسياليستى دارند و خواهان اتخاذ سياست هاى 
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پيشرو در جنبش کارگرى هستند. پيوستن عملى اين محافل و يا عناصر هر چه بيشترى در درون آنها به حزب امرى 

ر تابعى از فعاليت آگاهگرانه و سازماندهنده ما در درون اين محافل خواهد بود. بنابر اين نزديکى است که ديگ

بالفعل اين محافل به حزب، به معناى تشکيالتى کلمه، نقطه عزيمت ما نيست بلکه خصلت کمونيستى آنها و اين 

آنان را براى دخالت در سرنوشت  واقعيت که چنين شبکه هاى محفلى کارگران کمونيست را متحدتر ميکند و راه

 .جنبش کارگرى و طبقه کارگر هموارتر مينمايد، مورد توجه ماست

سازماندهى محافل کارگران کمونيست مرکز ثقل کار تشکيالتى ما در دوره کنونى است. حول اين فعاليت پايه 

کار، دخالت در مبارزات  اى است که سازماندهى حزبى ما، ايجاد حوزه هاى حزبى ازکارگران در محل زيست و

جارى و نظاير آن جاى خود را پيدا ميکند. در باره روش هاى عملى تشکيل و گسترش اين محافل و خصوصيات 

آنها در فرصت ديگرى بايد در جزئيات صحبت کرد. تاآنجا که به اين مقاله مربوط ميشود، ذکر نکات زير ضرورى 

 :است

بايد به سنت هاى موجود در درون کارگران پيشرو اتکاء کرد.  در ايجاد اين محافل به درجه زيادى -١

براى ايجاد اين محافل نيازى به پالتفرم و اساسنامه از پيشى نيست. خطوطى که در توضيح هويت سياسى 

کارگران کمونيست نزديک به حزب ذکر کرديم، شرط و شروط ورود و يا عضويت در اين محافل 

حافل کارگران کمونيست در روند شکل گيرى و رشد خود و با کار نيست، بلکه، چهره اى است که م

آگاهگرنه ما بايد بخود بگيرند. در زندگى واقعى، کارگران مبارزى که با درجات مختلفى از آگاهى 

سياسى و ايدئولوژيک خود را کمونيست ميدانند، در ارتباط با هم قرار ميگيرند. در وهله اول ما بايد 

طات را برقرار کنيم و به آن خصلتى ادامه کار بدهيم. برجسته شدن هويت متمايز آگاهانه اين ارتبا

کمونيستى اين محافل حاصل کارى خواهد بود که ما در درون اين محافل به پيش خواهيم برد. در هر 

شبکه محفلى کارگرانى با سطوح مختلف آگاهى طبقاتى و سياسى وجود خواهند داشت. برخى در مرکز 

گر در پيرامون اين محافل قرار ميگيرند. مبارزه فکرى در درون اين محافل براى ارتقاء عناصر و برخى دي

 .پيرامونى تا سطح کمونيست هاى آگاه و روشن بين امرى تعطيل ناپذير خواهد بود

اين محافل، هر قدر هم که خود آگاهانه به نزديکى شان به حزب کمونيست واقف باشند، بطور رسمى  -٢

تشکيالت حزب نيستند. در واقع غيررسمى نگاهداشتن رابطه اين محافل با حزب در شرايط  جزئى از

کنونى از لحاظ ادامه کارى اين محافل، انعطاف پذيرى آنها در کار با کارگران مختلف و دخالت در 

ه هاى مبارزات جارى، براى ما مطلوب نيز هست. تنها در صد کمى از فعالترين و آماده ترين عناصر و هست

اين محافل در حزب سازمان خواهند يافت. اين محافل اعالم موجوديت علنى نميکنند و حتى در درون 

خود نيز تنها در سطوح معينى، بسته به سطح سياسى و عملى رفقاى فعال در محفل، نسبت به خصلت 

ل بر زمينه هدفمند و متعهد محفل، آگاهى خواهند داشت. بايد حتى المقدور سعى شود که اين محاف

روابط طبيعى کارگران با يکديگر رشد کنند و آنچه اين محافل را از اشکال خودبخودى تماس کارگران 
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پيشرو بايکديگر متماير ميکند نه ظاهر روابط، بلکه محتواى سياسى اى خواهد بود که به همت رفقاى 

 .حزبى و عناصر فعال و محورى اين محافل، در آن به جريان ميافتد

منه اين محافل به محل کار و زيست محدود نيست. در واقع بايد کوشيد تااين شبکه هاى محفلى تا دا -٣

حد امکان رشد کنند. بديهى است که تمرکزهايى در درون اين محافل بر حسب محل کار و زيست بطور 

ر ميگيرد خودبخودى بوجود خواهد آمد. اما يک شبکه محفلى معين کانون هاى اينچنينى متعددى را در ب

 .که با روابط نسبتا ادامه کارى با يکديگر در ارتباط قرار دارند

قدرت حزب در هدايت اين محافل تماما تابعى از نفوذ معنوى و قابليت هاى سياسى حزب خواهد بود  -٤

چيزى که در اين چهارچوب معنى پيدا نميکند. در واقع شبکه محافل کارگران  -و نه اتوريته تشکيالتى 

 .يست بايد بستر و زمينه عمومى فعاليت مبلغين و مروجين ما باشدکمون

واضح است که شکل سازمانيابى محفلى در قياس با انواع اشکال سازمانيابى که وحدت کارگران  -٥

کمونيست بايد بخود بگيرد، هنوز شکل خام و محدودى است. اما همين شکل در شرايط کنونى تنها راه 

زماندهى کمونيستى طبقه کارگر در مقياس وسيع است. شبکه هاى محفلى يک و مجراى واقعى براى سا

نقطه شروع حياتى است. از لحاظ عملى اين شکلى است که کارگر کمونيست ايرانى با محدوديت هاى 

سياسى موجود و با فقدان سنت هاى کار سنديکايى و تحزب در درون طبقه کارگر ايران، باقدرى تالش 

حفظ ادامه کارى آن است. اين شکل پاسخ مناسبى به نيازهاى فورى سازمانيابى کارگران قادر به ايجاد و 

کمونيست ميدهد. بعالوه، از لحاظ امنيتى، سازمانيابى محفلى کارگران به دليل اتکاء آن به روابط، طبيعى 

ز اشکال پيچيده و بسيار بيشتر ا -و در واقع بدليل اينکه خود يکى از روابط طبيعى در درون طبقه است  -

تر سازمانى در برابر فشار پليس مقاوم است. کارگران کمونيست بدون ايجاد اين حداقل سازمانيابى در 

درون خود قادر به شکل دادن به سازمانهاى پيچيده تر در مقياس وسيع و حفظ ادامه کارى آن نخواهند 

نيست، موقعيتى که در آن تعلق متقابل بود. بعالوه اين شکل در اين مقطع با موقعيت ذهنى کارگران کمو

آنان و حزب کمونيست به يک جريان واحد تازه بايد روشن و تثبيت شود، تناسب بيشترى دارد. اشکال 

جا افتاده و حرفه اى تر سازمانيابى کارگرى مستلزم سنت هاى ريشه دارتر کار حزبى و کمونيستى متشکل 

ى ابراز وجود طيف کارگران کمونيست در راس جنبش در درون طبقه است. و باالخره اين شکل برا

اعتراضى کارگران، در کوتاه ترين مدت ممکن بسيار مناسب است. ايجاد شبکه هاى محفلى کارگران 

 .کمونيست سريعا به يک رهبرى کمونيستى غير رسمى در راس جنبش شکل خواهد داد

 

 سازماندهى حزبى، حوزه ها و محافل (٣

ش ميايد اينست که اين تاکيدات بر سازماندهى محفلى کارگران کمونيست بعنوان محور کار نخستين سوالى که پي

تشکيالبى ما، آيا به معناى فرعى شدن سازماندهى حزبى به معنى اخص، محدود شدن رشد بدنه خود حزب و 

د ما خير. کامال بر تحت الشعاع قرار گرفتن امر ايجاد حوزه هاى حزبى در محل زيست و کار نخواهد بود؟ به اعتقا
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عکس، با در اولويت قرار دادن سازماندهى طيف کارگران کمونيست در اشکال بازتر و بويژه در شکل شبکه هاى 

محافل، ما در واقع پايه هاى واقعى رشد و گسترش سريعتر حزب به معنى اخص کلمه را ايجاد ميکنيم. کار حوزه 

ى کارگران کمونيست ميتواند به معنى واقعى کلمه و در ابعادى بسيار اى ما تنها با خم شدن روى اين وجه سازمانده

 .وسيع تر از سطح فعلى رشد کند

سازماندهى حزبى کارگران پيشرو تابعى از درجه نفوذ عمومى حزب کمونيست و انسجام و تحرک مبارزاتى طيفى 

دارد. سازماندهى و گسترش در درون طبقه کارگر است که فى الحال با حزب کمونيست به يک جريان تعلق 

محافل کارگران کمونيست به اين امر دوم خدمت ميکند. ما نميتوانيم در متن يک رکود و تفرقه در ميان طيف 

راديکال کارگران، يک سازمان حزبى وسيع و محکم کارگرى ايجاد کنيم. حزب در هر مقطع در صد معينى از 

د، يعنى رهبران و فعالين کوشا و پر تحرک اين طيف را. يکى از اين طيف را مستقيما در بدنه خود سازمان ميده

اشکاالت کار تاکنونى ما کمرنگ بودن کار پايه براى وحدت عمومى طيف کارگران کمونيست بوده که نميتواند 

 .ماحصلى جز محدود ماندن سازمان حزبى و انزواى نسبى حوزههاى ما از توده وسيع کارگران داشته باشد

هم تر اينست که معطوف شدن به ايجاد و گسترش محافل کارگران کمونيست نه فقط يک بهبود کمى اما نکته م

بلکه يک ارتقاء کيفى در کار حوزه اى ما بوجود ميآورد. حوزه هاى ما خصوصيات و ظرفيت هاى جديدى کسب 

. بديهى است که همواره ميکنند و به تصويرى که از يک حوزه قابل و جامع الشرايط داريم، نزديک تر خواهند شد

الزم است که رفقاى کارگرى که به لزوم پيوستن به حزب کمونيست ايران پى ميبرند و توانايى کار به مثابه اعضاى 

حزب را دارا هستند در حوزه هاى حزبى در محل زيست و کار متشکل شوند. اين حوزه ها سلولهاى پايه و تشکيل 

ا اينک، با نکاتى که طرح کرده ايم، حوزه هاى حزبى بايد بتوانند، يا دهنده حزب کمونيست ايران هستند. ام

بکوشند که بعنوان عنصرى سازمانده و هدايت کننده در شبکه هاى محفلى کارگران کمونيست نقش ايفاء کنند. 

. حوزه ها توسط قشر بسيار وسيعترى از کارگران دوستدار حزب سخن گفته ايم "احاطه شدن"پيش از اين ما از 

اکنون از قرار گرفتن حوزه ها درمتن محافل و شبکه هاى کارگران کمونيست کمابيش نزديک به حزب سخن 

ميگوئيم. ايجاد اين شبکه ها به اندازه ايجاد خود حوزه ها حياتى است. شبکه ها و حوزه ها در ترکيب با هم امکان 

محافل کارگران کمونيست نزديک به حزب،  کار کمونيستى گسترده توسط حزب را بوجود ميآورند. بدون زنجيره

حوزه ها، منزوى کم تاثير و فاقد يک بستر مناسب براى فعاليت خواهند بود. بدون حوزه ها، اوال ايجاد شبکه 

محافل توسط حزب عملى نيست و ثانيا، در صورت وجود چنين شبکه هايى جذب آنها به سياست هاى روشن 

راتيک حزبى مقدور نيست. در سياست سازماندهى مورد نظر ما حوزه ها خود کمونيستى و نزديک کردن آنها به پ

تمرکزهايى در درون شبکه هاى محافل کارگرى محسوب ميشوند. حوزه سلولى از حزب و درعين حال کانونى 

پيشرو در درون محفل است. اعضاى حوزه اعضاى اين شبکه ها هستند، اما وظايفى وسيعتر و حساس تر از کارگران 

غير حزبى بر دوش آنها است. حوزه هاى حزبى کانون هايى هستند براى نزديک کردن سياسى و عملى اين شبکه 

ها به حزب و حزب به آنها. کانون هايى که آگاهانه براى گسترش اين محافل، فعال شدن آنها درمبارزات کارگرى 
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ما خواهان آنيم که حوزه هاى ما خود و بوجود آوردن شفافيت سياسى و نظرى در درون محافل تالش ميکنند. 

دست بکار ايجاد اين محافل بشوند و کيفيت خود را تا سطحى ارتقا بدهند که بتوانند به مثابه اتوريته هاى معنوى 

 .و سياسى در اين محافل عمل کنند

زيادى  اگر بخواهيم تصويرى کلى از يک موقعيت مطلوب در شرايط فعلى بدست بدهيم چنين خواهدبود. تعداد

از کارگران کمونيست، با خصوصيات فکرى و جهت گيريهايى که قبال به آن اشاره کرديم، بصورت مجموعه اى 

از محافل راديکال در ميان کارگران با هم در ارتباط اند. اين شبکه محافل اجازه ميدهد تا کمونيسم راديکال در 

به يک جريان مبارزاتى فعال و صاحب موجوديت  ميان کارگران، الاقل در شهرهاى صنعتى و در صنايع اصلى،

مبارزاتى تبديل شود و کارگران پيشرو و کمونيست بدرجه بيشترى بطور آگاهانه و در يک هماهنگى و ارتباط 

 .وسيعتر براى قرار گرفتن در صف رهبرى اعتراضات کارگرى فعال شوند

رى و مبارزات جارى بطور اخص را مورد بحث اين محافل مسائل مبارزه طبقاتى بطور کلى و مسائل جنبش کارگ

قرار ميدهند. يک فعل و انفعال فکرى زنده در اين محافل بوجود ميايد. اين شبکه عرصه اى براى آموزش سياسى 

و ايدئولوژى کارگران است. از اعضاى حزب تا کارگران کمونيستى که هنوز با حزب کمونيست آشنايى کافى 

ميان مواضع خود با حزب اختالفاتى حس ميکنند، درسطوح مختلف در اين محافل  ندارند و يا در موارد خاصى

شرکت دارند و يا با آن در ارتباطند. نظرات مختلف در درون اين محافل مورد بحث قرار ميگيرد و طبعا نظرات 

دارد جاى حزب کمونيست بعنوان جريان کمونيستى که با خط سياسى و نظرى اين محافل تشابه و نزديکى اساسى 

ويژه اى را در اين مباحثات اشغال ميکند، و بدرجات مختلف توسط رفقاى مختلف مورد حمايت و تائيد و يا نقد 

قرار ميگيرد. درعين حال اين محافل ظرف و شبکه ارتباطى اى براى اتحاد عمل کارگران کمونيست در مبارزات 

جريان و کانونهاى مختلف آن در واحدهاى گوناگون  جارى ايجاد ميکند. تعداد اعتراضات و اعتصاباتى که اين

در آن نقش پيشرو و رهبرى کننده داشته اند، افزايش مييابد. گام به گام شبکه محافل کارگران کمونيست بعنوان 

فعالين يک خط، بعنوان بخش پيشرو و فعال تمايالت راديکال طبقه کارگر خود را ميشناسد و به حزب کمونست 

 .بى اين طيف است نزديک ميشودکه تشکيالت حز

در اين ميان رفقاى حوزه هاى حزبى نقش اشاعه و توضيح نظرات و مواضع حزب را انجام ميدهند. رفقاى ما بايد 

تضمين کنند که اين محافل با نظرات و سياست هاى حزب آشنا شوند. حوزه هاى ما بايد کارى کنند که نشريات 

محافل بچرخد و به نقطه تمرکز مباحثات تبديل شود. حوزه هاى ما بايد حزب کمونيست بتواند در درون اين 

تضمين کنند که حهت گيرى ها، مالحظات و نظرات اين طيف کارگران جمعبندى شود و در حزب مطرح گردد. 

 .حوزه هاى ما همچنين کار ويژه اى را با رفقاى کارگر پيشروتر و نزديک تر به حزب به پيش ميبرند

ه حوزه هايى که اينچنين در متن و در سلسله اعصاب طيف کارگران کمونيست جاى گرفته باشند، بديهى است ک

چيزى بيشتر از حوزه هاى محل زيست و کار به معنى محدود و اخص کلمه خواهند بود. برخى حوزه هاى ما 

ها چيزى در حاشيه  ممکن است بتوانند چنين نقشى را بر عهده بگيرند و برخى ديگر نتوانند. در هر حال حوزه
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محافل نخواهند بود، بلکه کانون هاى متشکل و حزبى در درون اين شبکه ها خواهند بود که به سهم خود در سوق 

دادن کل اين طيف به سمت اتخاذ سياست هاى حزب و در اشاعه نفوذ حزب در درون اين طيف تالش ميکنند. 

 :به پيش ميبرد ميتوان چنين خالصه کردوظايفى را که يک حوزه در شرايط مطلوب در اين طرح 

ايجاد و اشاعه شبکه هاى محفلى کارگران کمونيست. متحد کردن و مرتبط کردن کارگران پيشرو و  -١

 .راديکال در اين محافل

برجسته کردن و جا انداختن سيماى سياسى ويژه اين طيف، يعنى سوسياليسم راديکال و انقالبى از  -٢

 .اهاگرانه دائمى. آموزش اصول و مبانى مارکسيسم و پراتيک کمونيستىطريق کار ترويجى و آگ

تالش براى گسترش نفوذ کارگران کمونيست در ميان توده کارگران و تحکيم موقعيت آنها در راس  -٣

 .مبارزات جارى کارگرى

افزايش حساسيت اين طيف نسبت به حزب و نظرات آن، ترويج و توضيح دائمى مواضع و سياست  -٤

اى حزب در مورد مسائل مختلف مبارزه طبقاتى، نزديک کردن سياسى، نظرى و عملى اين طيف به ه

 .حزب

 .رساندن نشريات حزبى به محافل کارگران کمونيست و سازمان دادن بحث و تبادل نظر پيرامون آنها -٥

 .آنهامطلع نگهداشتن حزب از تمايالت، جهت گيريها و معضالت کارگران کمونيست و محافل  -٦

 .تالش براى آماده کردن عناصر فعال و پيشرو در اين محافل براى سازمانيابى مستقيم با حزب کمونست -٧

 

 سازماندهى منفصل، حوزه ها و محافل (٤

در اين دوره نيز اصل سازماندهى منفصل در رابطه با تشکيالت حزب به معنى اخص کلمه، يعنى حوزه ها و شبکه 

سازماندهى منفصل بعنوان  نيتى فعاليت ما چنين است که هست،است. مادام که اوضاع امهاى حزبى همچنان صادق 

يک روش حفظ ادامه کارى و امنيت کارگران و فعالين عضو حزب و ارگانهاى حزبى در دستور باقى ميماند. 

 .حوزه هاى حزبى بايد اصل انفصال را همچنان رعايت کنند

هاى محفلى کارگران کمونيست ديگر مصداق ندارد. اين شبکه ها بايد بر اما سازماندهى منفصل در مورد شبکه 

مبناى روابط طبيعى درون طبقه کارگر و با اتکاء به آن درجه از پنهانکارى که هم امروز يک سنت جا افتاده در 

درون کارگران پيشروست، گسترش يابد. شبکه هاى محفلى کارگران در گسترش خود هيچ محدوديتى ندارند. 

بديهى است که معناى اين حرف اين نيست که هر کس ميتواند به آن بپيوندد و يا حتى از وجود آنها مطلع شود، 

بلکه اينست که اين محافل محدود به محل زيست و کار معين نيست و اندازه هاى از پيش تعريف شده اى براى 

دود نيست. يک محفل در ناسيونال با گسترش خود ندارد. اين محافل لزوما حتى به يک شهر يا صنعت خاص مح

محفلى از کارگران ساختمانى، گروهى از کارگران نفت، جمعى از کارگران فصلى کرد و با عناصرى در اين يا 

 .آن کارگاه و کارخانه ممکن است يک شبکه محفلى کارگران را بسازند
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عضو محفل ميکوشد تا با اتکاء به  در واقع اين شبکه به استقبال روابط جديد در عرصه هاى جديد ميرود. هر

آشنايى هاى خود در عرصه هاى ديگر، کارگران کمونيست جديدى را به اين جريان مرتبط کند. درهيچ مقطعى، 

هيچکس، اعم از يک محفل يا فرد، در باره دامنه شبکه در کارخانه ها و محالت و مناطق ديگر اطالعات دقيق و 

عناصر پيشروتر و فعال تر در شبکه بدانند که براى مثال تعدادى از رفقا در  مشخص ندارد. ممکن است عده اى از

فالن کارخانه يا فالن شهر هستند، اما شناخت حضورى و مستقيم هر محفل از تعداد و هويت واقعى اعضاى محافل 

ى ها و تماس ديگر محدود است و تابعى از نيازهاى مبارزه جارى است. هر محفل از طريق رفقايى که خود آشناي

 "قرار تشکيالتى"هاى خود در عرصه هاى ديگر را سازمان داده اند با محافل ديگر مربوط ميشود. محافل با هم 

اجرا نميکنند، بلکه بر مبناى آشنايى هاى طبيعى که آنها را به هم متصل کرده است رابطه خود را حفظ ميکنند. 

زنده و فعال باشد که بتواند يک متابوليسم سياسى و يک هم  آنچه که مهم است اين است که اين ارتباطات چنان

 "سازمان"نظرى و اتحاد عمل واقعى ميان تجمع هاى محفلى مختلف کارگران بوجود آورد. اين محافل يک 

تشکيل نميدهند، هر قدر هم که محتواى فعاليت آنها حرکت متشکل سياسى باشد. هيچ کارگر مرتبط با اين محافل 

ا رسما متعلق به سازمان يا يک جريان متشکل بداند، بلکه بايد خود را جزئى از يک سنت، يک جريان نبايد خود ر

آشنايى ها و رفاقت هاى کارگرى و يک حرکت تلقى کند. بطور اخص محافل کارگران کمونيست در اين مرحله 

خود بدست بدهند. ضامن  هيچ تعلق حزبى )تعلق به حزب کمونيست( ندارند و خود نيز نبايد چنين تصويرى از

ادامه کارى امنيتى اين شبکه ها چفت شدن آنها به روابط و رفاقت هاى طبيعى و متکى شدن آنها به اخالقيات 

مبارزاتى طبقه کارگر است. بدرجه اى که تناسب قوا در جامعه به نفع طبقه کارگر تغيير کند، به درجه اى که 

اوج پيدا کند، اين شبکه ها بطور طبيعى بصورت يک جناح و جريان  جنبش اعتراضى پا بگيرد و بحران انقالبى

سوسياليست در درون طبقه کارگر که سمپاتى جدى اى به حزب کمونيست دارند پا به جلوى  -متشکل راديکال 

 .صحنه خواهند گذاشت

را قرار داد. اين  در مقابل يک تعبير تشکيالتى و رسمى از اين شبکه محافل، بايد يک تعبير سياسى و مبارزاتى

شبکه ها يک سنت مبارزاتى ويژه در درون کارگران را ميسازند. کارگرى که به اين جريان متصل ميشود بايد 

بداند که به سنت هاى خاص و وظايف خاصى، به مثابه يک کارگر انقالبى و مبارز، متعهد شده است. تالش در 

ردن طبقه، تالش در به ثمر رساندن مبارزات کارگرى، افزايش دانش سياسى خود و ديگران، تالش در متحد ک

مبارزه با جريانات ضد کارگرى اسالمى و يا خنثى کردن خط مشى هاى فرصت طلبانه رويزيونيستى امثال حزب 

توده، مبارزه با فردگرايى، ياس و انفعال در درون صفوف کارگران. اينها گوشههايى از سنت هاى اين جريان است 

 .ايد تحکيم شودکه آگاهانه ب

يک چنين شبکه زنجيره اى از محافل کارگران کمونيست احتماال ممکن است چند حوزه حزبى را در اين يا آن 

 -کارخانه و محله در بر بگيرد. اين با اصل انفصال حوزه هاى حزبى مغايرتى ندارد. انفصال يک اصل تشکيالتى 

ى. حوزه هاى حزبى هم اکنون نيز در دل مبارزات کارگرى اطالعاتى است و نه يک نحوه زيست و فعاليت اجتماع
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به هم برخورد ميکنند. در دل شبکه محافل کارگران کمونيست، حوزه هاى حزبى ميتوانند و بايد اصل انفصال 

سازمانى را رعايت کنند. حزبيت هر رفيق و حوزه حزبى جزو اسرارى است که نبايد در سطح اين محافل، و لذا 

وزه هاى ديگر که در همان شبکه قرار گرفته اند، علنى شود )صرفنظر از مواردى که اعالم تعلق براى رفقاى ح

حزبى رفقاى ما شرط الزم جلوتر بردن رابطه سياسى تشکيالتى با رفقاى کارگرى است که در جريان جذب به 

ز وجود ميکنند. جانبدارى حزب هستند.( در درون شبکه ها، حوزه ها نيز در ظرفيت اعضا و کانون هاى شبکه ابرا

از حزب در شبکه هاى محفلى کارگران کمونيست امرى قابل انتظار است و فى النفسه چيزى را در مورد عضويت 

اين يا آن رفيق کارگر در يک حوزه حزبى بيان نميکند. رفقاى ما بايد همين سطح را در مناسبات خود حفظ کنند. 

لى با رفقاى عضو حوزه هاى ديگر حکم يک کارگر مبارز دوستدار حزب هر رفيق عضو حوزه ها در مواجهه احتما

را دارد و نه بيشتر. تا آنجا که در حوزه در چهار چوب شبکه محافل کارگرى با هم مواجه ميشوند هيچ وظيفه اى 

عضو  جز عمل کردن به نقش خود به عنوان اعضاى فعال و پيشرو اين محافل ندارند و هيچ لزومى ندارد که رفقاى

حزب از چند حوزه مختلف رابطه ويژه اى را فراتر از دوستداران حزب در ميان خود برقرار کنند. هيچ حوزه اى 

شبکه ها و "حتى اگر خود رهبر و عنصر فعال در ايجاد و گسترش اين شبکه هاى محفلى است، نبايد محافل را 

ن محافل متکى کردن آنها بر مبناى روابط طبيعى تلقى کند. شرط الزم حفظ ادامه کارى اي "روابط پيرامونى خود

و سنت هاى سازمانيابى خودبخودى کارگرى است. اگر حوزه هاى ما اصول اين سازمانيابى را بدرستى درک و 

  .رعايت کنند، مخاطراتى که اين محافل را تهديد ميکند، به حداقل خواهد رسيد
 

 مبارزات جارىمحافل کارگران کمونيست و دخالت حزب در  (٥

گسترش محافل کارگران کمونيست مجراى واقعى و مناسبى براى دخالت موثر حزب کمونيست در مبارزات 

اعتراضى جارى کارگران بوجود مياورد. در بحث هاى تاکنونى در باره رابطه حزب با مبارزات جارى کارگرى ما 

و حضورى کارگران است. تنها جريانى ميتواند  به يک حلقه اساسى انگشت گذاشته ايم، و آن اهميت رهبران عملى

اميد به دخالت فعال و رهبرى در مبارزات اعتراضى داشته باشد که عمال رهبران عملى و آژيتاتورهاى کارگرى را 

در بر گرفته باشد. هيچ سلول مخفى و هيچ مرکز غيبى نميتواند بدون رهبران عملى اعتراضى را رهبرى کند. به 

که بخش اعظم و قريب به اتفاق اعتراضات کارگرى امروز نه توسط سازمانهاى سياسى و اندام همين دليل است 

هاى مخفى آنها بلکه توسط عناصر مستقل و صاحب نفوذ در ميان کارگران هدايت ميشوند. اين عناصر ممکن 

رى آنها بندرت است گرايش و جهت گيرى معينى به اين يا آن حزب سياسى داشته باشند، اما قدرت اعمال رهب

متکى به سازمان بوده است. هم امروز محافل کارگرى نقش اساسى را در تامين همين حداقل رهبرى عملى بر 

جنبش هاى اعتراضى دارند. بايد اين واقعيت را برسميت شناخت و مبناى کار قرار داد. کارگران کمونيستى که ما 

ات اعتراضى اند. اما اين عمل را بدرجه زيادى بر مبناى ابتکار از آنها سخن ميگوييم هم اکنون عناصر پيشتاز مبارز

فردى و يا صالح و مصلحت ها در روابط محفلى محدود انجام ميدهند. به راه انداختن يک جريان از کارگران 

کمونيست در شکل شبکه هاى محفلى، سر و سامان دادن به اين محافل، فعال کردن آنها در بحث در مورد شيوه 
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دايت جنبش کارگرى، ايجاد اتحاد عمل هاى وسيع تر ميان آنها، اين راه واقعى براى تقويت سياست هاى ه

 .کمونيستى در مبارزات جارى است

ما نميخواهيم مهر و آرم حزب را به اعتراضات کارگرى بکوبيم، ماميخواهيم در جهان واقعى اعتراضات کارگرى 

ار شوند. ما ميخواهيم سياستها و شعارهاى حزب کمونيست وسيع بطور روز افزونى از رهبرى کمونيستى برخورد

تر در ميان رهبران جنبش اعتراضى جا باز کند. ما ميخواهيم کارگران همفکر و هم خط ما اعم از اينکه عضو حزب 

و يا متصل به آن باشند يا خير در صدر اعتراضات کارگرى جاى خود را پيدا کنند. پيش از آنکه از رهبرى جزب 

بر مبارزات جارى سخن بگوئيم، بايد از رهبرى طيف سوسياليست راديکال، طيف کارگران کمونيست بر اين 

اعتراضات حرف بزنيم. اين گام اول است. تبديل کردن ايندو به يک چيز، يعنى بوجود آوردن شرايطى که در آن 

برى مطابق رهنمودها و شعارها رهبرى کمونيستى بر جنبش کارگرى، جز رهبرى به سياق حزب کمونيست، جز ره

و سياست حزب کمونيست، معنايى نداشته باشد. و اين مستلزم مبارزه براى نزديک کردن طيف کارگران کمونيست 

به حزب است. راه ميان برى براى دخالت در مبارزات جارى در مقياس وسيع از باالى سر اين طيف وجود ندارد. 

