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)١(چپ انقالبی و تشکالت کارگری    

  بينا داراب زند 
  ١٣٨٦خرداد 

 
   پيشگفتار

رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران (اخيرًا با انتشار مقاله ای در نقد مطالب مطروحه در مصاحبه آقای اسالو 

از " وا مصيبتا" ، فرياد "لغو کار مزدی"از طرف رفقای ) سايت روز (یبا دانا شهسوار) شرکت واحد اتوبوسرانی

، آنقدر "شگفتی"اما در ميان همين . کرد" حيرت زده"رفرميست به آسمان رفت و ايشان را " چپ های"طرف 

طرفداران سنديکا و سنديکاگری " قهرمان"خونسرد بودند که فرصت را برای وارونه جلوه دادن قضايا و احراز مقام 

همان " حزب توده"راموش کرده اند که پدر خوانده های سياسی ايشان در گويا به همين زودی ف. مناسب تشخيص دهند

و سال های " تشکيالت تهران" ، از طريق ٤٠هايی بودند که در طول مبارزات انقالبی و کارگری اواخر دهه های 

ی پهلوی و ، در باالترين رده هاِی حزبی، با دستگاه های امنيتیِ  حکومت های ارتجاع٦٠ تا اواسط دهه ۵٧انقالب 

اما اگر . رژيم اسالمی در سرکوب و بازداشت همين فعالين مستقل کارگری و مبارزان انقالبی همکاری می کردند

خود حافظه شان را از دست داده اند، ما و ديگر مبارزان انقالبی و فعاالن کارگری " حيرت زدگی"ايشان در ميان 

و از اينکه اين . وظ داشته، نه هرگز فراموش کرده و يا می بخشيمهنوز داغ از دست دادن رفقای خود را در سينه محف

" لغو کار مزدی"حضراِت گيج و حيرت زده ، در نوشته های خود با غرض ورزی و دروغ، سعی کنند ما و رفقای 

 از چرا که. را در کنار حکومت اسالمی و ارگان های ضد کارگریِ  آن جلوه دهند، اصًال حيران و غافلگير نمی شويم

فرزندان خلِف چنان پدر خوانده هايی، چنين رفتارهايی را انتظار داشته و می دانيم که کارکرد ايشان چيزی جز 

 . گمراهی مبارزان انقالبی و فعالين کارگری و توده های مردمی نمی تواند باشد

فرق را در نهادهای مردمی  سال جنبش های اجتماعی رو به اعتالء گذاشته و می روند تا مردم مت٢٨اينک که پس از 

متحد سازند ، اين ... ای چون سنديکاها و اتحاديه های کارگری و انجمن های دانشجويی و تشکالت مستقل زنان و 

انگل های سياسی نيز زالو صفتانه خود را بر بدنه ی جنبش مردمی چسبانده و نيش زهر آگين خود را بر پيکره ِی اين 

درست در زمانی که باالخره پس از نزديک به سه دهه تار و پود حکومت . و برده اندنهادهاِی بالقوه انقالبی فر
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اسالمی در حال گسستن است و اصالح طلبان و ديگر ليبرال ها برای به دست گرفتن قدرت سياسی و جايگزينی 

 به سرکردگی حکومت مذهبی در حال سازماندهی خود و اتحاد با يکديگر و همسويی با منافع سرمايه داری جهانی

رفرميست نيز خود را برای پيوستن به اين ائتالف شوم کانديد " چپ های"امپرياليسم آمريکا می باشند، می بينيم که 

کرده اند و برای اينکه بتوانند حضور ننگين خود را در چنين ائتالفی به آمريکا و هواداران آن تحميل کنند تا ايشان 

تکشان و قدرت سياسی احتمالی سهمی ببرند، چون هميشه، مبارزات کارگری و نيز از چپاول کارگران و ديگر زحم

ديگر جنبش های اجتماعی را وجه المصالحه قرار داده و با تبليغ تئوری های سازشکارانه و تقويت عملی جناح راست 