بط پيرامونى آنها، عمال در بر گيرنده رهبران عملى کمونيست است، دخالت آنجا که سازمان حزب، حوزه ها و روا

ما مستقيم، تشکيالتى و صد در صد خواهد بود. آنجا که کارگران کمونيست بدون ارتباط با ما، با برداشت خودشان 

 .از سياست ها و شعارهاى ما در رهبرى قرار ميگيرند، دخالت ما غير مستقيم، معنوى و سياسى است

حزب کمونيست در رهنمودهاى خود در قبال مبارزات جارى کل طيف کارگران کمونيست را مخاطب قرار 

خواهد داد. حزب خواهد کوشيد که هر کارگر کمونيستى که پا به عرصه رهبرى مبارزات کارگرى ميگذارد 

ن کارگران به صحت بخوبى نظرات و مواضع حزب را بداند. حزب خواهد کوشيد که بخش هر چه وسيع ترى از اي

اين سياست ها و شعارها متقاعد شوند و در عمل بر مبناى آن عمل کنند. حزب در عين حال خواهد کوشيد که 

آنجا که خود مستقيما توان مادى و قابليت اجتماعى آن را دارد رهبرى کمونيستى بر حرکت هاى اعتراضى را 

قوى بندرت امکان پذير خواهد بود. حالت متعارف و محتمل تامين کند. درشرايط کنونى اين حالت آخر به احتمال 

تر حالتى خواهد بود که کارگران کمونيست با يک سمپاتى عمومى به حزب، تحت رهنمودهاى عام و سياسى 

حزب، به ابتکار خود وارد عمل شوند. اين حالت را بايد بطور سيستماتيکى تقويت کرد و سر و سامان داد. گسترش 

لى کارگران کمونيست در درجه اول با تقويت اتحاد عمل درونى کارگران کمونيست و با نزديک شبکه هاى محف

کردن سياسى و معنوى آنها به حزب به اين امر خدمت خواهد کرد. اينجاست که ديگر نگرانى از آکسيونيسم 

ند که دخالت در سازمانى و حوزه هاى کم نفوذ حزبى جايى ندارد. رفقاى کارگر ما در اين محافل کسانى ا

مبارزات جارى و پاگذاشتن به جلوى صحنه کار روز و شب شان است. تمام راه و چاه و فوت و فن کار علنى را 

ميدانند. آنچه ما به اين توانائيها اضافه ميکنيم خط سياسى، شفافيت نظرى و قدرت عملى از طريق پيوند دادن اين 

فشرده حزب با آنان را فراهم ميسازد. در دل اين پروسه سازمانهاى رفقا در شبکه هاى محفلى است که امکان کار 
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حزب کارگرى تر و از لحاظ مبارزاتى موثرتر خواهند شد و کارگران کمونيست و مبارز حزبى تر و خط دارتر. 

  .دخالت حزب به مثابه يک حزب در راس اعتراضات طبقه کارگر نقطه اى در امتداد اين راه است
 

 سازمان حزبگسترش  (٦

همانطور که قبال گفتيم، سياست ما مبنى بر اولويت دادن به ايجاد محافل غير حزبى از کارگران کمونيست ابدا 

ناظر بر انقباض تشکيالت حزبى يا کمرنگ شدن امر گسترش سازمان حوزه اى حزب نيست. برعکس، ما راه 

کيالت ما بکوشد خود را از طريق کار روى روابط واقعى به گسترش سازمان حزبى را جستجو ميکنيم. مادام که تش

پراکنده و فردى در درون طبقه کارگر را نديده بگيرد و کارگر به مثابه فرد را موضوع کار اصلى خود قرار بدهد، 

گسترش ما الک پشتى خواهد بود و از اين مهمتر، لزوما متناظر با پيوستن پيشروترين رهبران عملى کارگران به 

د بود. ما ابدا کار با کارگران منفرد، در هر سطح سياسى و عملى که باشند را رد نميکنيم، برعکس، حزب نخواه

معتقديم تنها راه واقعى براى جلب هر تک کارگر در اين محله و آن کارخانه به حزب، مرتبط کردن آنها با يک 

 .حرکت زنده کارگرى استجريان مبارز در درون خود طبقه و فعال کردن آنها به مثابه جزيى از يک 

در تماسهاى روزمره در کارخانه ها و محالت کارگرى، ما ارتباطات و آشنائى هاى متعددى با کارگران تازه کار، 

کمتر فعال، اما پرشور و جستجوگر برقرار ميکنيم. اساس کار ما اين نيست که تک تک اين رفقا را در يک رابطه 

هيم. کار ما اينست که آنها را در کوران مبارزه سياسى و آموزش طبقاتى فردى تا حد عضويت در حزب ارتقاء بد

قرار بدهيم. شبکه محافل کارگران کمونيست اين بستر آموزش و مبارزه براى اينگونه رفقاى کارگر است. حزب 

قه را به کمونيست بايد در انتهاى ديگر اين جريان، فعال ترين، پيشروترين و کارآزموده ترين مبارزان سياسى طب

خود جذب کند، بنابراين گسترش سازمانى ما تابعى از گسترش طيف ماست. خود ما آگاهانه و با کار روزمره با 

هر رفيق کارگر در کارخانه و محله اعضاى جديد به اين طيف جذب ميکنيم. با اين روش ما قابليت بسيار بيشترى 

حزب به معنى اخص سازمان رهبران عملى خواهد  براى سازماندهى کارگران در سطوح مختلف خواهيم يافت.

بود، اما به معنى عام، به معنى تجسم سياسى طيف کارگران کمونيست، سازمان همه کارگرانى است که به نحوى 

از انحاء تحت تاثير نظرات و سياست هاى کمونيستى است. هررفيق کارگرى جاى خود را در فعاليت سازماندهى 

 .پيدا ميکند

ترتيب فعاليت سازماندهى حوزه هاى ما فعاليتى متنوع و گسترده است. از جذب کارگران تازه کار و کم به اين 

تجربه به محفل تا تالش براى جذب رهبران پر نفوذ و صاحب اتوريته به حزب، از سازماندهى فعاليت روتين 

سازمان دادن فعاليت جارى اعضا  محافل، اتحاد عمل ميان رهبران اعتراضات کارگرى در کارخانه هاى مختلف، تا

حزب در درون اين شبکه ها، همه اجزا کار سازماندهى حوزه هاى ماست. شاخص موفقيت حوزه هاى ما در امر 

سازماندهى ديگر نه صرفا گسترش سازمان حزبى، بلکه همچنين گسترش طيف سر و سامان يافته کارگران 

  .نزديک شدن پيوندهاى سياسى و عملى آنها با حزب استکمونيست، منظم شدن و جا افتادن کار محافل، و 
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 نکاتى در باره مسائل دوره انتقالى (٧

حوزه ها و سازمانهاى موجود ما در انتقال به اين شيوه عمل دچار مسائل مشخصى خواهند شد. برخى حوزه هاى 

د. برخى ديگر هم اکنون عمال ما از توان کافى براى ايفاى نقش هدايت کننده در اين شبکه ها برخوردار نيستن

چنين دامنه فعاليتى دارند. ايجاد رابطه درست ميان گسترش زنجيره اى محافل و کارکرد منفصل حوزه ها نيز خود 

نيازمند طرح هاى انتقالى فکر شده و سنجيده اى است. در برخى واحدها تجديد آرايش هايى ضرورى خواهد 

مستقيم رفقاى حزبى با ارگانهاى رهبرى طرح و حل و فصل شود. هدف اين بود. بيشتر اين مسائل بايد در رابطه 

 .مقاله ارائه رهنمودهاى مشخص سازمانى در قبال اين مسائل نيست. اما اشاره چند نکته کلى ضرورى است

 حوزه هاى باتوانايى کمتر ميتوانند ضمن کار روتين در محله و يا کارگاه خود، عمال در حد يک تجمع محفلى -١

ساده در اين شبکه ها کار کنند. ايجاد روابط محفلى گسترده بايد در دستور حوزه هايى قرار بگيرد که ترکيب و 

 .موقعيت آنها اجازه چنين فعاليتى را به آنها ميدهد

کانون هاى هدايت اين شبکه ها در موارد زيادى لزوما حوزه هاى ما نخواهند بود. چه بسا شبکه هايى عمال  -٢

رهبرى کارگران غير حزبى ذينفوذ و با تجربه قرار بگيرند و يا ترکيبى از رفقاى حزبى و غير حزبى به کانون تحت 

هدايت اين يا آن شبکه بدل شوند. اين نه فقط ايرادى ندارد، بلکه جزئى از مکانيسم طبيعى و ضرورى اين سبک 

ريته هر چه عميق تر با نظرات حزب آشنا شوند کار ماست. تالش ما بايد اين باشد که رفقاى غير حزبى صاحب اتو

و با کار ترويجى و مباحثات ما به صحت آنها متقاعد شوند. جذب رفقايى در اين سطح به عضويت در حزب براى 

ما بسيار پر ارزش است. بايد تاکيد کرد که عضويت در حزب نبايد سر سوزنى از امکان عملى ادامه فعاليت اين 

 .ان عملى کم کندرفقا به مثابه رهبر

کانون هاى رهبرى اين محافل در واقع حوزه هاى طراز نوينى هستند که با حوزه هاى محل زيست و کار در  -٣

حزب تفاوت دارند. اينها در واقع اشکال جنينى کميته هاى رهبرى تشکيالتى حزب درسطح مناطق، بخش ها و 

ون ها تالش کنيم. بطور مشخص تر اين کانون ها، اعم از کارخانه ها هستند. ما بايد براى شکل دادن به اين کان

اينکه حزبى باشند يا غير حزبى، يا ترکيبى از ايندو، بايد با رهبرى حزب در تماس و ارتباط نزديک باشند. نظرات 

 .و مالحظات اين رفقا جاى ويژهاى براى حزب ما دارد و قطعا در ارگانهاى مختلف حزبى انعکاس خواهد يافت

ام رفقاى حزبى در شهرها بايد بويژه براى درک اصول و مبانى سازماندهى و سازمانيابى محفلى کارگران تم -٤

تالش کنند. نشريه کمونيست و صداى حزب کمونيست خواهند کوشيد تا حتى المقدور تجارب موجود را 

صحنه عمل و با مطالعه و تعمق جمعبندى کرده و در اختيار رفقا بگذارند. اما بخش مهمى از اين آموزش را بايد در 

در سبک کار رهبران عملى مجرب جنبش کارگرى بدست آورد. آنچه که فعالين حزب بايد از عناصر پيشرو 

 .طيف کمونيست کارگران بياموزند، از آنچه که خود بايد به آنان آموزش بدهند، کمتر نيست

 ٭٭٭

ونيست طرح و دنبال ميکنيم، بدون شک اشکالى اوليه اشکال سازمانى که ما امروز در رابطه با طيف کارگران کم

و انتقالى است. کارگران کمونيست بايد در روند يک پروسه کارعميق و سيستماتيک حزب در درون طبقه، بگرد 
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حزب کمونيست و بطور اخص در سازمانهاى حزبى خود متشکل شوند. اما اين گامهاى اوليه و انتقالى براى تحقق 

ى است. اگر ما بتوانيم هويت سياسى طيف راديکال طبقه کارگر را ترسيم وتدقيق کنيم، اگر بتوانيم اين دورنما حيات

اين طيف را تا حد امکان متحد کنيم، اگر بتوانيم رابطه سياسى و عملى اين طيف را با حزب محکم کنيم، آنگاه 

دهى گسترده کميته ها و بشکل هاى منطقه در مراحل آتى، و بويژه با تغيير نسبى اوضاع سياسى، اقدام براى سازمان

اى، کارخانه اى و محلى حزب، با اتکا به نفوذ سياسى و عملى بالفعل حزب در اين قشر کارگران بسهولت بسيار 

بيشترى عملى خواهد شد. آنچه محور سياست سازماندهى ما در اين دوره و نکته اصلى در بحث کنونى است، 

کمونيسم راديکال و انقالبى در درون طبقه، به شکل يک طيف کمابيش  لزوم محکم کردن پايههاى مادى

 . سازمانيافته کارگران کمونيست، به مثابه پيش شرط هر نوع سازماندهى وسيع حزبى است
 

 

 منصور حکمت

  ١٣٦٥مهر ماه  ٢٨به نقل از کمونيست شماره 

 ١٤٤تا  ١٠٩مجموعه آثار، جلد ششم، صفحات 
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 حزب کمونيست و عضويت کارگرى

  
 منصور حکمت

 در که اسووو  حکم  منصووو ر ارزنده مباحث از  کی کارگری عضووو    بحث مقدمه از کمونيستتت مانانه 
 ا نجا. اند شده منتشر تار خ آن در کمی زمانی فاصله با و قسم  دو در بحث ا ن. اس  کرده طرح ١٣٦٨ تابستان

له بح  ای  بخش دو هر واقع در و بحث کل ندگان قرار میگیرد. ا ن مبحث از سووولسووو یار خ ان همزمان در اخت
کم نیسووک کارگری در آن دوره اسوو  که ت اوو کم نیسووک مارکسووی و کم نیسووک کارگری را در زمینه های 
مختلف از جمله در امر عضوو    کارگران و راب ه احزاک کم نیسووتی با ا ن طبیه بیان میکند. امروز در شوورا  ی 

ر تحزک کم نیسوووتی طبیه کارگر و ارتیا آن به سووو   تحزک حزبی و به ا ن اعتبار جا گاه و اهمی  حزک که ام
کم نیسوووتی در تح آو آتی به عن ان ابزار ا ن طبیه و  رب مبارزه همه جانبه فیا ین و رهبران کم نیسووو  آن 

همه خ انندگان کم نیسووو  و م رد تاکید و از نان شوووا واجا تر اسووو   نگاه بند ن باره به ا ن بحث را به 
 خص صا فیا ین کم نیس  طبیه کارگر و همه فیا ین حزک حکمتیس  ت صیه میکنیک.

  
 حزب کمونيست و عضويت کارگرى

 قسمت اول
 :مقدمه

هیچ بیز مانند بند و ب ن عض    کارگران در احزاک و تشکیالت اى بپ مبین خصل  طبیاتى آن ا و م قیی  

طبیاو نیسووو . باآخره از از همه تبلی او و آکسوووی ن ا  همه م ا باو و شووویارها و همه آن ا در مبارزه با  یل 

شکیالو  ش د که آ ا ت شن م رح می ساده و رو س ال  ص رو میگیرد  ا ن  فیا یت ا که بنام طبیه کارگر و منافع او 

صلى س   ا نه. آ ا کارگر و اعتراض کارگرى درونما ه ا ستى دربرگیرنده کارگران ه سیا ی سازمان ا را  س  ا ن 

ستى که بنام طبیه کارگر فیا ی  میکنند  ستى وکم نی سیا ی س  سازمان ا و گروه اى  شکیل میدهد  ا خیر و آ ا  ت

 .عمال  رب و ابزار اعتراض کارگرى هستند  ا خیر

خارج از حزک کم نیسووو  ا ران کارگرى شووودن و سوووازمان کارگران ب دن حتى  و او     و  و ارنسووویپ 

سیارى از ج س . خیلىب س  نی سیا ی س  ص الح  شتهر اناو با شان کال ا ده انیالک کارگرى را کنار گذا اند. ها

ها شووان برخى د گر ز اد به وج د ارو تار ا بین ان طبیه ت  ید کننده اصوولى در جامیه م م ن نیسووتند. براى خیلى

و ت سیه صنیتى  دم کراسى  اى براى بشردوستى  می ن ارستى  استیالل اقتصادىس سیا یسک ب ارب ک عم مى

سیارى د گر که و نظا ر آن اس  و  ذا از نظر آن ا ب  ر و ژه اى ااى کارگر و مبارزه طبیاتى را به میان نمیکشد. ب

هن ز براى کارشووان به مارکسوویسووک و می آتى ب ن ارو تار ا و مبارزه طبیاتى نیاز حز میکنند  به انحاى د گرى 

ن میاب میدانند. شووا د هن ز اوعوواا سوویاسووى اجازه نمیدهد  شووا د ارو ترى ب دن خ د را از  زوم کارگرى ب د

آگاهى "تشوووکیالو  زوما کارگرى ب دن بدنه آن را ا جاک نمیکند  شوووا د کارگران هن ز به اندازه کافى از 
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شده "طبیاتى سک در ا ران و باآخص تار خ دوران اند. ب انهبرخ ردار ن شد  تار خ کم نی اخیر ممل  از ها هر به با

اند. در اس  که اساسا از دانش آم ختگان و تحصیلکردگان طبیه مت سط تشکیل شده "ارو تار ائى"سازمان اى 

سمپاو کارگران ب دها نکه ا ن ا همه آاقل در دوره سیدن هر  و از آن ا  هائى  شا د بیدرو ر س .  اند ترد د نی

زه طبیاو تن ا میت انسوو  ناشووى از  و تصووادب تار خى باشوود  که با ت جه به م قیی  عینى آن ا در حاشوویه مبار

منجر به ب ب دهائى در زندگى و شرا ط کار کارگران ا ران میشد. اما  هیچیو در ا ن واقیی  ت ییرى نمیدهد که 

ا ن ا  مبارزه واقیى طبیاتى  از دندان قروبه کردن و  "ارو تار ائى"درسووو  در کنار ا ن ا و همزمان با اراتیو 

اى د گر در همان مش  گره کردن هر روزه کارگران تا اعتصاباو و حرکاو علنى و وسیع کارگرى  در ص حه

 .جامیه جر ان داشته و کمتر ن تاثیر مستییک را از م ج د   و فیا ی  ا ن جر اناو اذ رفته اس 

سازم س  که  سا ه ا ن س . م سر وج د و عدم وج د احزاک عظیک کارگرى نی ستى  با هر بحث ا نجا بر  ان کم نی

ط ل و عرعى که دارد  با د بدوا سازمانى کارگرى و مرب ط با محیط اعتراض کارگرى باشد. اگر آن ا که براى 

سک سیا ی شانه باآ بیاندازند  فیال حزک س  شان  سازمان عیی  فیلى  شان به کارگر نیازى ندارند بت انند در قبال و

شکل س  که براى  سک کم نی عیی  م ج د گیرى  و کم نی شاهده و کارگرى قدرتمند تالش میکند با د با م

 .مت جه تناقضاو و میضالتى بش د که ت جه جدى او را طلا میکند

در از بحث عض    کارگرى  و میضل تار خى و اجتماعى ن  ته اس . هدب از ا ن میا ه تشر   ا ن میضل 

میا ه بر مبناى بح ى که سه ماه قبل در سمینار کمیته  گیر  اى عملى براى فائق آمدن به آن اس . ا نو طرح نتیجه

گاه اى م ک در ایشوورف  تشووکیالو شوو رها ارائه کردم  ن شووته شووده اسوو . از نظر من ا ن مبحث  کى از گره

کم نیسک کارگرى به در درون حزک کم نیس  و به در مییاس وسیع در درون جنبش کارگرى ا ران اس  و 

گیرانه استخراج و اتخاذ ش د  میت اند سیماى سیاسى و م قیی  عملى حزک کم نیس  نتا ج عملى آن  بنانچه ای

شه ض    کارگرى ن ا تا تن ا گ  س  که بحث ع ع  ا سییتر براى ا ران را دگرگ ن کند. وا اى از  و ایکار و

د  به کم نیسک کارگرى اس . مبحث عض    کارگرى باآخره با همه تحلیل و ت سیرهاى سیاسى که در بر دار

سا ه  ض   "م سنامهبر میگردد که می  ه "ع سا ستخراج اى ن ا تا ا صى که از ا ن بحث ا شخ س . اقداماو م اى ا

میشوو د شووا د بخ دى خ د ز ر و رو کننده نباشووند. اما امید من ا نسوو  که ا ن بحث بر نگرش ما نسووب  به حزک 

 .کارگرى از آن صحب  میکنک را تی    کنداى را که تح  عن ان کم نیسک تاثیر بگذارد و آن انتیاد عم مى

 

 چند کلمه درباره کارگرى شدن حزب

س  آگانه هدب  س  که حزک کم نی سال ا شدن"بند ن  س . در ط ل  "کارگرى  را در برابر خ د قرار داده ا

ام براى فیا ین حزک روشن کنک که ملزوماو ا ن تح ل بیس . اگر بخ اهک مح ر بند سال گذشته سیى کرده

حرک  زنده اعتراعى در اساسى تمام ا ن بح  ا را در بند جمله خالصه کنک ا نس : س سیا یسک کارگرى  و 

سرما ه سیر خاص ج امع  س   شته ا ستى نام گذا س  که بم ازاو آنچه که خ د را جنبش کم نی دارى م ج د ا
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خ د را دنبال کرده و سرن ش  مستیل خ د را داشته اس . تشکیل  و حزک کم نیس  کارگرى  ینى سازمان 

تى   ینى حزبی  بخشوویدن به جنبشووى که دادن ا ن سوو سوویا یسووک کارگرى بم ابه  و حزک سوویاسووى مارکسوویسوو

 .وج د دارد ا حال  باشد که بدون سر و سامان و با سازمانیابى درونى عییف فى

بپ تاکن نى  و بنین تبیینى را نمیپذ رد. براى آن ا جنبش س سیا یستى و کم نیستى  ینى آن مجم عه گروه ا 

سک فیا ی  سک و کم نی سیا ی س  سى که تح  نام  سیا سته  و احزاک  س  ا ن  ا آن د میکنند. هر جر ان ممکن ا

بداند  ا  "جنبش کم نیسوووتى"اى هسوووتند  جزو هائى  که عمدتا عییدتى و فرقهاحزاک و گروه ا را بنا بر مالک

هائى از احزاک و گروه ا اشووواره میکنند. در میابل ا ن احزاک و گروه ا  طبیه خیر. اما همه ب رحال به مجم عه

طبیه قرار میگیرد. در ا ن د دگاه ا حرک  سوو سوویا یسووتى طبیه تا آنجا میدور  " د بخ دىخ"کارگر و جنبش 

اس  که ا ن احزاک بر آن تاثیر گذاشته باشند و سازمانش داده باشند. ا ن ا آجرم وج د  و جنبش س سیا یستى 

 .کارگرى را در خارج ا ن حرک  حزبى به رسمی  نمیشناسند

ر و جنبش به اصوو الح کم نیسووتى و هک تار خ ایدا ش مارکسوویسووک و کم نیسووک هک م قیی  کن نى طبیه کارگ

هاى ب رژوائى را برمال میکند. مانی سووو  کم نیسووو  خ د بر متن  و کارگرى ورشوووکسوووتگى ا ن ایشوووداورى

ا حال م ج د در قرن ن زدهک تبیین و صادر شد. مارکز و انگلز حتى عن ان بیانیه خ د س سیا یسک کارگرى فى

ستى خ د ن اده ب دند و تاکید کردند که کلمه  را از سیا ی س  س "نامى گرفتند که کارگران بر جنبش  را  "کم نی

براى ا ن بکار میبرند که خ د را از سوو سوویا یسووک گیرکارگرى زمان خ د ت کیو کنند و تیلق خ د را به حرک  

مارکسیسک اعتراض س سیا یستى طبیه اى که تح  نام کم نیسک در جامیه جر ان دارد نشان بدهند. براى کارگرى

فرض عینى و م ج د ب د. آن ا قصووود اختراا  و جنبش دارى  و ایشوووداده و ایشکارگر در جامیه سووورما ه

ن    ر را نداشووتند  بلکه خ د را مت کر ن و سووازماندهان سوو سوویا یسووک کارگرى عمال م ج د در جامیه تلیى 

ها میگذرد  از از  و قرن و نیک که که از فیا ی  مارکسووویسووو میکردند. امروز  از از قر ا  و قرن و نیک 

ت  رى مارکسیسک به طرق مختلف و از جمله در دل انیالباو عظیک در درون جنبش کارگرى جا گیر شده اس   

اى و س سیا یسک کارگرى د گر ب  ر طبییى به مارکسیسک گرا ش دارد و از مارکسیسک ا  ام میگیرد. براى دوره

ى در کشوو رهاى مختلف  احزاک مارکسوویسووتى و کم نیسووتى واقیا احزاک سووازمانده ا ن سوو سوویا یسووک در میاطی

سک هم اره ا نچنین مجزا و ب ک کارگرى ب ده سیا ی س  سک و تار خ اجتماعى و طبیاتى  سیا ی س  اند. تار خ حزبى 

زبى باصووو الح کم نیسوووتى و نامرب ط نب ده اسووو . اما امروز ما در م قیی  کامال مت اوتى قرار دار ک. جر ان ح

ها ش د گر ربط مستییمى به ا ن جنبش س سیا یستى کارگرى ندارد. اعتراض ها و فرقهس سیا یستى با همه شاخه

دارى شدو  افته و امروز کشمکش مح رى در تمام دارى کارگر  که اا بپاى رشد و گسترش سرما هعد سرما ه

سرما ه س   د گر هربه کمتر وج امع  ص رو میگیرد. ما د گر با د  دارى ا کمتر از مجراى ا ن جر اناو حزبى 

از دو جنبش حرب بزنیک. دو جنبش با نیاط اتکاى طبیاتى مختلف  آرمان اى مختلف  سووورن شووو  و میدراو 

 .مختلف و میضالو و مسائل مختلف
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اجتماعى اس . کم نیسک کارگرى  و واقیی  اجتماعى و  و سن  زنده سیاسى و مبارزاتى اس .  و جر ان 

اند. درس  همان  ر که  یبرا یسک ب رژوائى  و واقیی  اجتماعى اس . ا ن سنت ا بر وج د احزاک سیاسى میدم

سى ب رژوائى حزک را مجم عه سیا شترک گرد آمدهعل م  اند. براى اى از افراد میداند که براى تحیق هدف اى م

اى در نبش اجتماعى اس .  یبرا یسک میت اند در دورهمارکسیسک حزک تشکل فیا ین  و سن  مبارزاتى و  و ج

هاى عینى اجتماعى آن وج د دارند سن   یبرا یسک  و جر ان حزبى نما ندگى بش د و  ا نش د. اما مادام که اا ه

جد د منجر میگردد. عین همین براى  یدا ش احزاک  یبرال  به ا ها  بار ند و  ما باقى می نده در درون ب رژوازى  ز

یسک  رفرمیسک ب رژوائى و گرا شاو د گر اجتماعى صادق اس . هر کز ا ن را براحتى می  مد که براى ناسی نا 

م ال جب ه ملى و سازمان اى متیدد درون آن در سن   یبرا یسک و ناسی نا یسک ا رانى شکل گرفتند. اما ا ن سن  نه 

کارگرى نیز همین میادآو وج د دارد.  با جب ه ملى شووروا میشوو د و نه به آن ختک میگردد. در م رد کم نیسووک

سن  کم نیسک کارگرى  که بین ا ملل اول و بلش  سک و انیالباو آ مان و روسیه را داشته اس   مدت اس  که 

اى شکل بدهد. میت ان علل ا ن نات انى را بحث کرد  اما ا ن نات انى ت ییرى در قادر نشده به احزاک سیاسى جدى

 .ک کارگرى  و گرا ش مبارزاتى واقیى و م ج د در جامیه اس  نمیدهدا ن واقیی  که کم نیس

 که ا نسوو  اول قدم. اسوو  ا ن سوون  مبارزاتى از بحث بر سوور شووکل دادن به  و حزک کم نیسووتى در درون

که احزاک شبه س سیا یس  و شبه مارکسیس  م ج د نه در ا ن سن  ایدا  بدهد تشخیص و ب  مد را همین انسان

 .اند و نه در آن کار میکنند. اما کار اصلى دس  بکار شدن و ساختن  و بنین حزبى اس شده

تر شده باشد. در با ا ن ت اصیل قاعدتا با د ب ارب ک عم مى بحث ما درباره کارگرى شدن حزک قدرى روشن

س  ا ران  و س سیا یسک کارگرى هک اکن ن در برابر ب رژوازى سنگربندى کرده اس . ا ن کنار حزک کم نی

ندارد  در درون خ د هزار و  و خط و هزار و  و اب ام دارد  سوووازمان  مدون  مه  نا ندارد  بر جر ان حزک 

ى براى اش در سووو حى میدماتى و حداقل اسووو . حزک کم نیسووو  با د به ا ن جر ان بپی ندد و اگر بیزدرونى

گ تن و کارى براى کردن دارد ا نجا بگ  د و ا نجا بکند. کارگرى شدن حزک کم نیس   ینى برسمی  شناخته 

سرما ه عد  سترش اعتراض  س  بین ان ابزار گ سک شدن حزک کم نی سیا ی س  سط خ د جر ان  دارى کارگر ت 

ا و ایشداور  ا  همه مناسباو و کارگرى و کارگران کم نیس . ا ن مستلزم کندن حزک کم نیس  از همه باوره

ش له س . م سنگربندى کارگرى ا ض ر تمام و کما ش در ا ن  ش اى م روثى بپ گیرکارگرى و ح ها و همه رو

ا ن مسووتلزم تبد ل شوودن حزک کم نیسوو  به سووخنگ  و اربمدار ا ن سوون  کارگرى و فیط همین در برابر کل 

 .جامیه م ج د و کل ب رژوازى اس 

  
 طرح مساله عضويت کارگرى 

 براى و بگذار ک دسوووت رمان در را "کارگرى عضووو   "ا نکه ما در حزک کم نیسووو  ا ران با د امروز مبحث 

 میبا س  قاعدتا. میرساند را اساسى وارونگى و تناقض  و کنیک ج ئى باره حزک در کارگران عض    تس یل

طبییى هرکسى که  کبار مانی س  کم نیس   انتظار به بنا و تیر ف به بنا کم نیس  حزک. میب د ا ن عکز مسا ه
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را خ انده باشد  میبا س  حزبى کارگرى باشد. اگر بح ى در م رد عض    بین ما م رح میش د میبا س  بحث 

مان باشد. ا ن تناقض با د هر عض  حزک کم نیس  شرا ط و ملزوماو عض    گیر کارگران در حزک کارگرى

 .کر بیاندازدا ران را تکان بدهد و به ف

صد از  ش د. بند در شاخص آمارى م رح می ص رو  و  ض    کارگران در حزک ب سا ه ع براى برخى رفیا م

اعضوواى حزک کارگرندخ خ د همین که رفیا به ا ن شوواخصوو ا ت جه کنند ا بته بسوویار خ ک اسوو . اما تنزل دادن 

درصوود اعضوواى کارگر به گیر کارگر در  مسووا ه به آمارها و درصوودها گمراه کننده اسوو . به حسوواک آمار و ارقام

س  کارگرى از ا ن  س . امروز حزک کم نی شکیل آن مرتبا رو به افزا ش ب ده ا س  ا ران از بدو ت حزک کم نی

هائى رسوویده اسوو  که در بپ راد کال ا ران در دهه هاى اخیر بیسووابیه اسوو . میت ان گ    حاظ به حد نصوواک

اند را رفیائى تشوووکیل که در ط ل ا ن سوووا  ا به عضووو    حزک درآمده اک ر   قر ا به ات اق گیر کارگرانى

ا حال با تشکیالو حزک کم نیس  کار میکردند اما از نظر حی قى عض  نب دند. اما در میان رفیائى میدهند که فى

سته شکیل حزک بما ای  شکیل میدهند. در واقع  بکه از از ت سیار باآئى را رفیاى کارگر ت   ژه در اند اک ر   ب

سه ب ار سال اخیر  روشن کران و گیر کارگران به مییاس بسیار کمى خ اهان عض    در حزک کم نیس  ا ران 

 .اند  حال آنکه روى آورى کارگران به کار متشکل با حزک گسترش بسیار ز ادى ایدا کرده اس شده

شانه شدن به  و هائى از ت انائى با ی ه ا ن روندها همه م ب  وم ل بند. ا ن ا ن س  ا ران براى تبد ل  حزک کم نی

ساده را مد نظر ندارد.  ض    کارگرى ا ن تح ل آمارى تدر جى و  ستند. اما مبحث ع ستى کارگرى ه حزک برا

آورى کارگران به حزک هن ز بر متن  و سیاس  و سیستک عض گیرى تر نشان میدهک که بگ نه ا ن روىاائین

کارگرى اسوو .  ذا خ د همین روند هک عمال از هر مینى جدى طبیاتى  صوو رو میگیرد که در اسوواس خ د گیر

ت ى میشوو د. اما ا نجا صوورفا ت جه رفیا را به ا ن جلا میکنک که مسووا ه عضوو    کارگرى بر سوور آوردن آحاد 

کارگر و عضوو  کردن آن ا در حزک به آن مینى که امروز آنرا مى ف میک نیسوو . بلکه بر سوور وسووی  دادن دامنه 

د   حزک به نح ى اسووو  که فیا ی  کارگر کم نیسووو  را  همانجا که دارد امروز صووو رو میگیرد  م ج 

دربربگیرد و به بخشوووى از خ د تبد ل کند. بیبارو د گر بحث عضووو    کارگرى بر سووور تجد د تیر ف خ د 

ارتباط  اى که هک اکن ن درم   م عضوو    و حزبی  به نح ى اسوو  که مبارزه کم نیسووتى و راد کال کارگرى

تنگاتنگ با حزک صوو رو میگیرد را هضووک کند و به شووکل اصوولى ابراز وج د خ د حزک تبد ل نما د. در کنار 

آمار و ارقام ورود کارگران به حزک  فاکت اى به مراتا م مترى نیز وج د دارند که متاس انه هن ز آن  ر که با د 

شده سباو ما ن سنت اىوارد محا شکیالتى و  شته اند و بر ت کر ت ها اند.  و نم نه از ا ن فاک حزبى ما تاثیر نگذا

شوکل گیرى طیف وسوییى از کارگران کم نیسو  و دخیل در مبارزاو اعتراعوى کارگرى اسو  که شود دا از 

حزک ا  ام میگیرند و اگر در راب ه تنگاتنگ عملى با ما قرار ندارند از بى میلى آن ا نیسووو . گاه اخبار فیا یت اى 

د سازماندهان حزبى را نیز متحیر میکند. حزک ما نه فیط هن ز نت انسته اس  کل حرک  س سیا یستى ا ن رفیا خ 

راد کال کارگران را در درون خ د جاى بدهد  بلکه حتى آن بخش از فیا ین و مبارزان ا ن س سیا یسک کارگرى 
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خارج مرزهاى حی قى حزک  را نیز که خ د را آگاهانه به حزک کم نیسووو  نزد و و متی د میداند عمدتا در

 .نگ داشته اس 

بیبارو د گر حزک کم نیس  ا ران هک اکن ن از دو جزى تشکیل میش د.  و جزى رسمى  سرشمارى شده و به 

عض    گرفته شده. ا ن آن بخشى اس  که میم آ به آن حزک اطالق میش د. در ا ن بخش باف  گیر کارگرى 

روى گیر رسمى به مراتا وسییتر متشکل از کارگران کم نیس  و رهبران هن ز گلبه دارد. جزى دوم شامل  و نی

جنبشوو اى اعتراعووى اسوو  که بدون آنکه عضوو  حزک باشووند سوویاسووت اى حزک را جل  میبرند و به اشووکال گیر 

سنامه سا صل ا عبط و ربط با حزک راب ه برقرار میکنند. قدرو واقیى حزک ما در هر می ع حا اى و  اهرا بدون 

هر دو جزى اسوو . اما حزک ب  ر رسوومى متاسوو انه فیط او ى اسوو . ا ن دوگانگى در همه جاى ا ران  جمع ا ن

تر ن شکلى ا ن حییی  و ا ن تناقض را د د. عض    وج د دارد  اما کردستان جائى اس  که میت ان به برجسته

سمی   افته امروزى( ن ض  بخش اول )بخش ر س   هربند که ا ن ا کارگرى به مینى افزا ش خ ى کارگران ع ی

سترش  سى ا ن بخش دوم و گ شنا سمی   شد  بلکه به میناى بر شته با صد کارگران گلبه دا هک با د ب  ر ق ع در

س  که در خارج مرزهاى امروزى حزک وج د دارد. کارگرى  سیع کارگرى ا سازمان و ض    حزبى به ا ن  ع

شدن اراتیو آن.  ینى تبد ل  شدن اراتیو کارگر کم نیس   در رو در شدن حزک کم نیس   ینى کارگرى 

روئى مسووتییک با سوورما ه  به م متر ن بخش اراتیو حزک.  ینى تجد د تیر ف حزبی  به نح ى که ا ن اراتیو 

عمال م ج د و در حال جر ان را دربربگیرد. وعیی  م ج د تصنیى اس  و از آن م متر  ز ان اصلى آن ا نس  

ح ل اراتیو ا ن بخش کارگرى آرا ش بگیرد و بر ا ن اراتیو آن  ر که  که حزک را از ا ن م قیی  که خ د

ا حال به اعتیاد من عضوو  حزک کم نیسوو  ا ران هسوو . با د تاثیر بگذارد محروم میکند. ا ن بخش کارگرى فى

بیرون ماندن حی قى ا ن طیف وسووویع رفیاى کارگر از حزک  به درجه ز ادى تا همینجا روند تحکیک کم نیسوووک 

ستى کارگران ا ران مانع ا جاد کار سر راه تبد ل حزک ما به حزک کم نی س  و بر  گرى در حزک را کند کرده ا

 .نم ده اس . به ا ن وعع با د خاتمه داد

 .براى روشن شدن ب ارب ک ا ن بحث با د به بند نکته د گر هک اشاره کنک

هاى کارگر را در خ د و در راب ه با ا ت دهاوآ  وقتى از حزک کارگرى حرب میزنیک منظ ر حزبى نیس  که  زوم

خ د سووازمان داده باشوود )بیزى شووبیه م قیی  سوو سوویال دم کراسووى ارواا تا قبل از بحران دهه اخیر(. ا ن براى 

هاى خاص و تح  شوورا ط خاصووى ممکن میشوو د. آنچه م رد نظر ماسوو  ا نسوو  که کم نیسووک انیالبى در دوره

س  با د ب رحال تا آن سازمانده و حزک کم نی سى م ج د   دارد و فیا ی  میکند   سیا جا که بین ان  و حزک 

دربرگیرنده فیا ین جنبش اعتراعوووى طبیه کارگر و رهبران کارگرى باشووود. حزک کم نیسووو  با د حزک  و 

گرا ش کارگرى باشود. با د حزبى برخاسوته از محیط اعتراض کارگرى و درگیر در آن باشود. سواختار اصولى و 

اش با د متکى بر بخش ایشوورو و کم نیسوو  خ د کارگران باشوود. مسوولک اسوو  که در ا ن حزک لىفیا ی  اصوو

انیالبی ن کم نیس  با هر خاستگاه طبیاتى جاى دارند. اما ست ن فیراو و باف  گا ا آن را با د کارگران تشکیل 
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تراض کارگرى با ت ده بدهند و عرصه اصلى اراتیو حزک آنجا باشد که کارگران کم نیس  و حزبى در متن اع

 .دار قرار میگیرندکارگران در برابر سرما ه و سرما ه

طبیه تیر ف میکنند.  "ایشاهنگ"ثانیا  ا ن بحث من ت اوو م مى دارد با بحث کسانى که امروزه حزک را حزک 

فرم  بندى در نیس . بلکه با درکى اس  که از آن وج د دارد. مدافیان ا ن  "ایشاهنگ"اختالب من با ا ن می  ه 

دوره ما سوونتا باز روشوون کران را سووازمان میدهند و در ا ن فرم ل مج زى براى ا جاد احزاک بپ گیر کارگرى 

ایدا میکنند. براى ا ن ا ایشوواهنگ هن ز  و ایشوواهنگ عییدتى اسوو  و هن ز به قشوور تحصوویلکرده جامیه رج ا 

شرو و رهبر عملى طبیه  آن کارگر ستى را مبنا قرار میدهد که فىمیکند. بحث من درباره ای ا حال بین ان ان کم نی

ست ن فیراو هر  سک کارگرى فیا ی  میکنند. ا ن ا با د  سیا ی س  سازماندهان  رهبران اعتراض کارگرى ومبل ین و 

 حزبى باشند که تح  نام کم نیس  فیا ی  میکند.

 

 و کارگران "چپ راديکال"

سر راه ما  بین ان حزک کم ن یس  ا ران  براى تبد ل شدن به  و حزک عمال کارگرى قرار دارد  م انیى که بر 

سوواخته  و روند تار خى ط آنى اسوو . ا ن ا انیکاسووى از جدائى تار خى و عم مى بپ راد کال ا ران از طبیه 

ام  هر ایشووروى ما من ط به گسووسوو  فکرى و کارگر اسوو  و همان  ر که بارها و به اشووکال مختلف تکرار کرده

ا ک.  ذا در هر نید از بپ راد کال با د عملى ما از ا ن بپ راد کال اسوو . ما در ا ن مسوویر ایش رفته سوویاسووى و

صره عافه کنیک. من ا ن ت اوت ا را آخر بحث خ اهک ا نجا و آنجا تب هائى درباره ت اوت اى حزک ما با ا ن جر ان ا

ش  حزک ما را نه ا ن ت اوت ا ب سرن  شباه گ    برا که بنظر من هن ز  ض    لکه  سا ه ع ها دارد رقک میزند. م

کارگرى و راب ه عملى حزک با کارگران  کى از آن م اردى اسووو  که ما دار ک تاوان تمکین گیر انتیادى به 

 .باورها و تجارک ایشینه بپ گیر کارگرى را از میدهیک

س  که  ستى ا سیا ی س  شبه  شاو  س  نیروهاى منظ ر من از بپ راد کال در ا ن بحث کل آن گرا  شک بدنبال 

سوونتى اا ز سووی ن ا ران  جب ه ملى و حزک ت ده  و ب  ژه از از تح آو اقتصووادى که با اصووالحاو ارعووى در 

ید خط و در کنار آن ا طیف وسوووییترى از گروه اى  ٣ا ران صووو رو گرف  ب ج د آمد. مشوووى بر کى و ب

ن بپ راد کال را نما ندگى میکردند. اما همینجا اى ب دند که ایدا ش ا مائ ئیس  و  یبرال بپ  اشکال سازمانى

بگ  ک که ب ارب ک عم مى بحث من در نید راب ه بپ راد کال با کارگران به محیط سووویاسوووى ا ران محدود 

س   ج انى  اگر از گروه ائى بگذر ک که در دوره ش د. ا ن جر ان در  صله گرفته نمی شتر از کمینترن فا هاى ای

میالدى بتدر ج با نید باصوو الح خط رسوومى کم نیسووک که ت سووط حزک کم نیسوو   ٥٠ب دند  از اواسووط دهه 

هاى اصلى ایدا ش ا ن بپ ش روى نما ندگى میشد  شکل گرفتند. تروتسکیسک  مائ ئیسک و بپ ن  سربشمه

. از انداند و به اعمحالل کشیده شدهاند. ا ن جر اناو امروز د گر م ع عی  خ د را از دس  دادهراد کال ب ده

دوره فیا ی  و رونق ا ن جر اناو ب د. ا ن ا هک از نی ه نظر جدائى از طبیه  ٧٠تا نیمه دوم دهه  ٦٠اواسوووط دهه 
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کارگر خصووو صووویاو مشووواب ى را با بپ راد کال ا ران دارند و طبیا بر ذهنی  و اراتیو جر اناو ا رانى تاثیر 

شته ستگاهگذا ش . بپ  اند. اما در تحلیل ا ن جر اناو با د به خا طبیاتى و محیط اجتماعى مت اوو آن ا ت جه دا

راد کال در اروااى گربى و آمر کا عینا حاصووول و نما نده همان جنبش اجتماعى و م ا باو طبیاتى نب د که در 

ا ران. به ا ن د یل من بحث خ د را به بپ ا ران محدود میکنک  بخصووو ص که ا ن  کى از نظر فرمال و تی  مى 

 .ترى با تجربه حزک کم نیس  ا ران داشته اس راب ه مستییک

شد. ا ن بپ در  شگ تى با سا میت اند ما ه  سا انزواى بپ راد کال ا ران از طبیه کارگر نه نیاز به اثباو دارد و نه ا

شکل گرف  که میان  سی ن ب رژوائى ا ران  حزک ت ده و جب ه ملى   سنتى اا ز  س  احزاک  شک شى از  خالى نا

سک را نما ندگى خ د  آرمان اى  سی نا ی سک و نا سته ا ران  رفرمی س  ب رژوازى ن خا قد مى جناح اى بپ و را

میکردند. نید بپ راد کال به ا ن احزاک سنتى اساسا نیدى ب د بر رها شدن اربک ا ن آرمان اى ب رژوائى ت سط 

ایش گرفته ب دند. ایدا ش  اى که آن ا ایشووتر براى تحیق ا ن اهداب درهاى مسووا م  ج  انها ن احزاک و شووی ه

بپ راد کال حاصل بدس  گرفته شدن همین اربک ت سط نیروهاى اجتماعى د گر و طبیا در شرا ط اقتصادى 

صادى از  سى و اقت سیا ستیالل  سرما ه دارى ا ران و تامین ا صالح  سى مت اوتى ب د. مرکز ثیل مبارزه براى ا سیا و 

اى در جنبش انتیال درعین حال حاصل روندهاى فکرى تییین کننده ب رژوازى به خرده ب رژوازى منتیل شد. ا ن

بپ در مییاس ج انى و نیز تح آو بنیادى در اقتصاد سیاسى ا ران ب د. من ا نجا نمیت انک وارد ا ن مباحث بش م. 

و  همینیدر اشاره میکنک که اصالحاو ارعى و تح آو م مى که در طى ا ن اروسه در ساختمان اقتصادى ا ران

س ق باف  طبیاتى جامیه رخ داد اهمی  تییین کننده شکل دادن به ا ن بپ جد د و  سنتى   اى در زوال احزاک 

تر در مبارزه سوویاسووى داشوو . در کنار ا ن تح ل اقتصووادى  هاى افراطىتر و شووی هدادن آن به م ا باو راد کال

گرائى ناسی نا یستى در آمر کاى ک و نیز خلقاوعاا ج انى جنبش باص الح س سیا یستى و ب  ژه ایدا ش مائ ئیس

آتین  که هر و به نح ى اسووتراتژى ناسووی نا یسووک و رفرم در کشوو رهاى تح  سوول ه را تبیین میکردند  ماتر ال 

 .آزم براى ترسیک سیماى سیاسى و نظرى ا ن بپ جد د را فراهک میکرد

س  که بپ راد کال ا ران به ص آ در کان ن اعتراض کارگرى زاده  ب ررو آنچه با د تاکید کرد ا ن ا ن ترتیا ا

نشوود و اا نگرف . از نظر آرمان ا و اهداب  ا ن بپ گرا ش خاصووى به سوو سوویا یسووک کارگرى و     ما کی  

ستبدادى   عد ا صى را نما ندگى نمیکرد. مبارزه  ص  سک"و  "عدا   اجتماعى"خ ستیالل از امپر ا ی همچنان  "ا

هاى ل میداد. از نظر عملى اسووتخ انبندى ا ن بپ  فیا ینش  کادرها ش  ح زهدرونما ه سوویاسووى آن را تشووکی

ها ش و باآخره اشوووکال مبارزاتى که ایشووون اد میکرد همه از همان طبیاو فیا یتش  زبانش  او   ت ا و مشووو له

بیشترى به  اجتماعى گیرکارگرى ما ه میگرف  که ا ن بپ اربک آرمان ا ش را بلند کرده ب د. من بیدا با ت صیل

ا ن ابیاد عملى بر میگردم و نشوووان میدهک که بگ نه ا ن بپ قبا ى ب د که به قا ا تن روشووون کر ناراعوووى 

س  که جدا ماندن طبیه کارگر از ا ن بپ طبییى و اجتناک نااذ ر  شن ا شده ب د. همینیدر رو ب رژوازى دوخته 

قابل ت ج ى میان ا ن بپ با اعتراض کارگرى  حتى تماس ١٣٥٧ب ده اسوو . در تمام ط ل دوران قبل از انیالک 
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و محیط ا ن اعتراض د ده نمیشووو د. بخش اعظک ا ن بپ آشوووکارا ا ن جدائى را ت  ر زه میکند. مائ ئیسووو  با 

نخستین تالقى واقیى  ٥٧اش. انیالک دهیانش و بر و ش رى با داستان م ت ر ک بو و بزرگ و تبلیغ مسلحانه

ین ان  و طبیه اجتماعى اسووو . تار خ دوره انیالک تار خ مسوووجل شووودن ا ن و حضووو رى ا ن بپ با کارگر ب

 .جدائى و آجرم از صحنه خارج شدن ا ن بپ راد کال اس 

سک از نظر ا ن ا  و ت  رى )و در  سی ش . اوآ  مارک صلى دا س  مینامید دو د یل ا سی اگر ا ن بپ خ د را مارک

عاا م  س  و هرکز واقع تن ا ت  رى میتبر( تح ل ق رآمیز او سک گره خ رده ا سی ج د ب د. ا ده انیالک به مارک

صالحاو کامال  عاا  حتى براى عملى کردن ا صر در اى تح ل ناگ انى و ق رآمیز او که در تمام ط ل تار خ میا

ب رژوائى  ب ده اسوو  بنابار جائى در سوویسووتک فکرى خ د براى مارکسوویسووک باز کرده اسوو . همان  ر که گ تک 

هاى مکتا ت سیه نیافتگى به اندازه کافى مارکسیسک را خلیى و ملى کرده ب دند که ه مارکسیس مائ ئیسک و شب

بت اند ت سوووط ب رژوازى ناراعوووى کشووو رهاى تح  سووول ه اخذ بشووو د. ا ن اوعووواا ا بته امروز ت ییر کرده و 

مروز د گر براى که ا نچنین به میدان آمده ب دند دارند بسووورع  صوووحنه را خا ى میکنند. ا "مارکسووویسوووت ائى"

س  و نه انیالک. اما در دوره سک مد ا سی سل ه نه مارک ش ر تح   شن کر ک شکل رو اى که بپ راد کال ا ران 

 .گرف  مارکسیسک تن ا روش کسا هر ن ا اعتبار سیاسى بم ابه  و جر ان راد کال ب د

سک  م قیی  طبیه کارگر در خ د ا ران سی سبیدن ا ن جر ان به مارک و ااگذارى روز افزونش به  عامل دوم در ب

صحنه سیاسى در جامیه ب د. بپ راد کال کارگر را ست ن فیراو خلق خ د تیر ف کرده ب د و گربه نسب  به 

ساس و آقید ب د  در مجم ا خ د را نما نده و مدافع کارگر  ستیل ا ن طبیه گیرح م ا باو و نیازها و آرمان اى م

س . به درجه شى از خلق میدان س  خ د  حال با هر تبیینى  براى کارگر جا باز بین ان بخ سیا اى که ا ن بپ در 

 .میکرد ب مان درجه بناگز ر مارکسیسک را نیز میبا س  در ت کرش وارد کند

در ط ل انیالک کارگران به ا ن بپ نزد و شدند. اما فیط همین. کارگر مادام که جنبش انیالبى خ دش سر و 

ارد  برنامه ندارد و خ د ب  ر واقیى و با  یل آ ترناتی  مسوووتیلى در برابر قدرو سوووامان ندارد  مادام که حزک ند

تر ن جر اناو م ج د در جامیه بشک میدوزد. همین مکانیسک سیاسى نساخته اس   ناگز ر به راد کا تر ن و بپ

کارگر نه از سر کارگران را در همه کش رها به جناح بپ ب رژوازى متما ل میکند. عل  ا ن مسا ه روشن اس . 

سى اا میگذارد. آلا ده سیا صحنه  هاى تجر دى  بلکه با م ا باو واقیى و براى ب ب د ملم س در زندگى خ د به 

م قیی  عینى او در ت  ید ناگز رش میسازد که هر  حظه به امید حتى ک بکتر ن ت ییراو میان حرکت اى سیاسى 

جر اناو در متن اعتراض کارگرى و تبد ل آن ا به احزاک طبییى انتخاک کند. اما ا ن به میناى جاى گرفتن ا ن 

کارگران نیس . بپ راد کال ا ران حتى ا ن امید و ا ن همس ئى سیاسى ناگز ر کارگر ا رانى با خ د را نیز بکار 

ى نگرف . افق ناسی نال رفرمیستى  مش له عد استبدادى  و ساختمان و بینش سازمانى روشن کرى و شبه آنارشیست

 .ا ن بپ حتى اجازه نداد ا ن جر اناو ت سط کارگران براى اعتراض اقتصادى و سیاسى بکار گرفته ش ند
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سک در انیالک خیلى س سیا ی سک میاصر ا ران و ب  ژه تار خ عملکرد ا ن  س سیا ی سند   ٥٧ها وقتى تار خ  را مین  

 سووویا یسوووک کارگرى  بین ان  و جنبش تار خ ا ن بپ راد کال را دوره میکنند. واقیی   اما  ا نسووو  که سووو

با  یل در تمام ط ل حیاو ا ن بپ راد کال در بیرون آن و مسوووتیل از همه اف  و خیزهاى آن در  اجتماعى 

جر ان ب ده اسوو . م رخین تازه بدوران رسوویده بپ ا ران  با ا  ام از ادبیاو دو دهه قبل بپ ارواا و تح  تاثیر 

س  ب شک ش روى   سى میدانند. اما تح آو امروز در  شى از عدم ت جه آن به امر دم کرا پ راد کال ا ران را نا

در واقع کل بپ راد کال بیزى جز  و دم کراتیسوووک ملى و راد کال نب د. تمام  حظاو حیاو ا ن بپ را 

مبارزه علیه سرک ک دمکراسى و بازاز گرفتن دستاوردهاى دم کراتیو قیام ب من ت سط رژ ک اسالمى میسازد. 

سى جنگید و خ ن داد. بپ راد کال بد یل انزواى خ د ازا  سک کارگرى و جنبش  ن بپ براى دمکرا سیا ی س 

 از بیشووتر بیزى که برا ماند باقى سوویاسوو  حاشوویه در راد کال بپ. خ رد شووکسوو  اعتراعووى طبیه کارگر

سک سیا ی شار س  شیه اق ست عد و دمکراتیو مبارزه تار خ بپ ا ن تار خ. نب د جامیه اىحا س . تار خ ا بدادى ا

هاى سازمانى ا ن اس . ا ن مبارزاو ب رحال ها و جمع و ت ر قتحرک دانشج  ان و روشن کران ج ان و المیو

س . تار خ  سک طبیه کارگر نی سیا ی س  ستییک کارگرى و  ارزش خ د را براى طبیه کارگر دارد  اما تار خ عمل م

اى کارگران  خ اباندن ت  ید  کشووومکش بر سووور اى ت دهاعتصووواباو کارگرى نیسووو . تار خ ایدا ش سوووازمان 

هاى فیا ی  کم نیستى کارگرى  ایدا شدن رهبران سرشناس در مبارزه اقتصادى و نظائر دستمزد  ایدا ش ح زه

اى در کنار ا ن بپ و در میابل بشمان ناباور و بى اعتماد ا ن بپ آن نیس . ا ن ات اقاو که با ابیاد خیره کننده

با طبیه کار سووخن میگ    و به  "ای ند"اد  خارج اراتیو اجتماعى ا ن بپ باقى ماند. بپ راد کال از رخ مید

سر ای ند  سا ه نه بر  شد که م با کارگران  "س سیا یسک"ا ن ترتیا به انزواى خ د اذعان میکرد  اما هرگز مت جه ن

و ای سووتن به حرک  سوو سوویا یسووتى بین ان  و قشوور اجتماعى  بلکه بر سوور ترک کردن مکان اجتماعى خ  ش 

کارگرى اسووو  که فى ا حال در جامیه جر ان دارد. حرکتى که عمل مسوووتییک کارگرى را سوووازمان میدهد  

ستى طبیه کارگر را  سیا ی س  سازد  رهبران کارگرى را ارورش میدهد  خ دآگاهى  صاباو را می عاو و اعت اعترا

  از مح ل تا ش را  متحد نگه میدارد و مارکسیسک را علیرگک همه رشد میدهد  کارگران را تا هر اندازه که میت اند

هائى که همین بپ راد کال به آن آو خته اس  از ز ر دس  و بال بیرون میکشد حش  و زوائد و گامض اند شى

تا بکار ببرد. ا ن جنبش عییف و بى سر و سامان اس . تحزک بخ د نگرفته اس  و قدرو عظیک خ د را بنما ش 

 .تر ن س سیا یسمى که در ا ران وج د داردشته اس . اما واقیى اس . واقیىنگذا

تر بگ ئیک جدائى جنبش بپ راد کال ا ران از جنبش س سیا یسک جدائى بپ راد کال از کارگران  و  ا درس 

مه نا جدائى نظرى  بر به و عمیق اسوووو . ا ن  و  جان مه  جدائى ه اى  اراتیکى  و در  و کارگرى   و 

 مختلف  انیالک دو براى مختلف  اجتماعى تح آو مجم عه دو براى اندجنبش دو ا ن ا. اسووو  اجتماعى کلمه

سک نما نده  کى. انداراتیو و با  یل دو هر. مختلف اجتماعى طبیاو بر متکى سیا ی  حرک   رب د گرى و س 

س  کارگرى خ دبخ دى سمى اگر واقع در. نی سیا ی س  س  س  او ى در ه  -ا  رب اعتراض ملى تمام دومى. ا
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دم کراتیو روشوون کر ناراعووى ا رانى ب ده اسوو . مارکسوویسووک  بین ان  و تیتر و تابل ى عم مى  و همین  ر 

سنخ گرفتن مجم عه صادى ف رى ا ن ا را به هک ربط میدهد و نزد و میکند. اما هک  سى و اقت سیا اى از م ا باو 

 .ا ن ا اشتباه اس 

اى اجتناک نااذ ر ب د که از ماهی  سووویاسوووى و م قیی  راد کال بنابرا ن اد دهگیر کارگرى ب دن باف  بپ 

طبیاتى آن ناشى میشد. ا ن جر اناو  همان  ر که گ تک  نه از جنبش طبیه کارگر و از محیط اعتراض کارگرى  

شکل گرفته ب دند. فیال ب دن  ستبدادى  عد ا س  و  سی نا ی سی ن ب رژوائى نا در درون طبیه بلکه در امتداد اا ز 

کارگر و جنبش اعتراعى طبیه اص آ حا   طبییى و متیارب م ج د   ا ن جر اناو نب د. بر ک ا که اساسا با 

ا ن ایش فرض که اختناق مانع تماس با کارگر اس  مشى خ د را بنا کرده ب دند. در جر ان انیالک  هنگامى که 

تحصوویلکرده و روشوون کر خرده ب رژوا بار د گر جنبش عامل اختناق نیش بندانى بازى نمیکرد  تحرک اقشووار 

هن ز  "دانشوووج "طبیاتى را براى ا ن بپ تح  ا شووویاا قرار داد. همین امروز هک براى تتمه ا ن بپ راد کال 

محس ک میش د و کافى اس  دانشج  ان فالن دانشگاه در اعتراض به ق ع برق قاشق  "انیالک"شیپ ربى و امید 

ند ت قابلمه بک ب یا ند و روزنامهبه  به هیجان ب به هاى خ د را از ت نی ا جر اناتى نظیر راه کارگر  هاى ارشووو ر 

ار کنند. ب رحال نکته اصوولى ا نجاسوو  که ا ن جدائى و بیگانگى با اعتراض  "جنبش دانشووج  ى"دانشووج  ان و 

 .ردکارگرى ابدا تصادفى نب د و صرفا جا گاه اجتماعى گیر کارگرى ا ن بپ را تاکید میک

هاى مشخصى که باعث جدائى عملى و سازمانى کارگران از بپ در بخش بیدى ا ن ن شته به ت صیل به مکانیسک

راد کال میشوود میپردازم و در بخش آخر اقداماو مشووخصووى را که ما با د در سوو  ح مختلف براى گسووترش 

  .عض    کارگرى در حزک کم نیس  به آن دس  بزنیک ب  ر خالصه ذکر میکنک

 

 زب کمونيست و عضويت کارگرىح
 قسمت دوم

در بخش قبل گ تک که جدائى عملى کارگران از احزاک بپ راد کال ا ران و گلبه روشن کران و تحصیلکردگان 