 اما اگر قرار است .در جنبش کارگری، وفاداری و قابليِت خوش خدمتی خود را به اربابان سرمايه به اثبات برسانند

که مبارزه ی مردم ايران و طبقه کارگر آن به نتيجه رسيده و ساختار ديکتاتوری طبقاتی را به نفع طبقه کارگر متحول 

ساخته و دمکراسی مستقيم توده ای را در شوراهای کارگری و منطقه ای برقرار سازند، چپ انقالبی بايد مبارزه ای 

رفرميست به پيش برده و چهره ِی سرمايه " چپ"يبرال و تئوری های سازشکارانه یِ  بی وقفه را عليه راستگرايان ل

و با طرد ايشان از تشکالت کارگری و ديگر جنبش . دارانه آنها را در ميان کارگران و ديگر اقشار انقالبی افشاء کنند

  !  سرمايه داری به پيش برندهای اجتماعی، مبارزات مردمی را به سمت تحوالِت ساختاری قدرت و بنيادين روابط

  

  شرايط کنونی مبارزه طبقاتی و وظايف چپ انقالبی 
  

در اثر شکست سياست های نو ليبرالی سرمايه جهانی و افشای ماهيت ضد مردمی آن در چشم جهانيان، در بسياری 

ه و پس از نزديک جنبش هایِ  اجتماعی به حرکت در آمد(!)" در حال توسعه"از کشورهای عقب نگاه داشته شده و 

تحرکات جنبش های اجتماعی در آسيای جنوبی و مرکزی، آمريکای . به ربع قرن از خواب زمستانی بيدار گشته اند

التين، و حتا در قلب کشورهای غربی چون فرانسه، آلمان و آمريکا همه دال بر بيداری مجدد جنبش های اجتماعی در 

ن جنبش ها، از لحاظ تنوع در موقعيت های اجتماعی و جغرافيايی، در البته طبيعی است که اي. سراسر جهان دارد

اما آنچه در کليه ِی ايشان . مراحل مختلف و اشکال متنوع ظاهر گردند و هر يک داراِی مشخصاِت ويژه ای باشند

" جنگ"و " جهانی سازی"بصورت مشترک حضور داشته، خصلت ضد سرمايه داری و ضد سياست های نوليبرالیِ  

  . ستا

اما ويژگی شکل حاکميت سياسی و منافع طبقاتی قشرهای مختلف . در ايران نيز شرايط عمومی بر همين منوال است

سرمايه داری دولتی و خصوصی، همراه با تضادهای طبقه حاکمه و سرمايه جهانی، و مجادالت درونی هيئت حاکمه، 

نه چندان دور، مردم نتوانند حکومت را تحمل کرده و شرايط بحرانی آن را به جايی رسانده است که در آينده ای 

هم اکنون نيز ما شاهد تحرکات خيابانی . حکومت نيز نتواند بدون سرکوب های قهرآميز بر مسند قدرت باقی بماند

اما آيا . اقشار مختلف کارگری و جنبش های اجتماعی بوده که سرکوب قهرآميز حکومتی را به دنبال داشته است

شرايط انقالبی ظهور کند، بدين معنا است که طبقه کارگر و ديگر اقشار تحِت استثمار و ستم، از درون صرف آنکه 

اين مجادالت پيروزمندانه گذر کرده و به دمکراسی و آزادی خواهند رسيد؟ مسلمًا تجربه ِی تاريخی شکست انقالب 

. د به روياهای خوش باورانه باز می دارد و مسلط شدن ضد انقالب بر حاکميت آن دوران، ما را از لغزش مجد۵٧
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اين درست است که سرمايه داری در ايران دوره ی بحرانیِ  سرنگونی را تجربه می کند، که از يکطرف منافع طبقه 

حاکمه و اميال آن با منافع سرمايه جهانی خوانايی نداشته و رقابت جناح های مختلف انحصارهای دولتی و 

اما، از طرف ديگر، جناح های ليبرال دور از محافل قدرت و . آن را متالشی خواهد کردخصوصی، در هم و با هم، 