سیاس  سازمان ا ابدا تصادفى و  ا ناشى از  شه در جدائى در ا ن  هاى عض گیرى نادرس  و گیره نیس . بلکه ر 

ا ران از طبیه کارگر و جنبش کارگرى دارد. اعتراض کارگرى ح زه طبییى تار خى و اجتماعى بپ راد کال 

فیا ی  و م ج د   ا ن بپ را تشکیل نمیداده و اهداب سیاسى  آرمان اى اجتماعى و اشکال مبارزاتى ا ن بپ 

س . با م ج د   اجتماعى و نیازهاى سیاسى کارگر به م ابه  و طبیه میین اجتماعى هک سنخ و سازگار نب ده ا

هائى که ا ن واقیی  وسوویع اجتماعى را در سوو   عملى منیکز میکند و در ا ن بخش میخ اهک به آن مکانیسووک

ض    در آن ا دور  سازمان ا و از ع شکیالت ا قرار میگیرند  از ا ن  ع ا کار ا ن ت کارگران را  حتى آنجا که م 

 .نگاه میدارد  اشاره کنک
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 سازمانىمبارزه اجتماعى يا فعاليت 

قبال اشاره کردم که بپ راد کال ا ران با شکس  نیروهاى سنتى اا ز سی ن ب رژوائى  جب ه ملى و حزک ت ده  

سنتى را نید کرد. در ت  رى تاکید جدى شد. ا ن بپ جد د  جر اناو  سک ایدا  سی سک و مارک سیا ی س  ترى بر 

دادى و ناسی نا یستى تیزتر شد. در عمل سیاسى  بین ان  و مکتا گذاشته شد. از نظر سیاسى  به انتیاد عداستب

ج  انه جر اناو سنتى به ن ع مبارزه ق رآمیز و ز رزمینى کنار گذاشته شد. به ا ن ترتیا بخشى هاى مسا م روش

از اا ز سی ن ب رژوائى در ا ران راد کا یزه شد. اما در ا ن میان تح ل اساسى د گرى نیز ات اق افتاد که ا ن بپ 

سن جد د  سىرا از  سیا سنتى جر اناتى هاى  ساخ . جر اناو  شکیل میدادند  متما ز می شاى او یه آنرا ت اى که من

اى از نیروهاى متن ا اا ز سووی ن اجتماعى ب دند. نه فیط جب ه ملى  که اسوواسووا ائتالب گل و گشوواد و گسووترده

تر ب د  کان ن و تسوومه نیا ه مبارزه زمانیافتهتر و سوواب رژوائى ب د  بلکه حزک ت ده نیز که از نظر تشووکیالتى متیین

اى از اقشوووار واقیى در جامیه ب دند. بپ جد د بنین خصووولتى نداشووو . بپ راد کال ا ران به م ابه مجم عه

اى را ایش میبردند. ا ن سوووازمان ا و گروه اى ز ر زمینى و گیر قان نى شوووکل گرف  که مبارزه سوووازمانى و ژه

هاى اجتماعى نب دند. براى ا ن سووازمان ا تحرک سوویاسووى طبیاو واقشووار مانده جنبشسووازمان ا نما نده و سوواز

اجتماعى  در درجه اول جنبش دانشج ئى و سپز جنبش کارگرى  حرکاتى خارج حی ه اراتیو سازمان ب دند 

ت ده و هاى اجتماعى حزک برقرار نما د. بجاى سوون  "ای ند"که سووازمان میبا سوو  در روند مبارزه خ د با آن ا 

شووان تیر ف شووان  بلکه با مشووخصوواو تشووکیالتىجب ه ملى  سووازمان ائى ایدا شوودند که نه با م قیی  اجتماعى

 سیاسى  صحنه در اجتماعى و طبیاتى نیروهاى بجاى سازمان میشدند. ا ن خصل  گیر اجتماعى و جا گز ن شدن

بخشووى از فیا ین سوویاسووى آن  شوودن راد کا یزه حاصوول سوون  ا ن که برا. ب د نااذ ر اجتناک راد کال بپ براى

طبیاتى ب د که خ د در صحنه اجتماعى نه فیط راد کال نب دند  بلکه بدنبال اصالحاو ارعى دهه ب ل رسما در 

 .نظام سیاسى محافظه کار م ج د ب ارب ک سیاسى مناسا براى رشد اقتصادى را  افته ب دند

 صیاو سازمانى و عمل سیاسى ا ن جر اناو ک بیده ب د. ترو ج شی ه عروج ا ن بپ جد د م ر خ د را بر خص

اعتیاداو تازه  افته شووبه مارکسوویسووتى  تبلیغ و ت ییج علیه اسووتبداد و امپر ا یسووک  و آکسووی ن به نیروى اعضوواى و 

سازمانده اعتراض  سنتى  سیک میکرد. جر اناو  صلى اراتیو ا ن بپ جد د را تر شکیالتى  خ  ط ا ستگان ت واب

عى ب دند. بپ جد د  منزوى از حرکاو اجتماعى  اعتراض سازمانى را به شکل وج دى خ د تبد ل کرد. اجتما

دو تبیین اساسى براى ت جیه ا ن خصل  گیر اجتماعى در درون ا ن بپ وج د داشته اس . دو تبیین که در عین 

سازمان "ه اس . اول  می  ه اى مارکسیسک و س سیا یسک کارگرى ب دحال متضمن تحر ف برخى از م اهیک اا ه

سووو سووویا یسوووک با جنبش طبیه کارگر. بپ راد کال م قیی  منزوى و گیر  "ای ند"  و دوم  "اىانیالبی ن حرفه

انیالبی ن "از  اجتماعى خ د را م قییتى انتیا ى مید د. اسووتدآل میشوود که آنچه ب ج د آمده اسوو  سووازمان ائى

طبیه کارگر و جنبش کارگرى امرى مرب ط به آ نده اس . مشکل ا نجاس   اس . ای ند ا ن سازمان ا با "اىحرفه

اى  که جزى اند. سوازمان انیالبی ن حرفهکه هیچیو از ا ن م اهیک در سون  مارکسویسوتى به ا ن شوی ه بکار نرفته



کمونیستیفعالیت  وکارگران   

 

233 

 

. هاى و تمام وق   و حزک اجتماعى کارگرى اطالق میش دم مى از ت  رى حزک  نینى اس   به سازمان حرب

وج د  و جنبش س سیا یستى کارگرى  وج د کان ن اى محلى براى اعتراض س سیا یستى کارگر  ایش شرط 

اى کم نیستى اس . نمیت ان جدا از ا ن سن  مبارزاتى  بدون راب ه عملى با وج دى  و سازمان انیالبی ن حرفه

براى  "اىسوووازمان انیالبی ن حرفه"اى آن  و با ماتر ال انسوووانى بیگانه با ا ن محیط مبارزاتى بدوا در گ شوووه

ایش از ا ن  "ای ند"افتاد. در م رد خ د ا ن می  ه  "ای ند"سووو سووویا یسوووک کارگرى درسووو  کرد و بید به فکر 

سر ای ند  و صحب  کرده سرِ جا باز با ت ده "سازمان"ا ک. صحب  بلش  ک ا در ابتداى قرن بر  ها نب د  بلکه بر 

 و سن  فکرى و مبارزاتى در درون طبیه کارگر روسیه ب د. ا ن امر در انت اى قرن نه  کردن س سیا یسک به م ابه

دارى متحیق شده  بلکه س سیا یسک کارگرى بین ان  و سن  اعتراعى به  و جر ان فیط در هر کش ر سرما ه

سووازمان "زهاى میتبر در درون طبیه کارگر بسوویارى از کشوو رها و از جمله ا ران تبد ل شووده اسوو . بنابرا ن ت

براى بپ جد د تن ا ا ششى براى استتار  و م قیی  دردناک سیاسى و اجتماعى  "ای ند"و  "اىانیالبی ن حرفه

اى اس . اراتیو سیاسى ا ن جر اناو اس . ا ن واقیی  که م ج د   ا ن جر اناو م ج د تى سازمانى و فرقه

 اسوو . مبارزه اجتماعى با فیا ی  سووازمانى جا گز ن منحصوور به اراتیو ترو جى  تبلی ى و آکسووی نى اعضوواى آن

 .شده اس 

 

 سازمان و کارگران

سوووازمان گیر اجتماعى هک باآخره در جامیه قرار دارد و با اقشوووار و طبیاو اجتماعى روبروسووو . هربند که 

هائى از سن  فدائى گ اه آنند که سازمان میت اند حتى م اج ه مادى خ د هائى مانند مجاهد ن خلق و شاخهنم نه

و کار کات رى از جامیه تبد ل کند که افراد در واقع با جامیه را نیز به حداقل برساند و خ د سازمان را به مینیات ر 

در آن زندگى میکنند  مصووورب میکنند  طبیاو دارند و گیره. ب رحال امروزه از ا ن نم نه هاى افراطى در درون 

ش د. در  شر اجتماعى روبرو می ش د. بپ ب رحال با کارگر بین ان  و ق بپ به مینى اخص کلمه کمتر  اف  می

رى  کارگر در دو قام  مت اوو در برابر سووازمان قرار میگیرد. اول بین ان  و قشوور و طبیه سوون  بپ گیرکارگ

اش بصووو رو جمع عددى افراد و اجتماعى و دوم بین ان  و فرد. بپ راد کال  کارگر را در قام  اجتماعى

اى در  ان اد دهدرک میکند. بیبارو د گر براى ا ن ا کارگر بین ان  و طبیه و بین "صنف"ن ا تا بص رو  و 

سازمان س . در م رد دو ق بى  سى ا سیا سیماى اجتماعى و  سازمان فاقد  صیل ت ده -بیرون  ها ایش از ا ن به ت 

شکل و خامام. ت دهصحب  کرده سازمان بی سى و تار خها براى  سیا ستند و اند  فاقد حیاو  ستا ه اند  جامد و ا 

شکل سى در دل آن ا از ا جاد هر ن ا  سیا ش د. در  رفی  فردى نیز کارگر فاقد بندى  سازمان ممکن می مجراى 

شر اجتماعى د گر برمبناى راب ه س  که مانند هر فرد د گر از هر ق سانى ا س . اتمى ان سیماى اجتماعى ا اى  و 

که با سازمان دارد مینى میش د و هر خصل  سیاسى و مبارزاتى خ د را مانند سا ر اعضاى سازمان از خ د سازمان 

گیرد. بیبارو د گر کارگر  به آنجا که در بیرون سازمان بین ان  و طبیه در نظر گرفته میش د و به آنجا که می
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بین ان  و عض  و فیال سازمانى نگر سته میش د خص صیاو و مشخصاو اجتماعى خ د را از دس  داده اس . 

کارگر نه بین ان عنصرى از  و طبیه و در بیرون سازمان طبیه به صنف تنزل داده میش د و در درون سازمان فرد 

 ا حتى صنف  بلکه بین ان سل  ى از تشکیالو مینى و م ج د   ایدا میکند. سازمان خصل  گیر اجتماعى خ د 

را در ذهن و در شوی ه نگرش خ د به کارگر تسورى میدهد. کارگر دوشوخصویتى میشو د. کارگر بین ان فرد  که 

ها ش را بین ان  و فرد در رد  به آن بپی ندد و مانند هر عضوو  د گر  رفی با د اند شووه و عمل سووازمان را بپذ 

صنف  که با د براى  شى از جامیه  بین ان  و  سازمان قرار بدهد  و کارگر بین ان بخ سی ن  شه و آک خدم  نی

 .من ی  صن ى خ د مبارزه کند

تر اس . هربه تر و گیر سیاسىکارگر صن ىاش از تر باشد  تلیىاىتر و فرقهدر واقع هر به سازمان گیراجتماعى

تر اس . اما نکته جا ا تر و صن ىاش سند کا یستىتر اس   سیاس  کارگرىتر و آکسی نیس اىسازمان فرقه

اى از سووند کا و سووند کا یسووک اسوو . کارگر براى ا ن ا صوونف اسوو  و در نتیجه ت جه تلیى بپ راد کال فرقه

کارگر ب  ر کلى تلیى میکنند و نه  کى از سووونت اى متن ا  "و خ د بخ دى گر زى"سوووند کا یسوووک را تما ل 

سک ا ن ا با حزک ت ده در دروه قبل از  سند کا ی س . حزک  ١٣٣٢مبارزاتى در درون جنبش کارگرى. ا ن فرق  ا

ت ده خ د بین ان  و سوون  حزبى متکى به جر ان سووند کا یسووتى در درون طبیه ب د. سووند کا یسووک کارگرى را 

سند کاب شى از اراتیو خ د حزک ت ده  سک جد د بپ براى اما. ب د سازى خ د جلا کرده ب د. بخ  سند کا ی

 به که همان  ر درسوو . نیسوو  بپ ا ن خ د کار. اسوو  صوونف  و بین ان کارگر ت جه جلا و تحبیا ابزار

میدهند  به کارگر سوووند کا وعده میدهند. جر اناتى که وقتى ااى جنبش دانشوووج ئى به میان  وعده زمین دهیان

میا د اصرار دارند که خ  ط سیاسى مختلف در ا ن جنبش حتما با د ت کیو ا دئ   ژ کى و تشکیالتى خ د را 

سند کا  که آن ا آن را ا شند  در قبال کارگر جز اعالم وفادارى به ا ده  شن کرده با آل کارگر بین ان  و  دهرو

اى که کارگر بین ان  و طبیه به میدان صوونف میدانند  کارى ندارند که بکنند. و باز جا ا ا نجاسوو  که بدرجه

آمده اس  و مبارزه میان خ  ط در میان خ دش و وج د  و زندگى سیاسى در درون طبیه را به نما ش گذاشته 

اى کارگران دستخ ش ن سان شده اس . وقتى کارگر در ت ده هاىاس   خط مشى بپ راد کال در قبال تشکل

فیال میشووو د و سووون  مبارزه شووو رائى در درون طبیه دسووو  باآ ایدا میکند  بپ به ا ن ا گ  ابراز  ٥٧انیالک 

در بپ گیر کارگرى به خط مشى  "هاى سابقش رائى"وفادارى میکند و تا کارگر به عیا رانده میش د  مجدد 

 .ک   ظى در قبال سند کا رجی  میکنندتیظیک و تکر 

اى از فیا ی  سووازمانگرانه بپ خالصووه کالم ا نکه کارگر بین ان  و طبیه در بیرون محدوده سووازمانى عرصووه

جد د نب ده اسوو . ا ن بپ نما نده سوویاسووى و ابزار حزبى هیچ گرا شووى در درون جنبش طبیاتى نب د.  ذا حتى 

اى و طبیاتى به ا ن بپ جلا میشووو د و با ا ن بپ سوووازمان ایدا میکند  بدوا آنجا که کارگر از قلمرو کار ت ده

م قیی  اجتماعى خ د بین ان  و فیال جنبش اعتراض طبیاتى را از دسووو  میدهد. ممکن اسووو  کارگر براى 

مدتى در همان محیط فیا ی  سوووابق خ د در درون جنبش کارگرى بماند. اما نیش او بتدر ج و ب  ر اجتناک 
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بتدر ج به گزارشگر و ژه سازمان  مام ر  "کارگر سازمانى" رى ع ض میش د. بجاى فیال جنبش سند کائى  نااذ

 .اخش  و  ا به مام ر جذک عناصر جد د براى سازمان تبد ل میش د

 با کارگر فردى هاى بپ گیرکارگرى با د ب رحال به راب هبه ا ن ترتیا در نید عضوو    کارگرى در سووازمان

یق بش  ک برا که ا ن تن ا شکلى اس  که سن  بپ گیرکارگرى کارگر را با خ دش سازمان میدهد دق سازمان

 ."بیض    میپذ رد"و بیبارو د گر 

اى را که میان سوون  کم نیسووک کارگرى با بپ راد کال در امر عضوو گیرى همینجا میت ان او ین اختالب بنیادى

سک ک شاهده کرد. براى کم نی ض گیرى افراد به کارگران وج د دارد م ستى کارگران  ع ارگرى و احزاک کم نی

حزک بیزى جز جر ان انتخاک ب تر ن عناصوور مبارزه طبیاتى و کارگرى به حزک ایشووتاز و سووازمانده ا ن مبارزه 

ض    در حزک  ینى قرار گرفتن کارگر فى س . ع سازمان با نی ا حال مبارز و درگیر اعتراض کارگرى در  و 

س سیا یستى کارگران و تبد ل شدنش به عنصرى از  و حرک  متحدانه و آگاهانه. عض     داربرنامه و هدب

در حزک نی ه شروا مبارز شدن کارگر نیس . برعکز  حزک کم نیس  کارگرى حزک متشکل کننده کسانى 

یدا حال در  و مبارزه اجتماعى در حال جر ان میان کارگر و سووورما هاسووو  که فى ا دار درگیرند و نیش ا

 .اندکرده

ام که بگ نه براى بپ راد کال تاکن نى عضووو     حتى عضووو    کارگران  میناى د گرى دارد. قبال گ ته

س سیا یسک راد کال گیر کارگرى مبارزه طبیاتى عینى و اجتماعى بیرون خ دش را نمیبیند. مبارزه با عض    فرد 

را تییین و تیر ف میکند. در ا ن سوون   ا ن  در سووازمان شووروا میشوو د. و ی ه سووازمانى م ج د   سوویاسووى فرد

 با نه انسووان ا. بدهد اجتماعى خصوولتى فرد ج ئىمبارزه به اسوو  قرار که اسوو  تشووکیالو عضوو    و ای سووتن به

 فالن در کارگرى آژ تات ر اسوو   کارخانه فالن شوو راى فیال فالنى ا نکه م ال جامیه  در شووانمبارزاتى ه   

تصوواک ب د  نما نده کارگران در فالن سووال ب ده و گیره  بلکه با تیلق تشووکیالتیشووان اع فالن رهبر اسوو   واحد

تیر ف میشوو ند  بین ان فدائى  ایکارى  راه کارگرى  رزمندگانى و گیره. ا ن سووازمان اسوو  که براى فرد محیط 

گ اجتماعى ب دن فیا ی  سوویاسووى تیر ف میکند و با قرار دادن او در  و تیسوویک کار سووازمانى به فیا ی  او رن

میزند. در سوون  بپ راد کال گیرکارگرى  سووازمان مجراى مبارزه اجتماعى براى فرد اسوو . براى کم نیسووک 

اى اسوو  که در متن جامیه در جر ان اسوو   مبارزه کارگرى  حزک سووازمانده و هدا   کننده مبارزه اجتماعى

 .داروق ه نااذ ر کارگر علیه سرما ه و سرما ه

س ا ن ت اوو   سیا سک ها و روشخ دش را بروشنى در  شان میدهد. کم نی سن  ن ض  در ا ن دو  هاى انتخاک ع

تر ن و ارن  ذتر ن کارگرى خ د گرا شووى در دل  و جر ان مبارزه و اعتراض طبیاتى اسوو  و  ذا ب تر ن  فیال

 ل و عرض خ د  عناصووور ا ن مبارزه را بخ د جلا میکند. سوووازمان بپ گیرکارگرى  در میابل  مسوووتیل از ط

صاوفرقه شخ سا با م صر متنا س   و  ذا عنا شروا مبارزه براى فرد ا س  که نی ه   انتخاک را خ د درونى اى ا

 مبارزه درگیر ا حالفى و اجتماعى ا حالفى مبارز  و و انسان  و جد د عض  کارگرى  کم نیسک براى. میکند
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د ایشینه با خ اص فردى قابل است اده براى سازمان فاق و مجرد انسانى جد د عض  کارگرى گیر بپ براى. اس 

سازمان و در ترکیا با اتک س  که تازه با ورود به  س .  و اتک ا سته جمیى ا شابه قادر به ن عى فیا ی  د هاى م

شد فیا ین  سک کارگرى آجرم به آن جنبش اجتماعى که خ د به آن تیلق دارد نگاه میکند و میک  ش د. کم نی می

عر در خ د جلا کند  بپ راد کال گیر کارگرى به جامیه ب  ر کلى و به مجم عه اتکآن را به  سانى حا هاى ان

هاى مبارزه سووازمان و و ا  ى که ا ن جامیه نگاه میکند و دنبال افراد مسووتید براى اذ رش ت کر سووازمان  قا ا

و فیال خ د را انتخاک میکند.  سازمان تیر ف کرده اس  میگردد. هر سازمان و هر سن  مبارزاتى ب رحال عض 

ا حال ت اوو ا نجاس  که براى کم نیسک کارگرى و حزک کم نیس  کارگران  بخش م مى از ا ن انتخاک فى

سن  اتحاد  و مبارز د گر امر کارگران در حزک  ض    براى ا ن  س . ع شده ا در متن مبارزه کارگرى انجام 

اى بپ گیر کارگرى تمام ا ن انتخاک ت سووط سووازمان و با سوویاسووى طبیه براى ایشووبرد نیشووه مشووترک اسوو . بر

هاى سووازمان صوو رو میگیرد و عضوو    فرد به میناى ورود او به عرصووه اراتیکى و آکسووی نى م رد نظر مالک

 .تشکیالو اس 

 

 بافت غير کارگرى  توجيهات و واقعيات

ض    کارگرى و بپ راد کال با د کال  شد که در بحث ع سازمان با طبیه تا ا نجا میل م  سا ه راب ه اجتماعى  م

اى در درون خ د طبیه را کنار گذاشووو  و به راب ه فرد کارگر و انتظار متکى ب دن سوووازمان به گرا ش مبارزاتى

ساسا به ا ن  کارگر با سازمان ارداخ . وقتى به بحث عض    کارگرى و حزک کم نیس  برسیک  ناگز ر با د ا

ما ماعى بپرداز ک. ا ند و ب ن  راب ه اجت ما بر سووور ب ما کال برمیگردد  مسووووا ه ت بپ راد  به  که  جا  تا آن

 .اس  سازمان خ د طبیاتى باف  مسا ه د گر بیبارو و سازمان ا ا ن در کارگر آحاد عض   

گیر کارگرى ب دن باف  سووازمان اى بپ راد کال بیزى نب د که بر خ د ا ن ا ا شوویده باشوود. ا ن واقیی   و  ا 

اى که سوووازمان روى کاگذ با ارو تار ا برقرار کرده اسووو  و جدائى بیبارو د گر ا ن تناقض آشوووکار میان راب ه

فکرى گرا شوواو مختلف بپ راد کال اى که در ج ان واقیى از کارگر دارد  ب رق مختلف در سوویسووتک عملى

سیک و گیره  سک سک بپ  تروت شى بر کى   یبرا ی سنت ائى نظیر م س . اگر ا ن ت جی او را  که در  شده ا ت جیه 

سى  سیا سرک ک  سا ه اختناق و  صلى در آن ا برمیخ ر ک. اول م شکافیک به بند م   ه ا س   ب شده ا علنا ت  ر زه 

یاسووى مانع تماس وسوویع سووازمان با کارگران اسوو   کار با سووازمان اسوو . عم ما گ ته میشوو د که سوورک ک سوو

اى کم نیستى را براى آن ا مخاطره آمیز میکند  روى آورى کارگران به سازمان س سیا یستى مستلزم وج د درجه

خ دم کراسى و فضاى دم کراتیو در جامیه اس  و گیره. با د ارسید برا اختناق ا ن تاثیر را بر روشن کران ندارد

شده  صیلکردگان ن شج  ان و تح شکل از دان س  مت ص الح کم نی سازمان با شکیل ده ا  برا ا ن اختناق مانع ت

اند میادل روشن کران طبیاو گیر کارگر اس خ و برا کارگران  با کمی  بند ن صد برابرشان در جامیه نت انسته

ب انه د گر  مسووا ه نیش ت  رى و آگاهى  و بدرد بخ ر براى ا ن سووازمان ا از خ د بیرون بدهند. "خ ر کن"آدم 
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در مبارزه کم نیستى اس . گ ته میش د کم نیس  ب دن و در سازمان کم نیستى عض  شدن نیازمند س   باآئى 

از آگاهى سیاسى و درک ت  ر و س سیا یسک اس  و  اهرا روشن کران در م قیی  مساعدترى براى کسا ا ن 

ؤا ى که م رح میش د ا نس  که مگر آگاهى با وج د اجتماعى فرد راب ه نداردخ ملزوماو قرار دارند. باز ا نجا س

سان که در م قیی  اجتماعى س  که میلی ن ا ان س  زبان اى قرار گرفتهب  ر ا سک قرار ا سیا ی س  اند که ت  رى 

مان اى حال آن و بیان اعتراض آن باشووود آن تیداد انسوووان آگاه سووویاسوووى از خ د بیرون نمیدهد که همین سووواز

ساسا ت سط بخش ائى اتخاذ شده اس  که  س سیا یستى م ج د را ار کندخ ب  ر اس  که ت  رى س سیا یسک ا

شوووان اذ رش آنرا ا جاک نمیکرده اسووو  و آن میلی ن ا انسوووانى که بحکک شوووان و م قیی  عینىوج د اجتماعى

ادر به درک و اذ رش آن در  و مییاس شووان به ا ن ت  رى نیاز دارند و ا ن ت  رى مال آن اسوو  قم قیی  عینى

وسیع نیستندخ ب انه د گر وج د گرا شاو گیر س سیا یستى حاکک بر کارگران اس .  اهرا سازمان بپ راد کال 

درس  بد یل راد کا یسمش از کارگران منزوى مانده اس ! از ا ن مینا ند که کارگران تح  ن  ذ سند کا یسک  ا 

اند  و گیره. باز هک با د ارسووید که روشوون کران طبیاو دارا به خاصووی  مذهبى احزاک رفرمیسوو  قرار دارند 

اى دارند که بسادگى ن  ذ افکار و آراى حاکک بر جامیه را  که با م قیی  عینى خ د آن ا و من ی  مادى آن ا و ژه

مادرزادى برخ ردارند که بین ان افراد میین خ انائى بیشووترى هک دارد  از خ د میتکانند و کارگران از به نییصووه 

 جدا کردن آن ا از ا ن گرا شاو و افکار ا ن بنین دش ار اس خ

ها  که هر  و از سوونت اى بپ راد کال به فراخ ر حال خ د بند تا از آن ا را در آسووتین دارد  بیش از ا ن ب انه

ى هسوووتند از نگرش آنکه بت انند علل دورى کارگران از بپ راد کال را ت عوووی  بدهند  خ د شووو اهد د گر

سرنخ  و  سیاسى و حتى به ت  رى س سیا یسک. در عین حال ا ن ا  گیرکارگرى ا ن جر اناو به مبارزه طبیاتى و 

درک درس  از مسا ه راب ه   ا در واقع بى راب گى  بپ راد کال و کارگران را بدس  میدهند. واقیی  ا نس  

صاو ت  ر ک شخ سازمان اى بپ راد کال تاکن نى م شکیالتى که  سى و ت سیا س  و فیا ی   ى خاص و نح ه ز 

 .انوود کووه امکووان اسوووت وواده از آن ووا را بین ان ابزار مبووارزه و اتحوواد بووه کووارگر نمیوودهوودخوواصوووى داشوووتووه

  
 مالکها و مکانيسمهاى جذب و دفع

مناسووبى باف  گیرکارگرى بپ راد کال گ اه ا نسوو  که کارگر حتى بین ان  و فرد  عنصوور و ماتر ال انسووانى 

سم ا و مالک اى جذک و دفع افراد علیه کارگر و به  سن  نیس . مکانی سازمان اى ا ن  شکیالتى  ساختمان ت براى 

 ن ع تحصیلکردگان ج ان طبیاو مرفه و نیمه مرفه در جامیه کار میکند. ا ن مکانیسم ا کدامندخ

س  را بیاد بیاور ک: اذ رش برنامه   ض گیرى احزاک کم نی سیو ع سنامه  و کار کردن در  و شروط کال سا ا

ارگان تشکیالتى. ا ن ا شرا ط کامال اص  ى و درستى اس . اما ا ن شرا ط نه  و راب ه حی قى صرب میان فرد 

و سازمان  بلکه  و راب ه واقیى و اجتماعى را بیان میکنند. ا ن شروط بیان فشرده ا ن واقیی  اس  که فرد با د 

مان را بپذ رد  روش فیا ی  و زندگى سووویاسوووى سوووازمان در جامیه و م از ن و اهداب و آرمان اى نا ر بر سووواز

مناسووباو درونى سووازمان را تائید کند و خ د را با آن وفق بدهد و باآخره آن و ا ف میینى را که برنامه و نیشووه 
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سى و عملى از  و فیا ی  سازمان جل ى اا ش میگذارد به ایش ببرد. بیبارو د گر فرد با د با سازمان از نظر سیا

جنز باشوود. بپ راد کال ا ران عمدتا فاقد برنامه و  ا اسوواسوونامه مدون ب د. ا ن تازه دارد ا ن اواخر میان بیا اى 

سم اى و ژه خ د  سنامه مدون هک بپ راد کال مکانی سا ش د. اما ب رحال  در گیاک برنامه و ا ا ن جر اناو مد می

مناسا براى خ د را داشته اس . مکانیسم اى د گرى  بیضا ارادى و  براى شناختن عناصر از نظر فکرى و عملى

اند. آنچه که ما با د آگاهانه و بیضوووا خ دبخ دى و اجتماعى  همان شوووروط اصووولى را در برابر افراد قرار میداده

ه ورود تشخیص بدهیک ا نس  که بگ نه ا ن مکانیسم ا افراد را از نظر فکرى و عملى فیلتر میکنند و بگ نه ب  ژ

 .کارگر به ا ن تشکیالت ا را دش ار و گیر محتمل میسازند

سى   سیا سازمان  س  میدهد. اهداب  و  شما لى از  و مبارز نم نه بد ص  ر و  سى خ اه ناخ اه ت سیا سن   هر 

ر اش و گیره تص  رى عم مى از سازمان و تیپى از انسان ا که میت انند داش  اخالقیاتش  زبان و مش لهروش مبارزه

اى که هر سوون  از ق رمانان خ د بیمل میاورد  خ  ط ب ره آن جاى بگیرند بدسوو  میدهد. شووخصووی  اردازى

سا ه  ص رو  و ا گ  متیین میکند و در برابر جامیه قرار میدهد. بنابرا ن م ض  نم نه را ب سى  و ع سیا فردى و 

ش د که آ ا فرد اهداب و ع شروا نمی سؤال  سازمان از ا ن  ض    فرد در  سازمان را میپذ رد  ا نه  بلکه از ع مل 

ا را بپذ رند و روش  و اهداب ا ن قادرند ا ن شروا میش د که کال بگ نه انسان ائى بحکک شرا ط اجتماعى  خ د

خ د را به شما ل عض  نم نه شبیه کنند. براى م ال سن  فدائى قبل از انیالک با ن ا میینى از انسان تداعى میش د. 

  س سیال دم کراسى  سن  تروتسکیستى و گیره نیز هر  و ا گ ئى از  و فیال نم نه دارند. سن  مائ ئى  سن

سمه سیماى ا ن مج شار اجتماعى وقتى در خ  ط  شباهت اى آن ا با اق سى دق  میکنید  بتدر ج مت جه  سیا هاى 

آ یزه ق رمان و ا گ   هاند. در از تصوو  ر اسوواطیرى و ا دمیشوو  د که ا ن سووازمان ا را از درون خ د بیرون داده

اند. اشووو  عنصووور فدائى  با ازخ د انسوووان اى واقیى را میبینید که در مکان اجتماعى و ت  یدى واقیى ا سوووتاده

اش به نیروى طبیاو اجتماعى و با اش  با ن رتش از اسووتبداد  با بى اعتمادىاش  با بیصووبرى سوویاسووىگذشووتگى

سا تى که در ع ض براى خ د بین ان ق رما شخیص ر صنیتى را ت شج  ان فنى و  س   و گیره  ب ره دان ن قائل ا

شاه  صر فدائى دوران  شده فردى خ د را براى خدم  به خلق رها میکنند. عن ضمین  میدهید که ق رمانانه آ نده ت

ض   ش  ن  س . ا صیلکرده و امیدهاى آ نده ب رژوازى ا صالح طلبانه در میان ج انان تح شد وجدان ا سمبل ر

سل از اعتراض بازار را مى  ابید  با همه محلىآزادى و مج ماندگى اخالقى و دورى از گرائى  عیااهد خلق دو ن

مدرنیسک که در ا ن ن اد سنتى جامیه جاى خ ش کرده اس . اش  تروتسکسیک و  یبرا یسک بپ ا رانى  بى هیچ 

ستگاه شنا با فرهنگ اروااى گربى و خجل از خا شن کر آ ش ارى میت ان ب ره رو س مى خ  ش را د د.  د ج ان 

اند  و مجم عا بپ راد کال دوره میاصوور را شووکل اى که در ا ن اقشووار جامیه ا ران اا گرفتهسوونت اى سوویاسووى

ستهداده شر اجتماعى که از آن برخا شو از ایکره ق صله میگیرند. اما اند  بی شار فا اند و از زندگى متیارب ا ن اق

شار  روشى مل ک از افق اجتماعى و  رفیت اى مادى ن ا تا گر زى ندارند جز ا نکه روش ى متناسا با مبارزه ا ن اق
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ا ن اقشار  در ایش بگیرند. زندگى سیاسى و روش اى مبارزاتى ا ن جر اناو بناگز ر با وج د اجتماعى قشرى که 

 .اند تناسا مییابددر آن اا گرفته

اتى ب رق مختلف به جامیه ا یاى میش د و آگاهانه و  ا براى هر سن  مبارز "انسان مناسا"ا ن تص  ر از ایشى از 

سازمان با ا ن مکانیسم ا  سازمان ا در راب ه با افراد را شکل میدهد.  ب  ر خ د بخ دى مکانیسم اى جذک و دفع 

سازمان از  سیارى م ارد ا گ ى  سا بحال خ د را جذک میکند و آن ا را که نمیخ اهد دفع میکند. در ب صر منا عنا

ناسا بنان زنده اس  و ت سط جامیه شناخته شده که از ایش مانع نزد کى حتى تصادفى افراد نامتجانز عض  م

مبارزه "سووال گذشووته حتى  و کارگر ا رانى ه س تماس گرفتن با جر ان  ٥با سووازمان ا میشوو د. من م م نک در 

ن سووازمان  همین مکانیسووم ا  را نکرده اسوو . در درو "سووربداران"و  ا  "مسوولحانه هک اسووتراتژى و هک تاکتیو

انسووان ا را م ابق سوون  مبارزاتى و ا گ ى فیا ی  خ د مدام فیلتر میکنند. ماحصوول همه ا ن ا ا نسوو  که سووازمان 

بین ان بخشووى از سوون  مبارزاتى  و قشوور و طبیه میین اجتماعى مداوما باز ت  ید میشوو د. ا ن روش مبارزاتى و 

سیا سازمان ا و احزاک  سى  سیا سى بدرد آن ا زندگى  سیا س  که عمال میل م میکند به ا گ ئى از فیا ین  سى ا

هاى مختلف زندگى و فیا ی  میخ رد  و  ذا فیا ین کدام قشووور اجتماعى با د در آن ا جاى بگیرند. اگر به م   ه

د بروشنى اى را که کارگر را از آن ا دور نگاه میدارسیاسى بپ راد کال ا ران دق  کنیک  آن مکانیسم اى عملى

شکیالتى  ساختمان ت شا  ده و  ست اده در  سبى براى ا میبینیک. ا ن را میبینیک که بگ نه کارگر ماتر ال طبییى و منا

 .ا ن جر اناو نیس 

 

 مالک عقيدتى  مساله تئورى و پذيرش برنامه

سازمان اى بپ راد کال را با د ا نجا جستج  کرد. هک مضم ن نظر او  بنظر من او ین مانع نزد کى کارگران به 

یدارد. از نظر  گاه م کارگر را از آن ا دور ن گاه ت  رى ب  ر کلى براى آن ا   جا  ناو و هک  ت  ر و ا ن جر ا

اى ب د که اهداب اجتماعى و مبارزه سیاسىمضم نى ت  رى براى ا ن جر اناو  همان  ر که گ تک  ت جیه نظرى 

ا ن سووه محت ائى گیر کارگرى داشوو . ا ن در درجه اول محت ا و مضووم ن ت  رى ا ن جر اناو اسوو  که آنرا فى

هاى اسووت مار در براى کارگر گیر قابل ف ک و گامض میکند. مانی سوو  کم نیسوو   ت  رى مارکز درباره ر شووه

سرما ه ستى دو   و نظا ر  دارى  ت  رى حزکجامیه  سی سک کارگرى  ت  رى مارک سی نا ی کارگرى  ت  رى انترنا

آن طبیا براى کارگر قابل ف ک اسوو   مت ن کالسوویو مارکسوویسووتى براى ترو ج در محافل کارگرى حتى گا با 

سیک ب رژوازى به خ  شتر م ارد ک ا   میکند. اما ف ک تی شدن ندارند.  و ترجمه روان در بی ساده  ک و نیازى به 

دارى گیر وابسووته  ف ک تضوواد هاى مختلف  ف ک خ اص سوورما هبندى خرده ب رژوا به آ هبد  ف ک ت  رى دسووته

مائ تسه دون  و خالصه ف ک تمام  "درباره تضاد"اى آن ک به اشت انه ساواک و ش ربانى  ف ک انیالک شش مرحله

و کارگاه اى خرده ب رژوازى روانه بازار عیا د  هاى فکرى ب رژوازىاراجی ى که به اسک مارکسیسک از کارخانه

ستى به ذهن مب ک ش د  برا شن کر ب رژوا و خرده ب رژوا احتیاج دارد. قانع کردن تراش و دنیابین  اب اممی ند ده رو
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کارگر به ا نکه با د براى ا ن ا جان خ د را برکف بگیرد ب  ر ق ع کار بسیار دش ارى اس . بپ راد کال با ا ن 

قیی  م اجه اسوو  که حتى وقتى ا ن آرمان ا را به زبان خردسوواآن بیان میکند  حتى وقتى ت  رى را به حکم  وا

عامه تنزل میدهد  باز کارگر آن را نمی  مد. مسووا ه بر سوور خصوول  گیرکارگرى ا ن ت  رى و ناخ انائى آن با امر 

سیاسى کارگر باعث دورى از ا ن ت  ر  ا  س . رشد آگاهى  ش د. بپ کارگر ا سازمان اى متکى بر آن ا می و از 

به  و بنین  ند  ب ن خ د  لا ک یاتى را ج نافع طب به م گاه  کارگر آ به تیر ف نمیت انسوووو   نا  کال ب راد 

ت  رى  و جا گاه  به راد کال بپ برخ رد روش ت  رى  محت اى و مضم ن از مستیل. نب د متکى طبیاتى آگاهى

ت  رى براى ا ن جر اناو  بس ک خ د مانع د گرى در برابر کارگران قرار میدهد. سازمان اى بپ راد کال عم ما 

ستند که بر مبناى  تر ن مالک ورود به م ک "عییده"و  "ت  رى"اند و طبیا شکل گرفته "اعتیاداو"سازمان ائى ه

سازمان کم نیستى کارگرى هک ا دئ   ژى و اعتیاد به س سیا یسک  و شاخص و مالک م ک  آن ا اس . در هر 

اى که اس . اما مسا ه بر سر تبیینى اس  که از ت  رى و ا دئ   ژى در سن  بپ گیرکارگرى بیمل میا د و راب ه

ذا اند و  ا ن ا دئ   ژى با فرد و فیال سازمانى ایدا میکند. احزاک بپ راد کال خارج از سن  کارگرى اا گرفته

ایدا ش آن ا در درجه اول حاصل ن ى نظرى ت کر و باورهاى سنت اى رسمى اا ز سی ن ب رژوائى اس . خیلى از 

اند. ا ن ا ن جر اناو حاصوول انشوویاک از  یبرا یسووک  ناسووی نا یسووک  رفرمیسووک و  ا حتى اا ز سووی ن مذهبى ب ده

راى راد کال شوودن و به اصوو الح مارکسوویسوو  اند که بجر اناو در بدو ایدا ش خ د متشووکل از انسووان ائى ب ده

آ  ا و باورهاى خ د  م قیی  عینى اجتماعى خ د بین ان اند به کمو افکار و ا دهشدن  با هر تبیینى  ناگز ر ب ده

صاحا ما کی  را ن ى کنند. ا ن ا ناگز ر ب ده شى از طبیاو  اند مکان اجتماعى خ د را ن ى کنند و خ د را بر بخ

اند ارزش خ د را بین ان انسوووان و بین ان عنصووور مبارز در داو خ د تیر ف کنند. ا ن ا ناگز ر ب دهمبناى اعتیا

ستهجامیه  در تیابل با طبیه ستخراج کنند. ا ن ا از مکان ت  یدى اى که از آن برخا اند  از اعتیاداو راد کال خ د ا

اند  اعتیاد و اند شووه اى که ا جاد کردهالتىبشووو ند. بنابرا ن در سووون  تشوووکی "بپ"اند تا و طبیاتى خ د بر ده

شان نشان میدهد. بنابرا ن همین  سر  حه شان را از طبیهمالک اصلى قرار میگیرد  برا که تن ا ا ن مالک فاصله

سازند  قرار میگیرد. هرکز در میان ا ن ا در ا دئ   ژى و ت  رى با د گرى اختالب ایدا میکند   شکیالتى که می ت

س . اختالب نظر ت  ر و براى  گرى ناگز ر به طبیهبه زعک د شتر به آن اش  کرده ب د رجی  کرده ا اى که ای

شاخص جدائى از طبیه س   برا که همین تبیین ت  ر و  شدن کافى ا س . از ا نرو براى ا ن ب رژوا  شان ب ده ا

ارزه س سیا یستى  نه  و نید  جر اناو ت  رى نه  و ابزار براى درک جامیه و ج ان بیرونى و ترسیک خ  ط مب

 .بلکه  و محو مذهبى براى تشخیص خ دى و بیگانه اس 

اى که به ا ن ترتیا جامد شوو د و به مالکى براى تیلق طبیاتى تبد ل شوو د  جبرا گامض نیز میشوو د. ز را ت  رى

س گند خ رد و ثانیا  ا ن احکام با د ب ص رو احکامى درآ د که بت ان به آن  ا بنان دق  و  رافتى و اوآ  با د ب

سا ر ن ترسیک کنند. ت  رى به احکامى براى رد و  صله ا ن جر ان را با  ش ند که فرق و فا در بنان جزئیاتى تبیین 

ش د  فرم ل سى قب ل تبد ل می س  برا که مرزبندى ا ن فرقه را با بیزى و ک هائى که هر کلمه آن تییین کننده ا
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انسووان  ا به آن ا مان دارد و  ا ندارد. اگر دارد عضوو  فرقه هسوو  و اگر ندارد هائى میدس که بیان میکند. فرم ل

 .نیس 

ا ن  و میضل و وعیی  عینى اس . واقیی  ا نس  که روشن کر ب رژواى س سیا یس  و گیر س سیا یس  از 

ه با برداشوووتى ها و منافع طبیاتى کامال متضوووادى را نما ندگى میکنند. مالک نظرى  باشووود که ننظر اجتماعى افق

مذهبى  براى ای ستن روشن کران به سازمان مارکسیستى مالکى اجتناک نااذ ر اس . اما اشکال کار ا نجاس  که 

بپ راد کال مالکى را که با تیمیک م قیی  روشوون کر میترض طبیاو حاکک تیر ف کرده اسوو   و در واقع از 

د کارگران هک بکار میبرد. ای ستن کارگر به سازمان هر ن ا مینى و ارزش ت ى کرده اس  به همان شی ه در م ر

به اصوو الح کم نیسووتى ا ن ا هک در درجه اول من ط به گذشووتن از آزم ن ت  ر کى سوو   و سووختى اسوو  که 

سازمان بر مبناى تار خ گسس  عییدتى خ د از ب رژوازى در برابر تازه وارد ن قرار میدهد. اشکال کار ا نجاس  

ا ن ت کر و ا ن روش تشخیص خ د و بیگانه  با طبیه کارگرى م اجه میش ند که براى انیالبى  که ا ن سازمان ا با

اش در ت  ید را ن ى کند. در واقع ب دن و س سیا یس  ب دن نیازى ندارد تیلق طبیاتى م ج د خ د و م قیی  عینى

شتن در ا ن م قیی   سک را نمیت اند ن ى کند. کامال برعکز  دقییا به د یل قرار دا سیا ی س  س  که میت اند  عینى ا

اش بکار بگیرد. آزم نیسوو  بین ان  و اند شووه و آرمان جذک کند و ت  رى سوو سوویا یسووک را در خدم  مبارزه

اش تسوو  ه کارگر با  و نید عمیق فلسوو ى بسووراد خ دش بین ان  و فرد برود و با خ دش و تیلیاو اجتماعى

دارى قرار بگیرد. حض ر در ا ن مبارزه م قیی  وى مبارزه علیه سرما هحساک بکند تا س سیا یس  بش د و در ارد

او یه و داده شووده هر کارگر در ا ن جامیه اسوو . او ب رژوا نیسوو . وابسووته به ما کی  و ارزش اعووافه نیسوو . او 

ین میت اند سرجاى خ دش در جامیه س سیا یس  باشد و بین ان س سیا یس  مبارزه کند. ت  رى مارکسیستى بن

اى جز دور اى و بنین بار مذهبى و عرفانى براى کارگر ندارد و تبد ل ا ن ت  رى به بنین اد دهخصوول  کلیشووه

 .اى در بر نداردکردن آن از دسترس کارگر و  ذا دور نگاهداشتن کارگر از سازمان ا نچنینى نتیجه

ط عضوو    سووخن میگ  د  در واقع به وقتى بپ راد کال از اذ رش برنامه  ا اعتیاداو و اهداب  به عن ان شوور

اى و سووازمانى و هاى فرقهاى از کلماو قصووار و کلیشووهاذ رش  و سوویسووتک فکرى گامض و ایچیده  مجم عه

اى در کار باشوود  ا ن برنامه میم آ بکیده همین کلماو و قابلی  تکرار آن ت سووط فرد اشوواره میکند. اگر برنامه

قرار اس  م جز و گیر تکرارى هک باشد  دنیائى از مرزبند  اى فکرى با سا ر کلیشه هاس . هر عبارو برنامه  که 

ها و ها  المیواى در کار نباشوود  آن ق  میاآو روزنامهگرا شوواو در کل تار خ بپ را بیان میکند. اگر برنامه

گیره شووواخصووو اى عییدتى براى محو زدن نگرش ت  ر و فرد را تشوووکیل میدهند. بیدا در بحث سووویاسووو  

بر میگردم. اما ا ن را ا نجا با د اعووافه کنک که  "اذ رش برنامه"عضوو گیرى حزک کم نیسوو  بار د گر به مالک 

مالک ت  رى و اند شه در همه سنت اى بپ راد کال ا ران به  کسان عمل نکرده اس .  کى از خص صیاو بارز 

ما ا به ت  رى ب ده اسووو . ا نا ى  به مینى گیب  مالک نظرى در امر بپ راد کال ا ران بى ت ج ى و بى اعت  ن 

افراد و  "اجت اد"عضووو گیرى نب ده اسووو . برعکز  مدون نب دن ت کر سوووازمان  فیدان برنامه و گیره  با ن عى 



  حزب کمونیست و عضویت کارگری

 

242 

 

اى از آزما ش اعتیاداو فردى در عمل جا گز ن کادرهاى قد مى و صووواحا حق آک و گل و اروسوووه ایچیده

نظر عییدتى آزما ش میکند. ت اوو ا نجاسوو  که در ا ن م ارد ا ن شووده اسوو . سووازمان بى ت  رى هک فرد را از 

مانده نسب  به اى  اخالقى و عیاآزما ش مجرائى میش د براى اعمال بدتر ن ان اا قضاوت اى ذهنى گرا انه  فرقه

 هاس  که خصل  روشن کرى و خرده ب رژوائى بپ راد کال تاکن نى و ناسازگارى آن باافراد. در ا ن قضاوو

 .مبارزه کارگرى و امر جلا کارگران به سازمان به روشنتر ن وج ى عیان میش د

 

 سبک کار و روش زندگى سياسى چپ راديکال

اى که تشکیالو در کنار مالک اعتیادى  مالک سبو کار و روش زندگى سیاسى سازمان م رح میش د. بدرجه

تر میشوو د. فرد تر باشوود  مالک و محو عملى براى اذ رش عضوو  برجسووتهتر و ا کناز نظر ت  ر کى عیا مانده

شد. ا ن امتحان میم  "امتحان خ دش"با د به هر حال  سازمان داده با ضباط اذ رى و را به  آ امتحان وفادارى  ان

س . ا ن قا ا شکل گرفته ا سازمان بر مبناى آن  س  که  ها کدامندخ قابلی  عملى در اذ رش قا ب اى مبارزاتى ا

ب تر اسووو  باز به سووویماى اجتماعى عضووو  نم نه نگاه کنیک. همان  ر که گ تک سوووازمان بپ راد کال ا رانى که 

اش مبتنى اس . و خرده ب رژواس   بر گسس  فرد از مکان اجتماعى و ت  یدىمخل ق روشن کر ناراعى ب رژوا 

و گ تک که ا ن شرط س سیا یس  شدن و مبارزه س سیا یستى و راد کال کردن  و ب رژواس  و نه  و کارگر. 

سوووازمان با افراد و آحاد طرب اسووو  و نه اقشوووار و طبیاو. آنچه که فرد را براى عضووو    در ا ن سوووازمان ا 

و اش  کردن به بیزهاى مختل ى اس . مانند خ است اى  "رد کردن" صالحی  کرده و میکند   رفی  او براى ذ

اش. روش مبارزه اش  تیلیاو مادىاش  اخالقیاو سووابیش  رفاهش  خان اده و عال ق شووخصووىاجتماعى ایشووین

میکنیک میبینیک که فرد ب رژوا براى  سووازمان جز با بنین افرادى قابل ایاده شوودن نیسوو . وقتى به ا ن تیلیاو نگاه

گسوووسوووتن از آن ا در م قیی  بسووویار مناسوووبترى قرار دارد. برا که حتى وقتى به همه ا ن ا اشووو  میکند  تازه به 

صیان فرد ب رژوا  ش د  در نردبان اجتماعى اائین نمیا د. ع عى همان طبیه تبد ل می صیان کرده و نارا شن کر ع رو

اش  او را به انسووانى فرودسوو  در جامیه تبد ل نمیکند. بنین اش و تیلیاو فردىیهعلیه ارزشوو ا و روشوو اى طب

اش ب  ر جدى به مخاطره میافتد. براى اش سوووی ط میکند و نه حتى امنی  اقتصوووادىفردى نه حرم  اجتماعى

س  به حساک حساس ب دن و نیاد ب دنش  فک ر و قابل احترام ب دنش   روشن کر ب رژوا همه ا ن ا حتى ممکن ا

اش گذاشوووته شووو د. ب رژوازى همچنان آگ شوووش را براى جاى دادن به هاى ج انىو احتماآ حتى ماجراج ئى

ج انان عصیان زده و ماجراج ى د روز خ د باز نگاه میدارد. هر قدر روشن کر ب رژوا عصیان کند و ز ر ارزش ا 

ق  و کارگر سی ط نمیکند. جامیه به هر حال رفاه افو اخالقیاو طبیه خ د بزند  به م قیی  اقتصادى ناامن و بى

اند مادى و امنی  اجتماعى را حق او میداند. سازمان اى بپ راد کال سنتا ح ل ا ن م ج د اجتماعى شکل گرفته

صل  اجتماعى و نیروى خ د را از ا ن تیپ اجتماعى گرفته س  تمام خ اند. از آن م ج د تى در جامیه که قادر ا

ماعى خ د را بتکاند و به  و انسووان آبسووتره  فارد از قید و بندهاى عینى اجتماعى تبد ل شوو د. در و م قیی  اجت
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ج ان واقیى ا ن م ج د را اساسا با د در محیط تحصیل ایدا کرد. دانشج  و دانش آم ز  آن ک آن بخشى که قرار 

کند  ا خرج تحصوویل خ اهر و  کارى و گیره خالصنیسوو  تحصوویلش را تمام کند تا ادر و مادرش را از اعووافه

 .برادر ک بکترش را بدهد  ب تر ن ماتر ال براى ا ن سن  سیاسى اس 

 و بنین تشوووکیالتى جاى کارگر نیسووو . در واقع کارگر بى آنکه م قیی  خ د را بین ان کارگر ن ى کند 

ع ا به همینجا خت سى و در ا ن روش زندگى جاى بگیرد. اما م  سیا سن   ش د. برا که بر نمیت اند در ا ن  ک نمی

ستى شى و اخالقى فردگرا انه و در عین حال نی یلی ستک ارز سی شکل میگیرد که مبناى ا ن کارآکتر اجتماعى   اى 

د گر با ن ز زندگى و حرم  انسوووانى در تناقض قرار میگیرد. کارگر مدافع زندگى اسووو . مبارزه کارگرى 

انسان ا از م اها طبییى و اجتماعى اس . اش  اخالقیاو مرتاعانه گیرى اى براى ب ب د رفاه انسان ا و ب رهمبارزه

و میید و عیا مانده بپ راد کال گیرکارگرى ا ران  نید خرده ب رژواى عیا مانده و از صووونی  و مدرنیسوووک 

ترسان  و کش ر عیا افتاده را میش د د د. کارگر بین ان  و نیروى اجتماعى با بنین نگرش و اخالقیاتى هیچ 

ارى ندارد. شوو ادو طلبى  آوانت ر سووک سوویاسووى و فردى  تحییر و ن ى عال ق و محب  انسووان ا به هک  سووازگ

هاى برجسووته ا ن روش زندگى سوویاسووى گیر کارگرى ب ده اسوو . اما ن  ذ ا ن اخالقیاو شووبه مذهبى  تن ا نم نه

ز هر من ذ ا ن سوون  تیصووباو خرده ب رژوائى در زندگى سوویاسووى بپ گیرکارگرى به ا ن ا محدود نیسوو  و ا

سى راد کال با زندگى سیا سى بیرون میزند. در واقع ا ن تناقض مبارزه  س  ب رژوائىسیا سى سن  در که ا  سیا

 تیمیک ب  ر کلى ا ن ى زندگى خ  ش برخاسته اس   به تناقض با زندگىب و ب رژوازى ا ن از که راد کال  بپ

 .مییابد

  
 مناسبات درونى

به هر حال نام کم نیسوووک و سووو سووویا یسوووک آنیدر نزد کارگر میتبر هسووو  که علیرگک همه ا ن م انع تیدادى از 

کارگران خ د را بدرون سووازمان بپ راد کال برسووانند. اما ا نجا هک ناسووازگارى محیط با کارگر و کارگر ب دن 

شکیالو نیز اتمیزه و گیر اجتماع شان میدهد. کارگر در درون ت صیاتى که از او خ د را ن ص  س . تمام آن خ ى ا

دارى میسازد از او تکانده شده اس . او د گر رهبر فالن شاخه از فیا ی  کارگران  و مبارز قدرتمند علیه سرما ه

س  و نمیت اند در ا ن  رفی  بکار بگیرد. نیس . آژ تات ر ت ده سته ا سازمان او را در ا ن  رفی  نخ ا اى نیس . 

اند خیلى زود خاصوویتى نما شووى ایدا  ن ترتیا وارد سووازمان بپ راد کال گیر کارگرى شوودهکارگرانى که به ا

میکنند. اگر بنا شد ت  رى گامض شده و قابلی  ترو ج و تکرار آن مالک باشد  اگر بنا شد که کندن از م قیی  

 ب ائى که روشوون کر اجتماعى و تی داو اجتماعى و تبد ل شوودن به  و انسووان آبسووتره مالک باشوود   ینى آن قا

شترى میت اند در آن ا جاى بگیرد  آن ق  کارگر در ج ان و مجرد و فارد س     بی ا بال ب رژوا و خرده ب رژوا ب

ساده سرباز  ش د. میاماو تشکیالتى را خ د تشکیالو نیز عض  درجه دو باقى میماند.  ش د که با د رهبرى  اى می

اش نمیت اند شرک  کند و غ و ترو جش نمیت اند نیش بازى کند  در کنگرهنمیت اند احراز کند  در روزنامه و تبلی
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 "شکاب طبیاتى"قز علی ذا. به ن ا فیا یتى که کارگران در ا نگ نه تشکیالت ا برع ده میگیرند نگاه کنید تا ا ن 

 .در درون سازمان را ببینید
  

 :خالصه کالم

صوول  و باف  گیر کارگرى خ د را بازت  ید میکند. سووازمان بپ راد کال گیر کارگرى ب  ر سوویسووتماتیکى خ

هداب  ناى آرمان ا و ا یه بر مب جام نداشوووتنش ز ر اربک ت ییر  کارگرى و قرار  درگیر نب دنش در متن اعتراض 

کارگرى  ر شه اصلى جدائى عملى کارگر از ا ن سازمان ا اس . اما در س   عملى ا ن جدائى طبیاتى از طر ق 

صى  ک شخ سم اى م سى مکانی سیا سازگار با زندگى و روش فیا ی   سازمان و  سا براى  صر منا ه طى آن عنا

سوازمان انتخاک میشو ند  با  یل میشو د و ماد   مییابد. با ت جه به مشوخصواو فکرى  سوازمانى و سوبو کارى 

ا ن  سازمان اى بپ راد کال بسادگى میت ان د د که بگ نه کارگر ماتر ال مناسبى براى ساختن بناى تشکیالتى

س   منظما کارگر را دفع  سازمان براى  افتن افراد مناسا براا کرده ا سازمان ا نیس . کنک ر فکرى و عملى که 

 .و روشن کر را جذک میکند

شیده  س  ا ران تا به حد خ د را از ا ن م قیی  اجتماعى بیرون ک در بخش بید به ا ن میپردازم که حزک کم نی

رده اسوو . هسووته اصوولى بحث  تا آنجا که به حزک کم نیسوو  ا ران مرب ط اسوو  و از ا ن مکانیسووم ا خالص ک

ش د  وجه سا ه اجتماعى می ض    م س  کارگرى ع صیل با ا ن به. ا شترى ت   آزم حال عین در اما. میپردازم بی

وجه فردى مسوا ه عضو    و مالک اى م ج د انتخاک عضو  ت سوط حزک را نیز بررسوى کنیک و  که ب د خ اهد

س یل  س  با د براى ت سیک. و باآخره به اقداماتى که حزک کم نی شنا صى که در ا ن بید وج د دارد را هک ب ن اق

در ا ن زمینه  عضوو    کارگران بسوورع  در دسووت ر بگذارد و به قرارى که الن م اانزدهک کمیته مرکزى حزک

  .تص  ا نم ده اس  اشاره خ اهک کرد
 

 

 ١٣٦٨ارگان حزک کم نیس  ا ران در تیر ماه و مرداد ماه  ٥٢و  ٥١ا ن م لا او ین بار در کم نیس  هاى شماره 

  .به باپ رسید

 ١٤١تا  ١٠٩مجم عه آثار  جلد ه تک  ص حاو 
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 ]1[ باره مبارزه قانونىياداشتهائى در 

 

 کورش مدرسی

 فهرست

 مقدمه چاپ دوم 

 مقدمه 

 صورت مساله 

  کدام قانون؟"قانونى"تشکل "، "قانونى"کار ، 

 توده اى -موقعيت حساس رهبر علنى 

 نقش شبکه محافل کارگران کمونيست 

 

 مقدمه چاپ دوم

نوشته شده و همان طور که از متن آن پيدا است اساسا مخاطب خود را کارگران کمونيست  ۱۹۹۸اين نوشته در سال 

و رهبران کمونيست کارگري گرفته است. امروز اوضاع جامعه بيش از هميشه نيازمند حضور رهبران کمونيست 

ه در اين نوشته آمده را به ميان ميکشد. مسائلي ک "قانوني"در مقياس جامعه است و اين وظيفه بالفاصله پاي کار 

 .اند امروز هم ميتوانند براي فعالين کمونيست مفيد باشد

 کورش مدرسي

 ۲۰۰۵اوت  ۳۰
 

 مقدمه

يک رکن اساسى فعاليت کمونيستى و جزء الينفک حيات اجتماعى است. منظور من در  "قانونى" -مبارزه علنى 

صوصيت است که چنين مبارزه اى در چهارچوب به اين مبارزه، تاکيد بر اين خ "قانونى"اينجا از دادن عنوان 

تناسب قواى موجود صورت ميگيرد و دولت يا نيروى سرکوبگر امکان بکار گيرى کل توان خود عليه آنرا ندارد. 