ثروت نيز به اين شرايط واقف بوده و با ايجاد عملی ائتالف هايی با ارتجاع غير حاکم، و در هماهنگی با سياست هاِی 

ايطی است که جنبش کارگری و و اين در شر. سرمايه جهانی، خود را در موضع تصرف قدرت سياسی قرار داده اند

و با در نظر گرفتن تئوری های سازشکارانه . ديگر جنبش های اجتماعی در تفرق و عدم سازماندهی به سر می برند

ِی مسلط بر رهبرِی بخش کوچک سازمان يافته ِی آن، چون کانون صنفی معلمان و سنديکای شرکت واحد 

درست در چنين زمانی است که انقالبيون . رانه ای را ترسيم ساخته استآينده ای نه چندان اميدوا... اتوبوسرانی و 

چپ نيز، در گسستگی کامل از يکديگر و در اقليت مطلقِ  سازمان ها و نهاد هاِی جنبش های اجتماعی به سر می 

  . برند

ا به سمت منافع طبقه پس، اگر ما خواهان تغيير اين شرايط هستيم و اميدواريم که بتوانيم با تالش خود توازن قوا ر

کارگر و قرار دادن آن در موضع قدرت تغيير دهيم، بايد به ضعف های خود چيره شده، به گسستگی صفوف خود 

مسلمًا در اين راه، . پايان داده و در ارتباطی ارگانيک با نهادهای کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی قرار گيريم

رفرميست در مقابل رهبران اتحاديه " چپ"ارانه و موانع نظری است که مانع اصلی موفقيت ما، تئوری های سازشک

های صنفی و محافل سياسی چپ قرار داده است، اما، متاسفانه در صفوف چپ انقالبی نيز ما با توهماِت چپگرايانه 

رزه ِی صنفی ای روبرو هستيم که با نفی لزوم تنوع سازماندهی طبقاتی طبقه کارگر و محکوم کردِن هر شکلی از مبا

مواضع چپ روانه در . و قانونی باعث جدا نگاه داشتن ما از توده های کارگری و ديگر اقشار تحت ستم گشته است

که از طرِف رفقای ... و کانون های صنفی و تحرکات برابری طلبانه ِی زنان و حقوق کودکان و " سنديکا ها"مقابل 

تخاذ گشته است، در مقطع کنونی، خطری جدی بوده که بايد با دامن ا" چپ راديکال"و التقاطيون " لغو کار مزدی"

البته بايد به خاطر داشت . زدن به مباحث نظری، سعی در معالجه ِی اين بيماری و بر طرف کردن عوارض آن نمود

رفرميست ،در طی دهه ها به جنبش انقالبی " چپ"که ظهور و تداوم چنين نظراتی ناشی از شکست هايی است که 

به صراحت تجربه ِی " چپ روی، بيماری کودکانه ِی کمونيسم"لنين در قسمت چهارم مقاله ِی . وارد آورده است

او معتقد است که . کمونيست های روسيه را در اوايل قرن گذشته در چگونگی مبارزه با اين عارضه طرح نموده است

بارزه عليه تئوری های کمونيست های راستگرا بهترين معالجه برای اين بيماری، پيشگيری از ظهور آن، يعنی م

. و جلوگيری از شکست هايی است که اين تمايل سرمايه دارانه به جنبش کارگری تحميل می نمايد) رفرميست" چپ("

مشخص سازيم تا " چپگرا"اما، در حال حاضر، و در شرايط حساس کنونی، ما بايد تفاوت ديدگاه خود را از رفقای 

به خصوص که در مجادالت اخير رفرميست ها با . رفرميست نشويم" چپ"م و سوء استفاده ِی باعث گمراهی مرد

، ايشان پشت جنبش اصيل سنديکايی پنهان گشته و هر مبارزه ای را عليه نظرياِت سازشکارانه ِی "چپگرايان"

  . ، برابر با دشمنی عليه سنديکاها و رهبران آن می نمايانند" سنديکاليسم"