اين از مبارزات و تشکل هاى توده اى تا طيف وسيعى از فعاليتهاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى را شامل ميشود. 

يتواند از سازماندهى توده اى )کارگرى و غير آن( و نشريات علنى تا فعاليت هاى اجتماعى، در نتيجه موضوع بحث م

ورزشى و فرهنگى و فعاليت هاى مشخصتر نظير فعاليت در دفاع از حقوق زنان و غيره را در بر بگيرد اما در اين 

 .در محيط هاى کارگرى خواهد بود "قانونى" -نوشته بحث اساسا حول مبارزات علنى

، شايد "قانونى"توضيحى بدهم. اين نام، يعنى کار  "قانونى"قبل از پرداختن به صورت مساله بايد در مورد عنوان 

عنوان دقيقى براى تبيين چهارچوب اين فعاليتها نباشد و بد فهمى ها و يا سوء تعبيرهائى را ببار بياورد و مثال اين 

در چهارچوب قوانين دولتى موجود و يا نهاد هاى دولتى است.  شبهه را القاء کند که گويا بحث در باره فعاليت

فعاليت در چهارچوب قوانين دولتى موجود و يا نهاد هاى دولتى يکى از ارکان استراتژى مدافعان نظام موجود براى 
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مهار تحرکات توده اى در چهارچوب حفظ سيستم است. اين سياست متاسفانه مبناى سياست عملى جريانات 

ل رفرميستى هم هست که در قسمت هاى ديگر به آن خواهم پرداخت. اما از طرف ديگر عنوان فعاليت ناسيونا

علنى نيز ميتواند به آشفته فکرى ديگرى منجر شود و بهمان درجه ظرائف اين فعاليت را مغشوش کند. هر فعاليت 

تى افراد ممکن است اقدام به عمل يا علنى الزاما قانونى نيست. مثال در شرايط معينى احزاب، نيروهاى سياسى و ح

فعاليتى کنند که علنى اما غير قانونى است، مانند سازمان دادن مبارزه مسلحانه در کردستان. سازماندهى و هدايت 

مورد نظر ما  "قانونى"چنين مبارزات علنى اما غير قانونى اى مکانيسم هاى خاص خود را دارد که با مبارزه علنى و 

دم تشخيص اين تفاوتها نيز بنوبه خود ميتواند منجر به تبيين هاى نادرست منجر گردد که که اگر متفاوت است. ع

فرصتى بود درقسمتهاى ديگر اين بحث به آن خواهم پرداخت. در هر حال سنتا اين فعاليت را قانونى خوانده اند 

 .در اينجا من از هر دو عنوان بسته به موقعيت استفاده خواهم کرد

 

 مسالهصورت 

پروسه ى تکامل انقالب يا کسب قدرت سياسى توسط طبقه کارگر پروسه اى بشدت پيچيده است. اين تصوير که 

گويا احزاب يا گروههائى مبارزه مخفى ميکنند و تناسب قوا در جامعه را تغيير ميدهند، يا بقول تئوريسين هاى 

از آن مردم قيام يا انقالب ميکنند تصويرى  جنبش چريکى نيروى مطلق دولت را در ذهن مردم ميشکنند و بعد

بسيار ساده انديشانه و نامربوط به زندگى جامعه بشرى است. کارگران يا مردم يک روزه قيام نميکنند. وقوع يک 

انقالب يا قيام براى سرنگونى از جمله محصول قدمهاى قبلى اى است که طى آن تناسب قوا ميان مردم از يک 

طرف ديگر، بنفع مردم، تغيير کرده است. تغيير اين تناسب قوا به تنهائى از فعاليت مخفى  طرف و دولت حاکم از

احزاب يا گروههاى سياسى ساخته نيست. مردمى که يک طرف اين تناسب قوا هستند خود بايد بعنوان فاعل اين 

اطمينان پيدا کرده باشند. تغيير عمل کرده باشند. مردم بايد ببينند که دولت شکست پذير شده و به پيروزى خود 

توده اى که به پيروزى خود باور نداشته باشد و حتى آنرا اجتناب ناپذير نداند بندرت وارد ميدان مبارزه و رودروئى 

با دولت ميشود. رفتن بکام خطر بدون باور به پيروزى، بندرت در يک حرکت توده اى صورت ميگيرد. مردم و از 

را دوست دارند و به آنها احترام ميگذارند اما از آنها تبعيت نميکنند و بعيد است پا  جمله توده کارگرى، قهرمانان

به ميدان مبارزه اى بگذارند که پيروزى در آن را قابل حصول ندانند و يا به نيروى خود در شکست دشمن باور 

گر بعنوان فاعل اين تغيير نداشته باشند. پروسه تدارک انقالب چيزى جز پروسه تغيير تناسب قوا توسط توده کار

 .اجتماعى حاکم بر چنين قيامى صادق است-نيست. بنظر من اين حکم مستقل از ايدئولوژى و سنت سياسى

اما مبارزه توده اى و علنى يک شکل طراحى شده از جانب نيروهاى سياسى نيست. کشمکش ميان مردم، از جمله 

کارگران، با دولت عالوه بر اين، انعکاس تالش براى بهبود شرايط زندگى است. انسان براى بهبود شرايط زندگى 

سرمايه دارى و بخصوص در شرايطى نظير  خود تالش ميکند. اين خصوصيت هر جامعه انسانى است. اما در جامعه

آنچه که بر ايران حاکم است، مردم و طبقه کارگر بالواسطه با دولت درگير ميشوند. اين جبهه وسيعى از روياروئى 

و کشمکش است که مبارزه براى افزايش دستمزدها، حتى پرداخت آن!، مبارزه براى مسکن مناسب، مبارزه براى 
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براى امکانات رفاهى، مبارزه عليه خفقان، مبارزه در دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان،  ساعت کار کمتر، مبارزه

مبارزه براى بهره گيرى برابر از نعمات زندگى، مبارزه براى حق شاد زيستن و غيره و غيره را در بر ميگيرد. اين آن 

براى رفرم است. تالش براى پيروزى عرصه اى است که مردم روزمره خود را در مقابل دولت ميابند. اين مبارزه 

در اين کشمکش نه تنها امرى بسيار انسانى است، امرى که هر حزب و سياست انسانى بايد خود در را درکنار آن 

قرار بدهد، بلکه آن ميدانى است که بطور واقعى تناسب قواى ميان مردم و دولت در آن تغيير ميکند. توده مردم 

طور اخص در اين کشمکش ميتوانند دولت را عقب برانند و به نيروى خود باور کنند بطور کلى، و طبقه کارگر ب

و با بهبود شرايطشان، بيشتر و بيشتر را حق خود بدانند و مطالبه کنند. تالش براى بهبود شرايط کار و زيست يک 

ى و حزب ما از هر عرصه هميشه فعال مبارزه توده اى و مبارزه طبقاتى کارگران است. حرکت کمونيستى کارگر

دو لحاظ نميتوانند به اين کشمکش بى توجه بمانند. حزب کمونيست کارگرى ايران هم جزئى از حرکت انسانها 

براى بهبود شرايط کار و زيستشان در همه عرصه هاى آن است و هم نيروئى است که بطور فعال براى برانداختن 

ى جامعه سوسياليستى تالش ميکند و شبکه هاى محافل حاکميت جمهورى اسالمى و دولت سرمايه دارى و بنا

کارگران کمونيست؛ بستر اصلى فعاليت تشکيالتى ما؛ بخصوص در اين رابطه نقشى حياتى را برعهده دارند. هدف 

توده اى و شبکه محافل  -من در اين نوشته جلب توجه به وجوهى از پيچيدگى اين مبارزات، نقش رهبران علنى

در هدايت و پيشبرد آن است. عالوه بر اين در قسمت بعد به سياست هاى چپ ناسيونال  کارگران کمونيست

 .قانونى نيز خواهم پرداخت -رفرميست در قبال فعاليت علنى 
 

 ، کدام قانون؟"قانونى"تشکل "، "قانونى"کار 

کارگران وقتى وارد گفتيم که مبارزه توده اى يک مبارزه رو در رو با دولت و بنا به خصلت خود، علنى است و 

آن ميشوند که پيروزى در آن را ممکن بدانند. اين امر بدين معنى است که دولت در نتيجه نتاسب قواى موجود در 

جامعه يا بدليل کم و کيف نيروهايش و يا مشروعيت اقداماتش در صفوف نيروهايش نميتواند تمام قوايش را عليه 

چنين رو درروئى را تحمل خواهد کرد و نميتواند مشارکت در آن را  چنين جنبشى به ميدان آورد. بعبارت ديگر

غير قانونى اعالم کند. اگر حتى اين فعاليت مخالف نص صريح قانون هم باشد دولت قادر به اجراى چنين قانونى 

يال است نيست. قوانين هميشه انعکاس تناسب قوا ميان دولت و مردم در دوره تصويب قانون هستند. اما اين رابطه س

و اين تناسب قوا تغيير ميکند. در واقعيت، رابطه مردم و قدرت دولتى بر اساس تناسب قوا در هر دوره تعيين ميشود 

نيز  "فعاليت قانونى"چيزى جز حدود و ثغور اين تناسب قوا نيست. عنوان  "غير قانونى"و  "قانونى"و در عمل 

 .د متوجه پاره اى از ظرائف مساله بوددرست از همينجا ناشى ميشود. در همين رابطه باي

اول، مجددا بايد تاکيد کرد که منظور از مبارزه قانونى مبارزه در چهارچوب قوانين دولتى و استفاده از نهادهاى 

دولتى نيست. اشاره ما به مبارزه، فعاليت و تشکلى است که در چهارچوب تناسب قواى موجود توسط دولت تحمل 

در چهارچوب قوانين دولتى و يا کار در قالب ارگانهاى دولتى به کيسه کسانى ميرود که ميشود. حاصل مبارزه 

هدفشان حفظ سيستم جمهورى اسالمى است. اين کار اعتراض فرا سيستمى کارگر و مردم نيازمند تغيير را در 
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ارى قرار داده چهارچوب سيستم مهار ميکند. مهمتر اينکه براى کسى که هدف خود را سرنگونى نظام سرمايه د

است، محدوديت در چهارچوب قوانين و شرکت در نهادهاى دولتى معنايش توهم پراکنى و ممانعت از رشد 

 .آگاهى طبقاتى کارگران است

دوم، فعاليت قانونى الزاما هدفش تصويب قوانين جديد نيست. هرچند تصويب قوانين جديد و يا لغو قوانين سابق 

معنى تثبيت دراز مدت تر پيروزى کارگران است. هدف اين مبارزات ميتواند تحميل  زير فشار مبارزه توده اى به

يک مطالبه، يک واقعيت يا يک تشکل باشد. مبارزه براى افزايش دستمزد يا پرداخت آن، مبارزه براى آزادى 

خورى، مبارزه دستگير شدگان در يک اعتراض يا باز گرداندن کارگران اخراجى، مبارزه براى بهبود مدارس، غذا 

 .براى انتشار يک نشريه انتقادى و غيره تنها نمونه هاى معدودى از اين نوع رودروئى است

شکل مبارزه را مد نظر دارد نه هدف آن را. اگر اين مبارزه در متن درستى فهميده شود و  "مبارزه قانونى"سوم، 

واهد شد که در زير سلطه جمهورى اسالمى اگر کسى نخواهد مبارزه را در چهارچوب سيستم مهار کند، متوجه خ

هر هدف انسانى و کارگرى عمال غير قانونى است. در نتيجه هر هدفى خارج از حيطه قانون رسمى قرار ميگيرد که 

براى آن بايد هم فعاليت قانونى و هم فعاليت غير قانونى را سازمان داد. در جامعه براى هدف معين ميتوان و بايد 

غير قانونى تواما مبارزه کرد. عملکرد محافل کارگرى در يک اعتصاب و يا در برگزارى مجمع بطور قانونى و 

عمومى نمونه اى از اين واقعيت است. براى متحد کردن کارگران براى بهبود شرايطشان هم فعاليت علنى و هم 

توده اى  -"قانونى" مخفى هميشه توام است. روابط مخفى و زير زمينى فعالين يک حرکت است که بعد علنى و

 .آنرا ممکن ميسازد

جارى يا قانونى که در عمل اجرا ميشود، پديده اى سيال و بشدت متحول است.  "قانون"چهارم، تناسب قوا و 

کارگران و مردم با تحميل خواستهايشان به دولت تناسب قوا را تغيير ميدهند. کارى که امروز در چهارچوب 

العمل تند دولت روبرو ميشود فردا، ناديده گرفتن آن به دولت تحميل ميشود. تناسب قوا نميگنجد و با عکس 

اوضاع امروز ايران نمونه گوياى اين واقعيت است. نوع نشرياتى که امروز منتشر ميشود، نوع خواستها و تظاهراتى 

عقب رانده شده.  که امروز به دولت تحميل گرديده مطلقا با چند سال قبل قابل مقايسه نيست. رژيم اسالمى به

فراخ شده و تناسب قوا ميان مردم و دولت بشدت بضرر دولت تغيير کرده است. تشخيص اين  "قانون"امروز دايره 

تغيير يکى از ارکان مهم گسترش فعاليت توده اى و تغيير مجدد تناسب قوا است. شرط سازماندهى آگاهانه مبارزه 

 .ستامروز، داشتن تصويرى از تناسب قواى فردا ا

پيشرفت و پس رفت آنرا نيز پيچيده ميکند. اين کشمکش زنده  "قانونى"نفس متحول بودن شرايط مبارزه  -پنجم 

بين دو نيرو است که غالبا رهبرانشان هدف نهائى يکديگر را ميشناسند. در عين حال هردو در يک تناسب قواى 

زى ميدهد. بخصوص در سيستم هاى استبدادى معين حرفشان را ميزنند. اين واقعيت به مبارزه خصلت افت وخي

مبارزه قانونى دچار افت و خيز ميشود، سرکوب ميشود و در اشکال ديگر سر بر مياورد. نفس مبارزه اما انعکاسى 
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از مبارزه براى بهبود زندگى است و جزء الينفک زندگى در جوامع انسانى است. واقعيتى است که قابل حذف 

 .ب شود در جاى ديگر تحت لواى ديگرى دوبار سر برمياوردنيست. اگر در جائى سرکو

 

 توده اى -موقعيت حساس رهبر علنى

شرط الزم مبارزه علنى و توده اى وجود يک رهبرى عملى حاضر در صحنه است. رهبرى علنى و توده اى بيش 

سخنران ميتواند از هر چيز يک هنر است. نقش يک رهبر علنى و توده اى با نقش يک سخنران متفاوت است. 

سخنرانيش را بکند و بعد دنبال کار ديگرش برود. رهبر توده اى و فعال علنى اما فرمانده ايست در يک جدال رو 

درو که بايد تاکتيکهايش را بشناسد، تصويرى روشن از پيروزى داشته باشد و ظرفيت و توان نيرويش را بداند و 

اه تر و قوى تر از جدالى که در آن قرار گرفته بيرون بياورد. رهبرى اين بتواند اين نيرو را پيروزمند، متحد تر، آگ

جنبش نوع کارى را که ميکند بايد بداند. بايد هنر رهبرى را بياموزد. بايد حساسيت ها را بشناسد و امنيت خود را 

معقول اعتراض و  با اتکا به محبوبيت خود، جلب مردم به شرافت سياسى و عملى خود و باالخره با تشخيص دامنه

تهييج حفظ کند. تنها در اين شرايط است که ميتواند در متن تناسب قواى موجود براى بسيج مردم آژيتاسيون کند، 

آنها را در ميدان نگاه دارد و به آنان افق بدهد. فعال علنى جنبش توده اى بايد در آن واحد هم مانع اتخاذ تاکتيک 

فعلى است و هم از امکانات و پتانسيل هاى موجود غافل نماند. ايفاى اين نقش هائى شود که خارج از تناسب قواى 

و حفظ اين باالنس مطلقا کار ساده اى نيست. فشار از دو جانب ميتواند مهلک باشد. از جانب فعالين کم تجربه تر 

هائى خارج از تناسب قواى و يا حاشيه نشينان انقالبى ميتواند متهم به سازشکارى شود و براى اتخاذ روشها و تاکتيک

و بخصوص در  "قانونى"موجود زير فشار قرار گيرد. و از جانب ديگر، زير فشار ملزومات ابراز وجود علنى و 

غياب ارتباط زنده کمونيستى به محافظه کارى و فدا کردن فردا در راه دستاورد کوچک امروز در غلطد. هنر يک 

 .باشد که بتواند فعاليت خود را در يک باالنس درست به پيش برد رهبر کمونيست علنى و توده اى بايد اين
 
 

 

 نقش شبکه محافل کارگران کمونيست

يک رهبر علنى کمونيست تنها با اتکا به يک شبکه متشکل کمونيستى ميتواند چنين نقش پيچيده اى را ايفا کند. 

ين ميکنند. وجود يک حزب کمونيستى چنين شبکه ى متشکلى را در شرايط نرمال، احزاب سياسى کمونيستى تام

علنى و يا نيمه علنى در جامعه شيرازه ايست که فعاليت کمونيستى در جامعه و در ميان طبقه کارگر را بهم متصل 

نگاه ميدارد و تضمين کننده فعاليت درست و باالنس رهبران توده اى است. اما چنين امکانى در ايران وجود ندارد. 

علنى و رسمى احزاب سياسى، اين بخش از فعاليت بناچار مخفى ميماند و اساسا بر دوش  در غياب امکان حضور

شبکه محافل کارگران کمونيست قرار ميگيرد. اين شبکه ها در پيشرفت کار رهبر علنى نقشى محورى دارند که از 

 :آن ميان ميتوان به اقالم زير اشاره کرد
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بار اصلى مرتبط نگاه داشتن کارگران با يکديگر، بر دوش شبکه محافل مرتبط نگاه داشتن. در شرايط اختناق  -اول 

دارد. مبارزه توده اى و رهبر آن نيازمند  "بيرونى"و هم  "درونى"کارگران کمونيست قرار ميگيرد. اين هم جنبه 

پيوستگى  ارتباط متقابل محکمى است. در غياب چنين رابطه اى ميان رهبر علنى با توده کارگرى و همچنين تامين

درونى مبارزه کنندگان هر مبارزه اى ميتواند بسرعت بشکست کشيده شود. حفظ اين ارتباط و انسجام درونى يکى 

اين فعاليت برقرارى و حفظ ارتباط با ساير بخشهاى جنبش  "بيرونى"از کارهاى مهم اين شبکه است. مولفه 

بشود و خود را در ابعاد وسيع در ميان ساير  کارگرى است. شبکه محفلى که محدود به يک کارخانه يا صنعت

بخشهاى طبقه و بخصوص بخش هاى حياتى، نظير نفت و غيره، گسترش ندهد، مبارزه کارگران درکارخانه يا 

صنعت خود را ايزوله و منفرد ميکند. کارائى و امکان مانور رهبر علنى و توده اى را بشدت محدود ميکند. گسترش 

 .ين ارتباطى حياتى استاين روابط و تامين چن

پيشتر به ضرورت و پيچيدگى حفظ باالنس تاکتيکى و مبارزاتى  -تضمين يک افق کارگرى و کمونيستى -دوم 

 "قانونى"علنى اشاره کردم. باالنس حساسى که يک رهبر علنى بايد ميان محدوديت هاى  -توسط رهبر توده اى 

و ميان ضروريات منفعت  "قانونى"ود و گسترش امکانات يک مبارزه و نقش خود در آن با پتانسيل هاى موج

مقطعى با منافع طوالنى مدت تر برقرار کند. فشار جنبش روزمره، فشارى خرد کننده است و بسادگى ميتواند منجر 

به محدود شدن افق يک رهبر علنى و توده اى گردد. تضمين اين باالنس تاکتيکى و تبليغى، تضمين اينکه مقتضيات 

ه، رهبر توده اى را دچار محدود نگرى، توهم پراکنى ناخواسته و يا عدم توجه به منافع ساير بخشهاى طبقه روزمر

نکند بر عهده همين شبکه محافل کارگران کمونيست است. اين شبکه بايد حضور افق کمونيستى را بر مبارزه 

گفت که اين شبکه ها در مبارزه توده اى  تامين کند. بايد نقش وجدان آگاه رهبر علنى را بازى کند. شايد بتوان

عالوه بر هرچيز ديگر بايد نقش ستاد جنگى يک فرمانده را بازى کنند. بدون عملکرد موثر چنين ستادى فرمانده 

 .به يک رهبر جنگى قبيله اى تنزل پيدا ميکند که بايد کارش را تنها با اتکا به ابتکار و شجاعت فردى پيش برد

و علنى تامين افق کمونيستى بر آن مبارزه و  "قانونى"تضمين حضور اجتماعى. يک جنبه ديگر فعاليت  -سوم 

تضمين عروج طبقه بعنوان پرچمدار رهائى انسان از بردگى مزدى و همه کثافات جامعه سرمايه دارى است. اين 

د. به اين معنى طبقه کارگر بايد همه امر هم بايد در خود آگاهى طبقه و هم در نقش اجتماعيش تحقق پيدا کن

مسائل جامعه را بخود مربوط بداند، راه حل آنها را بشناسد و اين راه حل را در مقابل جامعه قرار دهد و توده هرچه 

وسيعترى از انسانهاى تحت ستم را بزير پرچم انقالب کارگرى و جامعه سوسياليستى جمع کند. اين واقعيتى است 

ى در اغلب اوقات در شرايط متعارف، خصلت اقتصادى دارد. مبارزه اقتصادى نبض جنبش که مبارزه کارگر

کارگرى است. اما اين هم واقعيت دارد که کل ستم و نابرابرى موجود در جامعه بيش از هرکس دامن طبقه کارگر 

و غيره همه دامن طبقه  را ميگيرد. ستم بر زنان، ناسيوناليسم، زير پا گذاشتن حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان

کارگر را هم ميگيرد. بميدان کشيدن اين طبقه در چنين ظرفيتى و براى بلند کردن پرچم رهائى در جامعه، بخصوص 

در دروه کنونى، حياتى است. بسيج کارگران و بميدان کشيدن آگاهانه آن حول چنين خواستهائى ميتواند و بايد 
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ت يک رهبر علنى توده اى و شبکه محافل کارگرى باشد. تحوالت جامعه ، فعالي"قانونى"يکى از محورهاى کار 

منتظر کسى نخواهد ماند. خالء بدور ماندن طبقه کارگر از اين عرصه توسط ساير طبقات پر ميشود و طبقه کارگر 

 .بعنوان پشت جبهه و نيروى ذخيره اين طبقات در تحوالت اجتماعى وارد ميشود

علنى. رهبران توده اى و فعالين علنى و آژيتاتورهاى کارگرى و توده اى  -توده اىحفظ امنيت رهبر  -چهارم 

بدون ترديد بايد در يک رابطه مخفى با شبکه کارگران کمونيست قرار گيرند. اين فعالين و رهبران علنى محتاج 

ين علنى اولين هدف مشورت، تغذيه فکرى و دسترسى به ادبيات زير زمينى مارکسيستى هستند. در همان حال، فعال

تعرضات دولت يا نيروى سرکوبگر هستند. اثبات ارتباط چنين رهبران و فعالينى با شبکه اى مخفى از جانب دولت، 

و امکان حمايت فعال توده مبارزه کننده محروم ميکند. درجه  "قانونى"آنها را بکلى از دايره حفاظتى فعاليت 

ظ امنيت فعالين و رهبران علنى جنبش توده اى و کارگرى، شاخص حساسيت شبکه محافل کمونيستى نسبت به حف

 .مهمى در پيشرفت اين عرصه از کار است

بار آوردن رهبران جديد. تامين رهبرى مستمر و تضمين بار آمدن تعداد هرچه وسيعترى از رهبران جديد،  -پنجم 

چنين نقشى يکى از شروط حياتى ادامه آموزش حساب شده و برنامه ريزى شده فعالين مستعد براى ظاهر شدن در 

کارى، حفظ امنيت رهبران علنى و پيشرفت مبارزه است. فعاليت هدفمند در اين جهت بايد در ليست برنامه هاى 

 .مهم هر شبکه کارگران کمونيست در محل کار و يا زيست کارگران باشد

خش اخبار مبارزات کارگران و اشاعه پخش اخبار. يکى از اهداف مهم اختناق و سانسور ممانعت از پ -ششم 

تجربيات و همچنين جلوگيرى از حمايت فعال کارگران از يک ديگر است. مضمون مبارزات کارگرى بنا به 

خصلت آن به درجه زيادى مشترک است. حرکت يک بخش از طبقه ميتواند به سرعت به ساير بخش ها منتقل 

خود قرار دهد. تامين پخش اخبار و تجربيات يکى از وظايف مهم شود و فراتر از آن فضاى جامعه را تحت تاثير 

شبکه کارگران کمونيست است. اين کار بعالوه ماتريال مهمى براى فعاليت رهبر علنى را تامين ميکند، راه ارتباط 

يرى شکل گ "قانونى"ميان بخشهاى مختلف طبقه از طريق اين رهبران را هموار ميسازد و امکان عملى و  "قانونى"

 .تشکل سراسرى کارگرى، بر متن ارتباط اين رهبران علنى را تسهيل ميکند

انتشار دهان به دهان خبر بدون استثنا همه جا صورت ميگيرد. اما اين شيوه بشدت محدود است. از ميان شيوه هاى 

انالهاى موثر تر رساندن اين اخبار و گزارشات بدست حزب کمونيست کارگرى ايران و تالش براى ايجاد ک

قانونى کارگرى است. اين دو راه آلترناتيوهائى در مقابل -و علنى پخش اخبار مثل انتشار يک نشريه علنى "قانونى"

يکديگر نيستند. در شرايط کنونى هيچ نشريه ى قانونى نميتواند واقعيت مبارزات کارگرى را منعکس کند. هر 

هرس کند. پخش اخبار از جانب حزب  "قانونى"ات کار نشريه علنى ناچار است که خود را در چهارچوب ملزوم

اين محدوديت را ندارد. حزب ميتواند اين اخبار را در ابعاد وسيعى منتشر کند. کارگر کمونيست بويژه ميتواند 

 .نقش مهمى در انتقال تجربيات برعهده بگيرد
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را بهم متصل نگاه دارد پيشروى  ارتباط با حزب. بدون وجود يک حزب کمونيستى که کل اين فعاليت ها -هفتم 

موثر مشکل و عمال ناممکن است. چنين حزبى امروز وجود دارد. حزب کمونيست کارگرى ايران ميتواند و بايد 

چنين نقشى را ايفا کند. ارتباط محافل کارگرى با حزب تضمين کننده ارتباط محافل با هم، تامين کننده افق و 

 .ى فعاليت آنها است. پس بايد با حزب ارتباط گرفت و ارتباط را حفظ کرددورنماى کمونيستى و ضامن پيوستگ

 .ادامه دارد

 ۱۹۹۹، سپتامبر ۱۳۷۸شهريور ۱اين نوشته براي اولين بار در نشريه کارگر کمونيست، دوره دوم، شماره  - [۱]

 منتشر شده است
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 کمونیستیسازمان و سبک کار 

 کورش مدرسی

 توضیح:

ارائه شده و جنبه  ۲۰۰٦این متن خالصه و تنظیم شده بحثی است که در دو جلسه یک سمینار حزبی در ژانویه 

طرح بحث را دارد و باید به همین عنوان به آن برخورد شود. از این شماره سازمانده کمونیست بحث کمیته های 

 سازمانهای غیر حزبی را خواهید خواند.کمونیستی و بعدا بحث چپ رادیکال و 

 سازمانده کمونیست

 منتشر شد. ۲۰۰٦در فوریه و مارس  ۱۰و  ۹، ۸اولین بار در نشریه سازمانده کمونیست 

 

 سازمان و سبک کار کمونیستی

 بخش اول

 کمیته های کمونیستی

 طرح بحث

(۱) 

 !رفقا

های کمونیستی و بحث سازمان های غیر حزبی قرار دو بحثی که در این سمینار مطرح میکنم، یعنی بحث کمیته 

حزب کمونیستی و سازمان های غیرحزبی و "حکمت تحت عناوین  -بود در فرم مفصل تری در انجمن مارکس 

ارائه  "توده ای -اصول سبک کار کمونیستی : سازمان، رهبری و مسئله حزب سیاسی "و  "سازمان های توده ای

بحث ها فی الحال در رابطه با فعالیت حزب در ایران در کمیته تشکیالت کل کشور در  شود. اما به دلیل اینکه این

 .جریان است ارائه آن در شکل کنونی، فشرده تر و محدودتر، در این سمینار جلو افتاد

بحث اول، یعنی کمیته های کمونیستی، ادامه بحث سیاست سازماندهی ما است. در این بحث ضرورت اتکا سازمان 

تشکل "را طرح میکنم. بحث دوم در مورد سازمان های غیر حزبی و به اصطالح  "کمیته های کمونیستی"بر  حزبی

است. در این بحث برخورد چپ رادیکال به این سازمانها و دلیل ناتوانی آن در ایجاد هیچ سازمان  "های توده ای

 .ل این نوع تشکل ها خواهیم پرداختاجتماعی رد مورد بحث قرار میدهیم و به مبانی روش کمونیستی در قبا

، سازمانی، فنی و در مورد اصالح روش های موجود نیستند. ، بحث های "تشکیالتی"این دو بحث بحث های 

سبک کاری هستند که به اساس سیاست و فلسفه سیاسی ما مربوط میشوند. بحث در مورد اصالح شیوه کار جاری 

جدائی از سبک کاری است که نیاز های جنبش ما را پاسخ نمیدهد است. نیست، بر سر تغییر آن است. بحث بر سر 

سبک کار و روش تشکیالتی رایج در میان کمونیست ها، که در میان ما هم شیوه رایج است، میراث جنبش های 

 .دیگر اند که باید نقد شده و کنار گذاشته شوند
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ل گذشته مورد سبک کار کمونیستی در حزب سا ۲۰از نظر من این بحث ها ادامه بحث هائی است که در طی 

کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران داشتیم و اساسا منصور حکمت آنها را ارائه کرد. بحث تئوری 

حزبی ما بعد از تشکیل حزب کمونیست کارگری از جنبه هائی جلو رفت و تغییر کرد اما از منظر تئوری سازمانی، 

بر نگشتیم. مشکالت و ابعاد دیگری از فعالیت کمونیستی میبایست مورد کنکاش و نقد بطور اخص، هیچگاه به آن 

و  "دست اندرکاران"قرار میگرفت که سعی میکنم به آنها هم بپردازم و البته از دخالت رفقای مختلف و بویژه 

 .در این بحث ها استقبال میکنم "خبرگان"

*** 

مقابله سنت های سیاسی مختلف موجود در جنبش سرنگونی برای  تغییر اوضاع سیاسی ایران، شکست دو خرداد،

تامین رهبری جنبش اعتراض مردم، همه احزاب جدی را در مقابل مسئله سازمان سازی حزبی به معنی اخص کلمه 

 "مشغله"قرار داده است. همه احزاب در حال گذار از شیوه کار جنبشی به شیوه فعالیت سازمانی تر هستند. این 

ما، به ناچار، پای تئوری سازمان حزب را به میان میکشد و ما را در مقابل مسائل جدیدی قرار میدهد که باید برای 

 .به آنها پاسخ به گوئیم

در رابطه با سازمان حزب در داخل کشور ما قبال، در حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری، در مورد 

ان کمونیست، رهبران علنی، آژیتاتورهای توده ای و جایگاه آنها در شبکه محافل کمونیستی، شبکه محافل کارگر

 .[۱]کارگری بحث داشته ایم -سازمان و تئوری سازمانی یک حزب کمونیستی 

امروز باید مجددا به این بحث ها برگردیم و به مسئله سازمان بطور اخص به پردازیم. اگر در این دوره پاسخ مناسب 

مانی جنبش و حزب مان ندهیم در مقابل فعالیت سازمان یافته احزاب دیگر، بر متن سنت و متناسب به نیازهای ساز

 .و روش خودشان، نا کارا میمانیم

*** 

سازمان یعنی تمرکز. بحثم فعال بر سر درجه و سطح تمرکز و یا محل انفصال سازمانی نیست. بحث بر سر نفس 

سوال . فعالیت خود را متمرکز میکنند در قالب روابط خاصیتمرکز است. سازمان یعنی آدمها جائی جمع میشوند و 

چه  را متمرکز میکنیم؟ ما تمرکز را در چه نوع فعالیتی این است که در یک سازمان کمونیستی ما در اساس

 میخواهیم؟ و دقیقا میخواهیم چه فعل و انفعالی را متمرکز کنیم؟ چیز

داد. اگر مسئله را از سازمان، بخصوص، در شکلی که چپ به این سوال با رویکرد های مختلف میتوان جواب 

است. قرار  حوزه اعضا رادیکال درک میکند، شروع کنیم در قدم اول به نوعی تمرکز میرسیم که تیپیک ترین آن

است فعل و انفعال اعضا را متمرکز کنیم. اگر ما بعنوان یک حزب پارلمانی باشیم که محور فعالیت ما انتخاب به 

ن است به نوع دیگری از تمرکز میرسیم. و اگر از سر تمرکز یک فونکسیون خاص، چاپ یا نظامی یا .. پارلما

 .شروع کنیم به تمرکز سازمانی دیگر میرسیم

از آن  یک فلسفه خاص و به یک نوع ویژه تمرکز همه این رویکرد ها به تمرکز سازمانی میرسند اما هر یک به

استوار است؟  سازمان حزب ما بر اساس تمرکز در چه چیز به این سوال پاسخ دهیم کهتمرکز میرسند. در نتیجه باید 
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اینجاست که نوع سازمانی میخواهیم ایجاد کنیم مستقیما به تصویر ما از حزب و چگونگی فعالیت آن برمیگردد. 

 .به این معنی است که گفتم بحث تکنیکی نیست جنبشی و پایه ای است

*** 

شمسی  ٦۴و  ٦۳سازمانی، به معنی اخص آن، که داشتیم بحث حوزه های حزبی مربوط به سالهای آخرین بحث 

در حزب کمونیست ایران است. در آن زمان بحث کردیم که حوزه سلول و مبنای سازمانی حزب است. میدانید 

 .در یک محیط یا جغرافیا تشکیل میشود اعضای حزب که حوزه از جمع

که بحث آن زمان ما در مورد حوزه ها با برداشت جاری چپ رادیکال و غیر اجتماعی تفاوت البته باید توجه کنید 

بود.  درون حزبی های قابل توجهی داشت. در سنت چپ حوزه ها )تشکل اعضا( اساسا معطوف به فعل او انفعال

مرکز مخفی،  کار حوزه ها بحث کردن، پخش اعالمیه، و رشد میکروسکوپیک و تدریجی سازمان بود. حوزه یک

 .، فکری، و فرقه ای برای روشنگری و رهبری بود یا میشد"غیبی"

بحث حوزه ها در حزب کمونیست ایران، در مقایسه با سنت چپ غیر اجتماعی آن دوره، یک گام مهم به پیش 

لیت خاصی فعا جامعه را وارد فعالیت کمونیستی کردیم. حوزه قرار بود که در عنصر جامعهبود. در بحث حوزه ها ما

و رابطه  عنصر جامعه را انجام دهد. به عکس تصور آن روز چپ رادیکال، بحث حوزه های ما در آن دوره روی

فعالیت کمونیستی با جامعه و طبقه انگشت. نقش برجسته خسرو داور در بحث حوزه ها هم در حزب کمونیست 

 .[۲]ردن آن بودو تالش برای سازمان یافته ک اتصال اجتماعی ایران تاکید بر این

، و نه در سازمان خودمان،  در جامعه تاکید میکنید دیر یا زود بحث رهبری اجتماعی حزب اما وقتی که بر نقش

مطرح میشود. برای ما هم همینطور شد. بحث های منصور حکمت در مورد مکانیسم های رهبری اجتماعی در 

آوری کنم. این بحث ها بازتاب اولین نگاه کردن های ما قالب بحث های سبک کار و آژیتاتور پرولتر را باید یاد 

به مکانیسم های اجتماعی در مبارزه طبقاتی و سیاسی بود. در نتیجه ما میبایست رابطه رهبری اجتماعی را با حوزه 

 .های حزبی و با سازمان حزب را روشن میکردیم

با جامعه زندگی و فعالیت کند. فعالیت حوزه در سیستم چپ رادیکال و غیر اجتماعی میتواند بدون ارتباط 

کمونیستی ای که ما میخواستیم بدون ارتباط با جامعه معنی نداشت. چپ فرقه ای رهبری را مقوله ای ایدئولوژیک 

این رهبری از سیستمش  مکانیسم های اجتماعی و فرقه ای میداند. در نتیجه اصوال عنصر جامعه، رهبری جامعه و

بنا به تعریف  سر تحلیل و حقانیت ایدئولوژیک، که البته خودش به خودش میدهد، حذف میشود. خود را از

جامعه میداند. در نتیجه مثال چپ رادیکال و غیر اجتماعی مسئله جا دادن رهبران اجتماعی در سازمان خود و  رهبر

کردم، مقوله رهبری به  تبدیل شدن به ظرف طبیعی فعالیت رهبران اجتماعی را ندارد. برای ما، همانطور که اشاره

 .رهبری، بحث رهبران عملی کارگری و بحث آژیتاتور پرولتر منجر شد اجتماعی بحث مکانیسم های

در بحث آژیتاتور پرولتر گفتیم که طبقه کارگر و جامعه توده بی شکل و بی سازمان نیست. اعتراض و مبارزه 

گی طبقه کارگر است. گفتیم طبقه کارگر، و راستش جزئی از حیات روزمره انسان در جامعه و یک جز بدیهی زند
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، رهبران  حتی در مختنق ترین شرایط هم همه بخش های جامعه، برای سازمان دادن تالش خود برای زندگی بهتر،

عملی و شبکه روابط اجتماعی و طبیعی خود را دارند. گفتیم که شبکه کارگران سوسیالیست و رهبران عملی 

طبقه کارگر است. یک حزب کمونیستی اجتماعی نمیتواند جدا از این شبکه ها و جدا از کارگری یک جزء داده 

این رهبران رهبری کند. و تاکید کردیم که حزب ما باید بیش از هر چیز حزب کمونیست های درون این شبکه 

 .های مبارزاتی و رهبران عملی کارگری و اجتماعی باشد

با جامعه و این شبکه ها مبارزاتی و ناتوانی آن در جذب رهبران  یک خصوصیت چپ رادیکال عدم ارتباط آن

چپ غیر اجتماعی و فرقه  "سبک کار"اجتماعی، در همان ظرفیت و موقعیت اجتماعی که هستند است. سازمان و 

ای متناسب با فعالیت روشنفکران غیر اجتماعی و دانش آموزان و دانشجویان منفرد و مریخی است، یک رهبر 

ی و یک رهبر کارگری، حتی یک رهبر واقعی اعتراضات دانشجوئی و روشنفکری، قادر به فعالیت در اجتماع

 .چنین سازمانی نیست

مبارزه کارگران و رهبران عملی و  ظرف طبیعی بحث ما در آن زمان تغییر کاراکتر اجتماعی حزب و تبدیل آن به

 .بخصوص طیف کارگران رادیکال سوسیالیست بود

ث ها ما را به بحث ضرورت توضیح رابطه این رهبران و این رهبری با حوزه ها، یعنی چگونگی اداره گفتم این بح

رهبران، چگونگی اعمال رهبری و تغذیه فکری رهبران عملی و آژیتاتور ها توسط حوزه ها کشاند. در این زمینه 

دهم که به دلیل عدم حل تناقض پایه بحث هائی در مورد رابطه حوزه ها با این رهبران داشتیم که بعدا توضیح می

 .ای آن شکل سازمانی با این فعالیت اجتماعی هیچگاه عملی نشد

شمسی در حزب کمونیست ایران ما دیگر به بحث سازمان  ٦۴و  ٦۳به هر حال، بعد از این بحث ها در سال های 

حزب در داخل کشور بر نگشتیم. سیر رویداد ها و اولویت پیدا کردن مسائل دیگر عمال این بحث را از دستور 

سلول پایه حزب و تالش برای رفع تناقضات  -خارج کرد. در این فاصله ما به حک و اصالحاتی در تئوری حوزه 

 .این مقوله سازمانی، به فعالیت اجتماعی مشغول شدیم با دور زدن آن، و حداکثر

در خارج کشور البته سعی کردیم که تغییرات جدی تری را بوجود آوریم. از جمله بحث خانه های حزب و کمیته 

کنار گذاشته  آگاهانه و از مقاطعی عمال های حزبی را داشتیم و از ابتدای تشکیل حزب کمونیست کارگری حوزه

د اما به این پروسه هیچگاه عمیق و همه جانبه برخورد نشد. در نتیجه حتی در خارج کشور فعالیت حزبی ما بر ش

آکسیونی سازمان پیدا کردیم که  -پایه درستی استوار نشد، این فعالیت منحل شد و ما بیشتر به صورت جنبشی 

 .هنوز ادامه دارد و لطمات آن را هنوز تحمل میکنیم

در کنار بحث مربوط به سازمان حزب، اساس فلسفه تحزب ما مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحثی  به هر صورت،

هر . که توسط منصور حکمت فرموله شد ضرورت ایجاد یک حزب وسیع بود که عضویت در آن ساده است

ا در حاضر باشد که با حزب یک فعالیت متشکل حزب، به هر درجه ای که میتواند، انجام دهد و خود ر کس
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[. و البته همانجا بازهم ۳اهداف عمومی حزب شریک بداند و حق عضویت به پردازد میتواند عضو حزب شود]

 .سلول حزب را حوزه تعریف کردیم

این نوع عضویت با تعریف متداول از عضویت، در سازمان های چپ رادیکال، بکلی متفاوت است. اینجا تصویری 

هر کس که از بی عدالتی در رنج است و میخواهد علیه آن مبارزه کند و هر که داریم این است که در یک جامعه 

[. ۴کس که میخواهد در سازمان دادن انسانی جامعه نقش فعالی بر عهده بگیرد باید بتواند به عضویت حزب در آید]

، علی االصول و حزب باید او را در چنین فعالیتی، به زیر پرچم کمونیستی، سازمان دهد. چنین شخصی باید بتواند

در شرایط غیر مختنق، در هر محل به خانه حزب مراجعه کند، عضو شود و حزب دستش را در دست کسان دیگری 

که مبارزه میکنند بگذارد. این آخرین تصویری است که منصور حکمت از حزب داشت و بر این مبنا ما عضویت 

است  توده ای اشتیم. حزب در این تصویر یک سازماندر حزب را ساده کردیم و حتی شرط توصیه کننده را هم برد

 .است سیاسی توده ای یا میتواند باشد. این حزب یک حزب

در این رابطه همینطور بحث کادر ها به عنوان استخوان بندی و اسکلت جنبشی و سازمانی حزب را مطرح کردیم. 

ط کادر ها و رابطه رهبری با کادر ها تاکید کردیم که در یک چنین سازمان توده ای سرنوشت حزب اساسا توس

تعیین میشود. اعضا قاعدتا به کادر ها و رهبری حزب اقتدا میکنند. این کادر ها، در مقایسه با اعضا، از هیچ امتیازی 

در رای دادن و انتخابات ها برخوردار نیستند. اما در دنیای واقعی تکلیف حزب را رابطه معنوی کادر ها با اعضا و 

است و از نقشی که کادر در معنوی یاسی و معنوی رهبری با کادر ها تعیین میکند. اعتبار و نفوذ کادر هارابطه س

 .حیات حزب و در برعهده گرفتن مسئولیت دارد ناشی میشود

در نتیجه، در این تصویر، ما با دو شبکه یا با دو نوع رابطه طرف هستیم. شبکه اعضا و شبکه کادر ها. سازمان اعضا 

 ... ازمان کادر ها، رابطه اعضا با رهبری حزب و رابطه کادر ها با رهبری حزب وو س

این بحث ها یک تئوری تحزب متفاوت از چپ رادیکال است. تفاوت این چنین حزبی با احزاب چپ رادیکال 

است که با برداشت رایج چپ از حزب پیشاهنگ، حزب نخبگان،  یک تئوری حزبی دیگر موردی نیست. کال

 .[5]پیشروان و غیره متفاوت است حزب

این تئوری حزبی با آن بحث حوزه نمیتواند چفت شود. اگر قرار باشد حوزه، سلول پایه حزب باشد که از جمله 

رابطه حزب با رهبران عملی و مبارزات اجتماعی را نگاه میدارد، آنوقت چنین توقعی از یک سازمان توده ای که 

معمولی جامعه هستند و قرار است به هر درجه ای که میتوانند در فعالیت متشکل حزب اعضایش انسانهای بسیار 

 .درگیر شوند، نا موجه است

میکند  "پیشروان"به  محدود گذاشتن چنین وظیفه ای در مقابل سلول های یک حزب توده ای یا مجددا حزب را

جامعه دور میکند و یا در پرتو ناتوانی  "عادی"و آن را از دسترس توده کارگر و زحمتکش و انسان آزادیخواه 

واحد های حزبی در ایفای یک نقش رهبری کننده عمال امکان ایفای نقش اجتماعی را از حزب میگیرد. حزب را 
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در سازمان های توده ای دیگر حل میکند و ما را به دنباله رو جنبش های دیگر تبدیل میکند. در فعالیت در جنبش 

 ... ، در عرصه کارگری سندیکالیست، وزنان فمینیست میشویم

شمسی فرموله کردیم، بُـعد اجتماعی و رهبری کننده به  ٦۲حوزه ای که پیشرو ترین شکل آن را در سالهای دهه 

آن دادیم و وظایف آن را در رابطه با آژیتاتورها توضیح دادیم، توسط سلول پایه یک سازمان توده ای قابل تحقق 

ه یک حزب توده ای قادر به انجام فعل و انفعالی که در بحث حوزه ها پیش بینی شده نیست. حوزه اعضای ساد

 .است نیست

در این سیستم حوزه عمال یا ظرف جلسه بحث و جدل غیر اجتماعی چپ رادیکال غیر اجتماعی میشود یا سلول 

با  توده ای کمونیستی سازمان یک کردن مرتبط ابزار نمیتوانند ها حوزه این. "اجتماعی غیر پیشاهنگان"یک حزب 

 .جامعه باشند

شمسی دو بحث مهم داشتیم که از جنس های متفاوتی بودند. اول بحث سازماندهی  ٦۴ - ٦۲در طی سالهای 

منفصل و دوم بحث اتکا بر شبکه های طبیعی و اجتماعی مبارزاتی. اولی یک سیاست سازمانی در مقابل اختناق و 

میداشتیم، به  فشار پلیسی بود و معنی هویتی برای ما نداشت. بر طبق این سیاست ما سامان حزب را منفصل نگاه

 ... دالیل امنیتی از حوزه به باال هیچ هرم تشکیالتی ایجاد نمیکردیم و

بحث دوم، یک بحث هویتی و به اصطالح سبک کاری بود. ما اصوال و در هر زمانی میبایست سازمان حزب را بر 

بعدا معلوم شد در  متن شبکه های اجتماعی و مبارزاتی ایجاد میکردیم. در دنیای واقعی در حزب کمونیست، و

حزب کمونیست کارگری، عکس این برداشت شد. هم در حزب کمونیست ایران و هم در حزب کمونیست 

کارگری، از بحث سازمان منفصل یک برداشت هویتی و از بحث ضرورت اتکا بر شبکه روابط طبیعی و اجتماعی 

کا بر شبکه های طبیعی و اجتماعی مبارزاتی یک برداشت امنیتی شد. گویا اصوال سازمان ما منفصل است و گویا ات

برای حفاظت در مقابل فشار پلیس است. در نتیجه با هر تغییر مثبتی در تناسب قوا این احزاب اتوماتیک به حوزه 

 .های بی ریشه بر می گشتند

ود همان زمان منصور حکمت علیه چنین برداشتی جدل کرد اما متاسفانه در تصویر عمومی حزب تغییری بوج

 .نیاورد

باید از تمرکز یک فونکسیون  با این مقدمات میخواستم تاکید کنم که ما در بحث در بحث تئوری سازمان

شروع کنیم. این فونکسیون پایه، ضرورت سازمان دادن اعضا برای جلسات بحث نیست. این فونکسیون  اجتماعی

ار دهد. رهبری جامعه و نه فرقه خود، رهبری حزب باید امر تمرکز در سازمان دادن رهبری اجتماعی را مورد نظر قر

رهبران  یا رهبری سازمان خودمان. جمع کردن افراد هم نظر در جامعه هنر نیست متحد کردن و جمع کردن

 .به زیر یک سقف کمونیستی هنر است اجتماعی
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استثنا یک سری  در دنیای واقعی حوزه هائی که حزب کمونیست ایجاد کرد، علی رغم همه این بحث ها، بدون

هسته های غیر اجتماعی بودند که تالش میکردند در نقش رهبران فکری و عملی و در نقش سازمان دهندگان و 

 .رهبران توده ای، کارگری ظاهر شوند، که البته چیز زیادی از آنها نمی دانستند و ناموفق ماندند

به همین راه حال های نیمه و ناتمام و التقاطی برگردیم؟  سوالی که امروز در مقابل ما قرار دارد این است که آیا باید

آیا باید بازهم در بحث حوزه ها و نقش اجتماعی آنها اصالحات وارد کنیم یا بطور کلی یک بار دیگر مسئله را 

 عمیق تر بررسی کنیم؟

میرود؟ چگونه اگر حوزه ها با همان مشخصات را ایجاد میکنیم آنوقت بحث حزب سیاسی و حزب توده ای کجا 

تناقض سازمان و ترکیب این هسته ها با درگیر شدن و رهبری اجتماعی توسط حزب در پایه ترین سطح را حل 

 میکنید؟

نکته من این است که بحث حوزه از یک تئوری سازمانی دیگری می آید و تزریق عنصر اجتماعی به آن تناقضاتش 

 .را نه تنها حل نمیکند بلکه افزایش هم میدهد

جربه هم همین را نشان میدهد. در انقالب روسیه حوزه ای در کار نبود. بعدها است که در پی نیازهای کنترل ت

اجتماعی  -سازمان حزب حوزه ها بوجود می آیند. در تجربه خود ما هم جائی که توانسته ایم این فونکسیون حزبی 

یک نمونه  ۱۳٦۷تا  - ۱۳٦5ای سنندج در سالهای را انجام دهیم حوزه نداشتیم. تجربه سازمان دهی اول ماه مه ه

است. در این اول ماه مه ها ما توانستیم که در اوج اختناق گرد همائی های عظیم توده ای کارگری با شعارهای 

چپ و سوسیالیستی را سازمان دهیم. اینها حرکت های خودجوش نبود. یک فعالیت نقشه ریزی شده و عملی شده 

 .کمیته تشکیالت شهرهای کومه له بود دقیق از جانب ما در

این فعل و انفعاالت و سازمان های توده ای کارگری که در حول آنها شکل گرفت، مثل اتحادیه صنعتگر، محصول 

فعالیت جمعی شبکه و کانون هائی از رهبران اجتماعی کمونیست و سازمان دهندگان کمونیست بود که هیچ 

هانه آنها را از ایجاد چنین سازمان ها و کانون های غیر اجتماعی بر حذر میداشتیم. شباهتی به حوزه نداشتند و ما آگا

یک نمونه دیگر از شرایطی که کمونیست ها نقش توده ای و اجتماعی بازی کردند بازهم به تجربه خود ما در 

ما راهپیمایی مردم سنندج  در دوره انقالب ایران برمیگردد. ما کوچ مردم مریوان را سازمان دادیم، 5۹تا  5۷سالهای 

 .روزه مردم سنندج در مقابل حمله جمهوری اسالمی را سازمان دادیم ۲۸به سوی مریوان را سازمان دادیم، ما دفاع 

پایه هیچ یک از این فعالیت ها حوزه نبوده است. همان وقت تشکیالت های ما در تهران پر از حوزه بود و هیچ 

بازی کنیم. اما در اوج اختناق ما تحرکات بزرگ اجتماعی توده ای تحت رهبری  نقشی در بعد اجتماعی نتوانستیم

و سازماندهی کمونیست ها را شکل دادیم. رفقائی که اینجا نشسته اند و در گیر بودند و نوشته های ما در نشریه 

نشان میدهد که پیام، که آن روزها توسط کومه له منتشر میشد، و بحث های ما در داریو صدای انقالب ایران 

 .چگونه ما در لحظه به لحظه این ماجرا و قدم به قدم سازمان دادن و اجرای آن درگیر بودیم
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تجربه همین یکسال گذشته ما در حزب حکمتیست، در مقایسه با سایر جریان های دیگر، و درجه موفقیت ما در 

به دالیل امنیتی وارد جزئیات نمیشوم اما  سازمان دادن تحرکات اجتماعی مجددا همین حکم را نشان میدهد. اینجا

یک مقایسه ساده میان محصول روش ما با کسانی که فکر میکردند با شو تلویزیونی، هنرپیشگی سیاسی و یا با هسته 

 .ها و حوزه های سنتی سازمانی میشود تحرک اجتماعی را سازمان داد، همین را نشان میدهد

کرده تمرکز رهبران اجتماعی و توده ای و سازمان دهندگان درجه یک حزبی آنچه که این فعل و انفعال را ممکن 

 .را میدهیم "کمیته کمونیستی"و توده ای در یک نهاد واحد است که من به آن نام 

(۲) 

گفتیم آنچه که فعل و انفعال اجتماعی و سیاسی حزب را ممکن میکند متمرکز و انتگره کردن فونکسیون 

بعالوه رهبری، سازماندهی و لجستیک حزبی در یک موجودیت واحد تشکیالتی است. ادغام ،  اجتماعی رهبری

رهبران اجتماعی و توده ای و سازمان دهندگان درجه یک حزبی و توده ای در یک نهاد واحد که من به آن نام 

 .را دادم "کمیته کمونیستی"

ت که به کمیته معنی میدهد. کمیته کمونیستی با تمرکز در امر رهبری و سازمان دهی در بعد اجتماعی و حزبی اس

اتکا به این مشخصات است که میتواند در کارخانه، در محله، در شهر و در مدرسه و دانشگاه چنین نقش محوری 

را بازی کند. ماتریال انجام این نقش را دارد، و اساسا فلسفه و شاخص پس رفت و پیشرفت آن ایفای چنین نقشی 

 .است

زه که تجمع اعضا و مسائل ناشی از آن نقطه شروع آن است، تمرکز این کمیته ها از نیاز به ایجاد به عکس حو

تمرکز در مبارزه، در رهبری و در سازمان دهی حزبی و اجتماعی این مبارزه ناشی میشود. اعضای کمیته البته 

 کسانی "شوند رهبر"را انجام دهند و اعضای ساده حزب نیستند. کادرهائی هستند که تنها دلشان نمیخواهد این کار 

 .که میتوانند چنین نقش هائی را بازی کنند نشان داده اند که هستند

این کادرها یا رهبر توده ای و اجتماعی هستند یا سازمان دهنده گان تراز اول توده ای یا سازمان دهنده گان تراز 

هر کمیته خاص، متخصصین دیگری هستند که به کمیته اول حزبی، یا مسئولین نظامی درجه یک و یا، بسته به نقش 

را تواماً میدهد. اینها کسانی  اجتماعی و حزبی امکان ایفای نقش سیاسی، مبارزاتی، فکری، عملی و سازماندهی

این فعل و انفعال را سازمان میدهند. بدون انتگره کردن رهبران اجتماعی و سازمان دهندگان  متحد و با هم هستند که

ای و اجتماعی با رهبران و سازماندهندگان و متخصصین سازمانی حزبی در یک نهاد امر رهبری اجتماعی به  توده

یک ادا در آوردن و هنرپیشگی سیاسی و تشکیالتی و امر تمرکز سازمانی به ناچار به یک سازمان مریخی و غیر 

 .اجتماعی منجر میشود

وع جدیدی از تمرکز باشد که به تمام بحث های سبک کاری و ما نیازمند سازمانی هستیم که پایه تمرکز آن ن

سازمانی کمونیسم خودمان، کمونیسم منصور حکمت، چفت شود. تمرکزی که مشخصه اصلی آن بعد اجتماعی 

آن است. تمرکزی که جامعه و حزب را در هم ادغام و در خود یکی کند. تمرکزی که بتواند فعل و انفعال 
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واقعاً تمرکز در تحزب در یک  کند و با هم مقدور مچنین فعل و انفعال سازمانی حزب رااجتماعی و توده ای و ه

 .محل یا جغرافیا را بوجود آورد

کار میکند، جلسه میگیرند، بحث میکنند،  "خوب"شکل سازمان چپ رادیکال غیر اجتماعی در دوره اختناق 

کسانی است که حتی دوست، همسایه یا همکار شان اعالمیه میدهند و مخفی هستند. این نوع سازمان ها، سازمان 

هم نمیداند که سوسیالیست یا کمونیست اند و به این عنوان نقشی در جامعه ندارند. همیشه مقهور آخوند و 

 .ناسیونالیست و فاشیست محل هستند

میتواند در ابعاد با باز شدن جامعه و کاهش اختناق، آنجا که دیگر فضای اجتماعی تعیین کننده میشود، و سیاست 

اجتماعی به جلو صحنه بیاید،این چپ ضعیف میشود و ناتوانی و حاشیه ای بودن آن کامال برجسته میشود. به کل 

چپ ها و کمونیست های سنتی نگاه کنید: وقتی اختناق هست رشد میکنند و وقتی که فضا باز میشود به محافل 

غیر اجتماعی از  -دگردیسی معکوس همین تصویر سازمانی کوچک بی تاثیر کاهش پیدا میکنند. یک دلیل این 

 .حزب و تحزب است. این داستان زندگی حاشیه ای و بی تاثیر و منفعل چپ رادیکال در اروپا و غرب است

اما کم توجهی یا کنار گذاشتن بعد سازمانی و حزبیّت سیاسی هم سر از دنباله روی دیگری در می آورد. اگر فقط 

اجتماعی حرکت کنید به انحالل حزب، به سندیکالیسم و یا به آنارکو سندیکالیسم میرسید. در این حالت از سر بعد 

تحزب سیاسی را در جنبش های دیگر حل میکنید. مرکز تحزب سیاسی قدرت سیاسی است. این گرایش با کنار 

چارچوب قدرت سیاسی  گذاشتن مبارزه سیاسی برای تصرف قدرت سیاسی، نقش خود را به یک گروه فشار در

کاهش میدهد. در عرصه مبارزه و اعتراض اقتصادی کارگران سندیکالیست میشود، در جنبش رهائی  بورژوازی

زن فمینیست، در امر پناهندگان به فعال کار خیریه و ... تبدیل میشود. این تحزبی است تنها متکی به شبکه های 

فعالیت جریاناتی است که اساسا محدود به ایفای نقش گروه جنبشی و مبارزاتی، تحزب بدون حزب است. شیوه 

فشار بر بورژوازی هستند و نه آلترناتیو آن در گرفتن قدرت سیاسی اینها تنها متخصص سازمان های به اصطالح 

ی و کمپینی هستند. این نوع سازمانها، آنجا هم که توده ای و واقعاً اجتماعی و متکی به آژیتاتورها و رهبران توده ا

اجتماعی هستند. فاقد مکانیسمی برای متحد کردن مبارزه در ابعاد سیاسی و جنبشی، برای افق دادن، برای رهبری 

کردن و برای سازمان دادن حرکت برای تصرف قدرت سیاسی و سازمان دادن آلترناتیو جامعه، برای انقالب 

 .سوسیالیستی هستند

سازمان حزب بگیرید به هسته های غیر اجتماعی و ایدئولوژیک  همانطور که اشاره شد، اگر فقط از سر حزب و

چپ سنتی میرسید. تمرکز های سازمانی، بی نفوذ، کسانی که مستقل از درجه تسلط شان بر مارکسیسم یا نقش 

از این تمرکز سازمانی شان رفع و رجوع  خارج اجتماعی ندارند و یا اگر چنین نقشی را دارند این نقش شان را در

نند. در نتیجه سازمان همچنان در حاشیه جامعه باقی میماند. این نوع سازمان نمیتواند انقالبات و اتفاقات اجتماعی میک

و توده ای را سازمان دهد. این سازمان میتواند اعالمیه پخش کند، خبرنگاری کند، تبلیغات کند، اما نمیتواند در 

 .ایفای نقش جنبشی و اجتماعی قاصر میماندابعاد اجتماعی مردم را به حرکت در بیاورد و از 
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اینجا میخواهم بر بـُـعد جنبشی تاکید کنم چون ما میخواهیم جامعه را به زیر سلطه اجتماعی جنبش خودمان، جنبش 

کمونیستی، بکشیم. ما داوطلب های سرویس دادن به جنبش های دیگر یا سازمان مصلحین اجتماعی یا سازمان 

 .نداریم جنبش های دیگر . ما عالقه ای به انقالب توده ای برایخدمات اجتماعی نیستیم

اما اگر سازمانی با مشخصات اجتماعی، حزبی و جنبشی فوق الذکر نداشته باشیم فاقد امکان و افق سازمان دادن 

ه کل انقالب خودمان میشویم و به دنباله رو اوضاع و هورا کش برای سازمانها و جنبش های دیگر تبدیل میشویم. ب

چپ غیر اجتماعی نگاه کنید. این سرنوشت شان است. خودشان روی پای خودشان قادر به انجام کاری نیستند از 

 .ایفای نقش اجتماعی هم قاصر اند

اجتماعی را داریم که شروع آن به بحث های کنگره اول اتحاد  -در مقابل این تصویر ما تصویر تحزب سیاسی 

کار پوپولیستی، بحث اصول و سبک کار حوزه های حزبی خسرو داور و همچنین مبارزان کمونیست در نقد سبک 

 .بحث های سبک کاری منصور حکمت بر میگردد

توده ای و سازماندهی حزبی و توده ای،  -رهبری اجتماعی  وظیفه آنها کمیته کمونیستی جمع هائی هستند که

عمل این کمیته تسلط پیدا کند. این در حقیقت تضمین آن است که سیاست کمونیستی حزب در منطقه یا محدوده 

تمرکز کادر ها است. کار این تمرکز سازمان دادن مبارزه اجتماعی به زیر سیاست ها و شعار ها و اهداف و تاکتیک 

های حزب است. باید این تمرکز با تقسیم کار در میان خود بتواند رهبری اجتماعی، رهبری سیاسی و توده ای، 

و تدارکاتی و امنیتی و نظامی فعالیت حزب و همچنین تفوق فکری کمونیسم ما بر سایر جریانات  رهبری سازمانی

 .فکری و جنبشی در محل را تامین و تضمین کند

این کمیته ها باید ابزارهای الزم برای ایفای چنین نقشی را بسازند. خود به آژیتاتور ها و رهبران اجتماعی تبدیل 

آژیتاتورهای اجتماعی موجود را به خود جذب کنند، خود در امر سازمان دهی و تدارکات و شوند و یا رهبران و 

امنیت و نظامی حزبی و اجتماعی متخصص شوند و یا این سازمان دهندگان و متخصصین را به خود جذب کنند. 