  

  بی و جنبش سنديکايی چپ انقال
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 و تسلط ضد انقالب بر ۵٧نيازی به تکرار و واهمه ای از اختالف نظر نيست اگر بگوئيم که هنگام شکست انقالب 

 سال اعمال ديکتاتوری سياه مذهبی و قتل عام مبارزين انقالبی و فعالين ١٧ارکان حاکميت و قدرت سياسی، قريب به 

با همکاری باالترين رده های (  مستقل کارگری و سازمان های چپ انقالبی کارگری و انحالل و انهدام تشکالت

 سوسياليستی را متحمل چنان ضرباتی نمود که تار و -، جنبش کارگری ) رهبری حزب توده و چريک های اکثريت

ه به صحنه سياسی و مبارزاتی خالی گشت و تمامی مواضع آن به اشغال نهادهای وابست. پود آن را از هم گسيخت

اما با پايان يافتن جنگ و مرگ رهبری . حاکميت ارتجاعیِ  سرمايه داران انحصاری دولتی و خصوصی در آمد

کوريزماتيک، و عدم توانايی حکومِت مذهبی به پاسخگويی به انتظارات مردمی، و افشای فساد بيکران در دستگاه ها 

. آنان گشت" عدالت خواهی"ردم و در هم شکستن توهم و عناصر تشکيل دهنده اش، باعث تقليل نفوذ روحانيون بر م

. فشارهای روزافزون زندگی بر ترس ايشان از سرکوب غلبه کرد و اعتراضات منفرد و خودبخودی آغاز گشت

 بود که هم به مردم و هم ١٣٧٤بزرگترين و معروف ترين تجلی اين اعتراضات قيام خودبخودی اسالمشهر در سال 

طبقات محروم تداوم شرايط فقر و درماندگی را . وران رکود و آغاز دوران اعتالء را گوشزد کردبه حکومتيان پايان د

  . تحمل نداشتند و متوجه شدند که اگر سرنوشت خود را به دست نگيرند، اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد

جناح های غير غالب . معه بودندحکومتيان نيز از اين حقيقت آگاهی داشتند و متوجه تغيير روحيه در بخش تحتانی جا

در حاکميت که برای سال ها از مواضع کليدی به حاشيه رانده شده بودند، موقعيت را برای بازگشت خود مناسب 

تشخيص داده و با حرکتی آکروباتيک مواضع سياسی و چهره ِی اجتماعی خود را تغيير داده و با شعارهای اصالح 

اما در واقع به دنبال سوء استفاده از احساسات و . ت های مردمی وارد صحنه شدندطلبانه ِی به ظاهر همسو با خواس

با چنين تاکتيکی که در خالء . بودند) فشار از پايين و چانه زنی از باال(توان مردم بعنوان اهرمی برای چانه زنی 

را از طرق " پذيری حکومتاصالح " آلترناتيوی جدی اتخاذ گشته بود، آنها توانستند به مردم اميدهای واهیِ  

. پارلمانی و تحرکاِت صرفًا قانونی القاء کنند و اقدام مستقيم مردمی را به کانال های زير کنترل خود هدايت سازند

عدالت " شکل گرفت و با جايگزينی توهم پوسيده و فرسوده ِی ١٣٧٦بدين ترتيب بود که واقعه ِی دوم خرداد 

فرو " اصالح پذيری"مردم که در رويای . ، جنبش مردمی را به بيراهه کشاندند"ریاصالح پذي"با روياهاِی " اسالمی

اما . رفته بودند، از اقدام های مستقيم دست شسته و نتيجتًا از تشکل و سازماندهی خود باز مانده و چشم به باال بستند

با شکست هاِی پياپی . دود دهدحکومت استبداد مذهبی ارتجاعی تر از آن بود که حتا تن به اصالحاتی ظاهری و مح

تاکتيک پارلمانی و صرفًا قانونیِ اصالح طلبان، عليرغم در تصرف داشتن مواضع کليدی قدرت، و تمکين به احکام 