اجتماعی توانا، تناقض که تناقض یا رقابت میان اهمیت نویسنده و آژیتاتور خوب، با رهبر  مجبورند این کمیته ها

و رقابت میان سازمان دهندگان توانا )که غالبا نه نویسنده خوبی هستند و نه آژیتاتور قوی( با نقش رهبران اجتماعی 

را حل کنند. کار این کمیته ها بدون همکاری و بازو در بازو این دو خاصیت پیش نمیرود. یک حزب کمونیستی 

 .ژیتاتور اجتماعی نیاز دارد که به یک متخصص سازمانی خوباجتماعی همان قدر به یک رهبر و آ

این کمیته ها از نظر حزبی مسئول و رهبر فعالیت حزب در محیط عمل خود هستند. شاخص موفقیت آنها هم نه 

تعداد اعالمیه های پخش شده و نه تعداد خبر های مخابره شده، بلکه شاخص ابژکتیو موفقیت این کمیته ها این 

قدر این نقش رهبری متحد کننده حزبی و اجتماعی را ایفا کرده اند و چقدر حزب را به جریان سیاسی، است که چ

اجتماعی و فکری و عملی هژمونیک در محدوده عمل خود تبدیل کرده اند. البته کمیته ها برای این کار به ایجاد 

پیدا میکنند. شاخص نهائی این است سازمان متناسب، پخش اعالمیه، عضو گیری، خبرنگاری و غیره هم احتیاج 

 اند مبارزه را متحد کنند، چقدر توانسته اند مبارزه را متشکل کنند، چقدر  که این کمیته ها چقدر توانسته
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اند این مبارزه را حول سیاست های حزب رهبری کنند و در این راستا چقدر حزب را بسازند. اینها همه  توانسته

به اعتقاد من قدم بعدی در تئوری سازمانی ما و در ساختن حزب تشویق ایجاد کمیته ابعاد یک پدیده واحد است. 

 .های کمونیستی است

سازمان اعضا، که به جای خود مهم است، زیر مجموعه کمیته کمونیستی و تابع آن است. سازمان اعضا ارگانیسم 

توجه سازمانی ما باشد.  نقطه شروع نبایدغیر مستقلی است که روی پای خود معنی ندارد، نمیتواند زندگی کند و 

سازمان پایه حزب، به نظر من، آن واحد پایه ای است که فعالیت و حیات حزب را در محدوده عمل خود انجام 

 .میدهد و جنس و نوعش مثل خود حزب است

ازمانده توانای کمیته کمونیستی نمیتواند در محیط فعالیت خود نه رهبر اجتماعی را با خود داشته باشد و نه س

ایدئولوژیک باشد. این با هدف و فلسفه وجودی کمیته  "بچه های خوب"اجتماعی و حزبی و تنها ترکیبی از 

متناقض است. کمیته کمونیستی ترکیبی از کسانی است که با هم کار رهبری و سازمان دهی اجتماعی و حزبی را 

 .چ تک نفری همه این خاصیت ها را نداردانجام میدهند. کارهائی که از تک نفری ساخته نیست، هی

عدم تفکیک این دو نوع فعالیت اجتماعی و حزبی و ادغام درست آنها در یک سازمان درست حزبی برای خود 

ما مشکل درست کرده است. بطور اخص حزب ما رهبرانی را دارد که در ابعاد اجتماعی میتوانند هزار نفر هزار نفر 

رانی را داریم که میتوانند جامعه و توده مردم را به امر خود به حرکت در آورند. اما برای حزب عضو بگیرند، رهب

از همین ها میخواهیم که هم سازمان دهندگان توانای حزبی و هم نویسندگان برجسته باشند. از طرف دیگر از 

عی را ایفا کنند. هر دو سازمان دهندگان برجسته حزبی و از نویسندگان توانای مان میخواهیم که نقش رهبر اجتما

به بن بست میرسند و سازمان حزبی ما نه نقش رهبری اجتماعی را درست بازی میکند و نه اصوال سازمان درستی 

 .را ایجاد میکند

کسانی که مردم را در ابعاد توده ای به حزب و به سیاست های حزب جلب میکنند معموال و الزاماً همان کسانی 

ازمان درست کنند، جلب شده ها را جذب کنند، سازمان بدهند، رشد و آموزش بدهند و چپ نیستند که میتوانند س

و راست شان کنند، تدارکات حزب را تامین کنند، نشریه را بدست دیگران برسانند، واحد ها و عملیات نظامی 

بی و غیر حزبی، سازمان دهند و هدایت کنند، و یا متخصصین سازماندهی و مدیریت شبکه ها و سازمان های حز

 .هستند، باشند (quiet leaders) متخصصین امنیت و غیره که جمعا به اصطالح رهبران ساکت

(۳) 

توده ای و رهبران به اصطالح ساکت سازمانی هیچ کدام از دیگری مهم تر نیستند. یک  -گفتیم رهبران اجتماعی 

، بدون این دو پایه، محکوم به فنا  کادرهای حزبیهر دو نوع  حزب سیاسی کمونیستی و انقالب کمونیستی بدون

است. کمیته کمونیستی اساسا برای ادغام همه این نقش ها و برای تامین آنها شکل میگیرد. اگر تالش کنید حزب 

را تنها روی یکی از این پایه ها بنا کنید یا تبدیل به یک جریان بدون حزب میشوید، مثل کمپین ها، گروه های 
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حزب سیاسی برایشان این اهمیت و جایگاه را ندارد. و یا با حذف یا کاهش نقش و اهمیت رهبران فشار که ت

 .اجتماعی و توده ای تبدیل به یک سازمان منضبط و محکم اما فرقه ای و قطع شده از جامعه میشوید

ی است. مهم این است ناتوانی در ادغام و انتگره کردن این دو نقش یکی از عالئم مادرزاد چپ رادیکال حاشیه ا

که متوجه باشیم در دنیای واقعی به ندرت کسانی پیدا میشوند که بتوانند در آن واحد هر دو نقش را بازی کنند. 

خاصیت حزب و سازمان این است که با کنار هم قرار دادن انسانها با قابلیت های متفاوت و با انتگره کردن آنها در 

 .انفعالی را در جامعه شکل دهد که هر دو این عرصه ها را به پوشاند یک موجودیت ثالث، میتواند فعل و

توصیه میکنم کتاب نینا را گیر بیاورید و بخوانید و به این جنبه از فعل و انفعال سازمانی بلشویک ها دقیق شوید. 

که اول ماه مه را بقیه جنبه های نینا، از جمله نقش قهرمانان یا خط داستان آن مورد بحث من نیست. نگاه کنید 

چگونه سازمان میدهند. دقت کنید که کمیته حزبی در باکو چگونه کار میکند، پروسه پیوستن یک نفر )اژدر( به 

 .کمیته باکو چگونه است و غیره. ترکیب سازمان و رهبران اجتماعی را میبینید

یم عمال همانطور کار میکردیم. با این در اول ماه مه های سنندج که ما در اوج اختناق چند هزار نفر را جمع میکرد

تفاوت که در روسیه اگر فعالین حزب را میگرفتند شان تبعید شان میکردند که خیلی ها وسط راه به اروپا میرفتند 

 .و در مورد ما فورا اعدام میشدیم

ی است که از ما، ایجاد پایه های سازمانی حزب سازمانی به هر حال، بحث من این است که قدم بعدی در تئوری

یک طرف پتانسیل اجتماعی دارد و میتواند جامعه را به حرکت در آورد و از طرف دیگر ماشین حزبی را دارد که 

نتنها این حرکت را ممکن میکند و سازمان میدهد بلکه هر پیشروی را تبدیل به افزایش قدرت سازمانی و افزایش 

یشروی را تبدیل به یک سنگر محکم کند که عقب تحرک اجتماعی و سیاسی حزب میکند و میتواند هر پ

و در سازمان  جذب از آن سنگر مشکل باشد. ماشینی که اعضا و دوستداران جلب شده را جامعه و حزب راندن

حزب انتگره میکند و ... این پایه سازمانی کمیته کمونیستی است. بحث من این است که سازمان حزب را باید بر 

 .سازمانی یعنی بر کمیته های کمونیستی استوار کنیم -چنین واحد اجتماعی 

در مورد وظایف کمیته های کمونیستی میشود مفصل تر و مشروح تر صحبت کرد. اما قبل از بحث بیشتر در مورد 

 .وظایف این کمیته ها باید در مورد اهداف کارشان روشن بود

 .دارد تفکیک ناپذیر باید روشن باشیم که هدف این کمیته ها دو وجه

همه جنبه های  (... در یک شهر، محله، کارخانه، دانشگاه، مدرسه و) عرصه فعالیت خود کمیته باید در .۱

متحد و  سیاست های حزب اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فکری و عملی را به زیر پرچم مبارزه

رهبری کند. شاخص موفقیت در این عرصه تعداد اعالمیه ها و مقاالت صادره توسط کمیته نیست. واقعیت 

زمینی و مادی خود مبارزه است. کمیته ای که هزار نوشته و اعالمیه داده است اما در محیط فعالیت خود 

یت آن در دست سنت ها و جنبش نفوذی ندارد، نمیتواند نیرو بسیج کند، و رهبری مبارزه در محیط فعال

های سیاسی دیگر است، کمیته است که هنوز با هدف خود فاصله بسیار زیادی دارد. البته باید متوجه بود 
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که تضمین این امر پدیده ای نیست که یک روزه اتفاق بیفتد. رسیدن به این هدف محتاج کار هدفمند و 

ا به حزب یا به شبکه پیرامونی حزب، بوجود آوردن پیگیر کمیته، جذب رهبران و سازماندهندگان توان

 .... نفوذ سیاسی و معنوی برای اعضای کمیته و حزب در آن محیط و

کمیته باید محیط فعالیت خود را در ابعاد وسیع و توده ای متحد کند و سازمان بدهد. تنها متحد کردن  .۲

گران، در محله مردم، و ... را متحد کافی نیست. باید در کارخانه کار "چپ ها"موافقین حزب یا حتی 

این تشکل ها یا اتحاد های توده ای وجود یک سازمان محکم حزبی را تضمین  در بطن کرد. کمیته باید

 .نماید

 .با داشتن این اهداف وظایف، کارها و روتین های کمیته ها را میتوان نتیجه گرفت

وای سیاسی تحت سیاست های حزب در عرصه فعالیت رهبری کردن مبارزه مردم و طبقه کارگر، تغییر تناسب ق

یک کمیته و ایجاد سازمان حزبی متناسب و متناظر با آن. در نتیجه متحد کردن مردم، عضو گیری، مبارزه نظری 

با عقاید مخالف، آموزش اعضا، امنیت، تنظیم رابطه رهبران علنی با سازمان مخفی حزب، جمع آوری کمک مالی، 

 .ه حیاتی میشوندکادر سازی، و غیر

اگر مثال کمیته کمونیستی در ذوب آهن از من بپرسد وظیفه من چیست؟ جواب میدهم که وظیفه شما سازمان دهی 

مبارزه در ذوب آهن به زیر سیاست های حزب، ایجاد یک سازمان قوی حزبی است. به کمیته میگویم این کمیته 

ست هم رهبران موجود و آدم های سازمانده توانا موجود را باید رهبر کارگران ذوب آهن شود. در نتیجه مجبور ا

 .به خود جلب و در خود جذب کند و هم از کمونیست های موجود رهبران یا سازمان دهندگان توانا بسازد

مبارزه هست رهبران و شبکه مبارزاتی هم هست. مبارزه اجتماعی بدون رهبر و بدون شبکه مبارزاتی ممکن  هر جا

این بود که سازمان حزب باید در این شبکه ها فعالیت کند و این رهبران  ٦۰ک کار ما در سالهای نیست. بحث سب

را به خود جلب کند. کمیته کمونیستی جائی است که این رهبران، این سازمان دهندگان، به زیر سیاست های 

سازمان دهندگان کارا و جلب  حزب، در آن متمرکز هستند. در نتیجه کار با رهبران توده ای و اجتماعی، کار با

 .اینها در صدر اولویت های کمیته قرار میگیرد

کمیته کمونیستی یک فعل و انفعال زنده در کارخانه، در محله و یا در هر فضا و شبکه ی مبارزاتی دیگر است. 

 .قلب حزب است که دائم در محل میتپد

اساس روابط اجتماعی و طبیعی آدمها بنا گذاشته شود.  اگر کمیته کمونیستی بخواهد این نقش را ایفا کند باید بر

با وصل کردن یک عده به هم که تنها ایدئولوژی شان یکی است یک جمع غیر اجتماعی میسازیم. ممکن است 

در شرایطی این کار را هم بکنیم اما این یک شیوه روتین تشکیل کمیته های کمونیستی نیست. ممکن است این یا 

آن مسئول را به یک کمیته منتقل کرد اما پایه و بدنه اصلی کمیته باید در جامعه ریشه داشته آن شخص، این یا 

 .باشد و در نتیجه باید بر اساس روابط طبیعی، اجتماعی و مبارزاتی در یک محل یا محیط خاص استوار باشد
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غیر اجتماعی و حاشیه بخصوص در امروز در شرایطی که ما داریم تحزب کمونیستی را بر متن یک سنت عمیقا 

شمسی امروز اولین بار است که دوباره به سازمان  ٦۰ای بازسازی میکنیم باید به این جنبه توجه کرد. بعد از دهه 

حزب در داخل بر میگردیم و میخواهیم با دید جدیدی که در بیست سال گذشته پیدا کرده ایم حزب را دوباره 

 .بسازیم

را بر متن وجود سنتی بوجود می آوریم که در آن آدم ها در خارج از محیط باید توجه کنیم که داریم حزب 

اجتماعی خود به هم وصل میشوند و فعالیت اساسا جلسه گرفتن، بحث کردن و حداکثر اعالمیه پخش کردن و یا 

شرکت در آکسیون است. اگر آکسیون و تدارک برای آکسیون را از این سنت بگیرید کار دیگری برایش نمی 

اند. امروز تصویر داده از فعالیت در یک سازمان چپ رادیکال همین است. هر کس که به فعالیت متشکل چپ م

 "کفتری"رادیکال می پیوندد تصورش همین است: جلسه بگیریم، بحث کنیم، اعالم موضع کنیم، و این موضع را 

 .آکسیون راه بیندازیم )که اخیرا مدل تلویزیونی آن هم آمده است( به اطالع مردم برسانیم و یک

سازمان هائی که هیچوقت پایشان هیچ جای محکمی بند نبود و کمونیست هائی که راحت تر هستند که با هم 

حرف بزنند تا اینکه بروند با مردم حرف بزنند. کمونیست هائی که نمیتوانند به زبان آدمیزاد با مردم حرف بزنند و 

فهمد، کمونیست هائی که نمیتوانند مردم را جذب کنند و نمیتوانند رهبر جز خودشان کسی نوشته و حرفشان را نمی

 .مردم شوند

ما داریم حزب مان را روی این سنت داده جامعه میسازیم در نتیجه باید حساسیت های خاص خودمان را داشته 

 .باشیم

نفی و رشته ای باشد. اگر فاکتور مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است. که کمیته کمونیستی نمتواند ص

باشد. به این معنی کمیته  کمونیست ها کمیته کمونیستی بخواهد نقشی که گفتیم را بازی کند آنوقت باید کمیته

است. به قول لنین کمیته ای است که در یک محل کارگر  آن محل کمونیستی در یک محل کمیته کمونیست های

سرباز، دهقان یا هر انسان کمونیست دیگری را در خود جا  کمونیست، فاحشه کمونیست، دانشجو کمونیست،

میدهد. مثال در دانشگاه کمیته کمونیستی نباید تنها کمیته دانشجویان کمونیست باشد. باید کمیته دانشجو، استاد، 

کارمند، نظافتچی، و هر موجود کمونیست دیگری در آن دانشگاه باشد. همنیطور کمیته کمونیستی در کارخانه، 

ر محله، در روستا و غیره، هر کدام باید کمیته کمونیست های آن محیط باشند. کمیته کمونیستی نمیتواند صنفی د

 .کارگران کمونیست، دانشجویان کمونیست، دهقانان کمونیست، زنان کمونیست و غیره باشد

بازی کنند و این شبکه کمیته های کمونیستی باید مثل گره های عصبی، در شبکه های مبارزاتی و اجتماعی نقش 

ها را به رنگ خود در می آوردند و از این طریق جامعه را به دور خود به حرکت در می آورند. جامعه یک پدیده 

انتگره است. کارگر فقط در کارخانه مبارزه نمیکند. در محله هم زندگی میکند، مشکل آب و برق و تلفن دارد، 

ر اعتیاد برای بچه هایش را دارد، فرزندش در دانشگاه و مدرسه درس مشکل مدرسه بچه هایش را دارد، مشکل خط

 .میخواند، سر دخترش به زور حجاب میکنند و شامل آپارتاید جنسی میشود و ... کارگر انسان است، صنف نیست
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های  انسان در این جامعه زندگی میکند و در این جامعه باید برای همه چیز مبارزه کرد و حول این همه چیز شبکه

مبارزاتی و حمایتی شکل میگیرد و در دنیای واقعی این شبکه ها به هم میرسند، خوب یا بد از هم تاثیر میگیرند و 

بر هم تاثیر میگذارند. محال است در جائی کارگر سوسیالیست یا عدالتخواه باشد و غیر مستقیم هم که باشد، تنه 

های مبارزاتی و معترض در آن محیط نخورد. شبکه های اش به تنه دانشجو یا آدم های سوسیالیست و شبکه 

مبارزاتی سلسله اعصاب جامعه هستند جائی به هم میرسند. کمیته های کمونیستی تنها بر متن این شبکه های 

مبارزاتی و بخصوص شبکه فعالین اجتماعی چپ و کمونیست میتواند شکل بگیرد و عمل کند. شبکه مبارزاتی که 

انشگاه ها و این یا آن بخش جامعه را به هم وصل میکنند، میتواند اهداف کمیته های کمونیستی کارخانه، رشته، د

 .را متحقق کنند

وقتی به آینده نگاه کنید، کمیته کمونیستی کانون کادرهای حزب است. وقتی به نینا بر میگردید میبینید که همه 

ه باکو عبارت است از مجمع کادرهای بلشویک کادرهای حزب بلشویک در باکو جزو کمیته باکو هستند. کمیت

در باکو است. عضو زیاد دارند که در کمیته نیستند و نمیدانند اعضای کمیته چه کسانی هستند. از وجود کمیته 

خبر دارند، چون کمیته اعالمیه میدهد و اظهار وجود میکند که بعدا به این نکته بر میگردم. نینا از جمله داستان 

کارگری بنام اژدر به کادر حزب و در نتیجه پیوستن اش به کمیته بلشویکی باکو است. اژدر را تبدیل کردن 

کادرهای موجود کمیته بار می آورند، امتحان میکنند و باالخره به عضویت کمیته کمونیستی باکو درش می 

 .آوردند

یا کارخانه را در یک کمیته به هم ما ممکن است به دالیل امنیتی نخواهیم همه کادرهای مان در فالن دانشگاه 

معرفی کنیم. اما این کادرها باید در جمع هائی که خود از جنس کمیته کمونیستی هستند متشکل باشند و فعالیتی 

 .در قالب کمیته کمونیستی را از آنها بخواهیم

است، باید سازمان منفصل را در در قدم اول، هم به دلیل امنیتی و هم به دلیل اینکه این کار باری ما روش تازه ای 

پیش گیریم. این انفصال را در سطح کمیته های کمونیستی نگاه داریم. بعدا در اولین فرصت باید کمیته کمونیستی 

ما در هر جا متمرکز شود و رهبری و مسئولیت حزب در آن منطقه یا محل را تماما برعهده بگیرد. کانونی که در 

میته کمونیستی است که در چارچوب سیاست و سلسله مراتب حزب تصمیم میگیرند این محدوده تصمیم میگیرد ک

و محیط خود را سازمان میدهند و رهبری میکنند. در این کمیته ها رهبران اجتماعی و توده ای ، متخصصین 

، کسانی سازماندهی، جعل، امنیت، تدارکات، مالی، نظامی، تبلیغات، نشریات، آموزش و غیره و غیره شرکت دارند

 .که بعالوه بیش از یک عضو مایه میگذارند و مسئولیت قبول میکنند

اگر شاخص موفقیت حوزه، سنتاً، رو به درون حزب است، شاخص موفقیت کمیته کمونیستی تماما بیرون از آن و 

قدر در جامعه است. شاخص این است که چقدر جامعه را تغییر داده است؟ چقدر مردم را سازمان داده است؟ چ

طبقه کارگر را متحد تر کرده است؟ چقدر حزب را در جامعه تبدیل به نیروی هژمونیک سیاسی، فکری و مبارزاتی 

 ... کرده است؟ و
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سازمان اعضا چه میشود؟ در آینده اعضا حول خانه های حزب و فونکسیون های آن سازمان خواهند یافت. اما در 

گروه های مختلف مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی، فکری و غیره به دور  حال حاضر اعضا باید در گروه ها و شبکه یا

کمیته ها سازمان پیدا میکنند و یکی از کارهای مهم کمیته کمونیستی جذب و سازمان دهی اعضا در این شبکه ها 

د و از هر و گروه ها و تالش دائم برای ارتقا آنها و گسترش کمیته است. اعضا در این روابط هم سازمان پیدا میکنن

اندازه انرژی که میتوانند بگذارند استفاده میشود و هم آموزش داده میشوند و بار می آیند و داوطلب های مستعد 

به کمیته اضافه میشوند و یا کمیته های جدید را شکل میدهند. امروز در داخل کشور اعضا را باید در همان شبکه 

 .اس شان به این اعضا باشدهای مبارزاتی نگاه داشت و کمیته ها باید حو

کمیته های کمونیستی میتوانند اشکال مختلف داشته باشند. اساس کار کمیته های کمونیستی معطوف به جغرافیای 

معین، مثل کارخانه، محله، شهر، روستا، مدرسه، دانشگاه و .. است. اما کمیته ها به این اشکال محدود نیستند. میتوان 

ف به یک سازمان توده ای )اتحادیه، انجمن، سازمان غیر حزبی توده ای، شورا و...( یا کمیته های کمونیستی معطو

کمیته های معطوف به یک رشته خاص مثال نفت، برق، .. داشت. حتی در شرایط اولیه و محدود کنونی میتوان 

ی و غیره را به هم کمیته های معطوف به شبکه های مبارزاتی که ممکن است چند دانشگاه و کارخانه و کانون هنر

وصل میکند را داشت. کمیته کمونیستی میتواند معطوف به یک عرصه خاص از مبارزه باشد مثل عرصه جنبش 

 .زنان یا جوانان یا .. باشد باید در این مورد کامال خالق و منعطف برخورد کرد

یط را سازمان میدهند، مثل مهم این است که کمیته ها محیط اطراف خود را به رنگ خود در می آورند، این مح

بلور کریستالی هستند که در یک مایع اشباع شده قرار گرفته است محیط خود را به سرعت متبلور میکنند. وقتی 

، تناسب قوای سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی به نفع آزادی  مردم جائی کمیته کمونیستی شکل میگیرد رفتار

ب و سیاست های حزب نفوذ بیشتری پیدا میکند و فضائی که در آن فعالیت خواهی و بربری طلبی تغییر میکند، حز

 .میکنند عوض میشود

تحزب کمونیستی یعنی سازمان دادن مبارزه انسانها برای زندگی و دنیای و بهتر، در هر بعد آن و بخصوص در بعد 

تر. بر این اساس بخشی از سیاسی برای تصرف قدرت سیاسی به عنوان مهمترین رکن تالش انسان برای دنیای به

 :وظایف کمیته ها را میتوان این چنین ردیف کرد

 سازمان دادن و متحد کردن مبارزه تحت سیاست های حزب. 

  جلب رهبران موجود و سازمان دهندگان توانا و مستعد به حزب، جذب آنها در حزب و نگاه داشتن آنها

 با حزب

 ای مبارزاتی محیط فعالیت کمیته، در نتیجه نتنها کمیته تامین هژمونی سیاسی، فکری و عملی حزب بر فض

باید مبارزات را رهبری کند و مردم را متحد نماید، بلکه باید نظرات غلط در محیط فعالیت خود مبارزه 

 .کند، هم از ادبیات حزب استفاده کند و هم خود ادبیات تولید کند

 دیدگسترش شبکه های محفلی و ایجاد کمیته های کمونیستی ج 
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 تامین و تضمین اتحاد و هم خطی حزب در محل فعالیت آنها 

  یک وظیفه مهم کمیته کمونیستی این است که خودش را با حزب مرتبط نگاه دارد. مرتبط نگاه داشتن

 .یک کمیته معین با حزب وظیفه آن کمیته است

 .کمیته برای رسیدن به این اهداف باید حقوق و اختیاراتی داشته باشد

مخفیانه و بدون نام نمیشود رهبر جائی  . حق داشته باشد به اسم خود فعالیت کند کمونیستی بایدکمیته  .۱

شد. اینکه کمیته به دالیل امنیتی علنا اظهار وجود میکند یا نه مسئله ای است که کمیته باید در مشورت با 

داشته باشد و بتواند از این ما در مورد آن تصمیم بگیرد. اما بنا به تعریف کمیته کمونیستی باید هویت 

هویت استفاده کند. باید بتواند اعالمیه، نشریه، جزوه، سایت اینترنتی، ای میل های جمعی و ... بدهد . این 

اظهار وجود اشکال متفاوت و مختلفی وجود دارد که هر کمیته بسته به امکانات و محیط فعالیت خود 

 .میتواند از آن استفاده کند

ت که اگر کمیته کمونیستی وظیفه ای دارد باید متناسب با آن وظیفه حق و اختیار تصمیم بحث من این اس

گیری هم داشته باشد. اعالم وجود به نام خود و عضو گیری برای حزب جزو اولیه ترین این اختیارات 

ید هستند. حزب اگر کمیته را خارج از سیاست خود دید و تالش اش برای هم خط کردن آن به جائی نرس

 .میتواند آن کمیته یا تشکیالت را منحل کند. این کار را همه احزاب دنیا میکنند

باید متناسب با نقش و اهمیتی . کمیته کمونیستی باد در کنگره ها و کنفرانس های حزب نمایندگی شوند .۲

هید دارای حق رای باشند. اگر این حق را به کمیته ها ند که در جامعه و در حیات سیاسی حزب دارند

وزنه یک کمیته کمونیستی در سازمان حزب را به وزنه یک جمع متفرق اعضا در یک گوشه پرت دنیا 

کاهش پیدا میدهید. مشکل امنیتی و انتخابات در شرایط مخفی وجود دارد اما به هر حال باید ابتکار زد و 

های حزب را تامین  دخالت این کمیته ها در بحث ها، سیاست گذاری ها، انتخابات ها و تصمیم گیری

کرد. به دلیل شرایط پلیسی شاید موقتا نشود سیستم انتخابات تمام و کمال را داشت اما به هر حال این 

کمیته ها باید نمایندگی شوند و این امر ممکن است انتخابات را نا ممکن کند اما نمایندگی شدن سیاسی 

 .و تشکیالتی این کمیته ها محضور بر نمیدارد

بحث کافی در این مورد باید قرار های و طرح های الزم را به تصویب برسانیم و اسناد الزم را فورا بعد از 

 .آماده کنیم. رسیدگی به این امر برای ما اورژانس است
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