رسمی و غير رسمی ولی فقيه و تابعيت از استبداد حکومت مطلقه، تاريخ مصرف اين توهم نيز سر آمد و به 

" اقدام مستقيم مردمی"، روحيه ِی ١٣٨٠يس جمهور در پاييز و زمستان خصوص پس از شکست طرح دو گانه ِی رئ

اين واقعيت را می توان در موضعگيری های جنبش دانشجويی که همواره پيشاپيش . مجددًا بر اذهان مردم مسلط گشت

 خط  به بعد و گسست از١٣٧٨ تير ١٨ديگر اقشار مردمی، نشانگر سمت و سوی آتی جنبش های اجتماعی است، از 

  . اصالح طلبی، تعقيب کرد

هيئت موسسان "فعاليت مجدد . در همان سالها بود که تحرکات سازماندهی کارگران در اشکال متنوع آغاز گشت
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در همان سال، تشکيل " کانون های صنفی معلمان"، و بازسازی و تحرک مجدد ٨١در سال " سنديکاهای کارگری

در " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری" و ايجاد ٨٣در سال " ریکميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگ"

اتحاديه سراسری "در بهمن ماه همان سال و شکلگيری" سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی"، احياء ٨٤سال 

سنديکای " و تاسيس و احياء تشکالتی ديگر در طی اين سالها، از جمله ٨۵در آذر ماه " کارگران اخراجی و بيکار

نتيجه و محصول همين دوران و شرايط جديد مبارزه طبقاتی بوده اند ..." سنديکای کارگران نقاش " ، ..."فلز کاران 

  . که همچنان ادامه دارد

در اينجا بايد اعتراف کنيم که از ميان اين تشکالت، شکل سنديکايی سازماندهی کارگران، با وجود کليه نواقص و 

شکل سنديکايی در طول تاريخ مبارزه . فق ترين نمونه ها بوده و طبيعی است که اينگونه باشدکمبودهای آن، از مو

از ظهور مارکسيسم . طبقاتی کارگران عليه سرمايه داری همواره از ابتدايی ترين اشکال سازمانی اين طبقه بوده است

 سنديکا گفته اند و برخورد علمی با اين ،بمثابه ِی علم مبارزه طبقاتی، کليه متفکرين و رهبران کارگری از اهميت

چرا که سنديکا حاصل مبارزات خودبخودی طبقه کارگر بوده است و تنها شکلی از اشکال . پديده را گوشزد کرده اند

برای . متنوع سازماندهی کارگران است که کليه ی اقشار کارگری را برای دفاع از حقوق حقه خود متحد می سازد

يچ پيش شرط سياسی و ايدئولوژيک وجود نداشته و صرف کارگر بودن کافيست تا هرکس عضويت در سنديکا ه

و از آنجاييکه منافع روزمره ِی کارگران را هدف قرار داده، پس لزوم پيوستن به آن . بتواند در صفوف آن جای گيرد

در . يکديگر جمع می شوندنيازی به واسطه های آموزشی نداشته و در آن کارگران با درجات مختلف آگاهی به دور 

سنديکا ها و اتحاديه هاست که کارگران يکديگر را بمثابه يک طبقه مشترک المنافع در مقابل کارفرما و حکومت 

 سياسی شان از قبيل حق داشتن تشکالت -حامی آن می يابند و در طول مبارزات خود برای احقاق حقوق صنفی 

و در پيوند با ...  حق دريافت مزد بيشتر و شرايط کار مناسب تر و مستقل کارگری، حق اجتماعات، حق اعتصاب و

فعالين با تجربه و آگاه کارگری، آموزش های ابتدايی الزم جهت درک منافع کوتاه مدت و درازمدت طبقاتی و شيوه 

ه مبارزه ی طبقه البته هستند کسانيک. را فرا می گيرند... های مختلف مبارزات قانونی و فرا قانونی، مخفی و علنی و 

کارگر و اشکال سازماندهی آن را منحصر به مبارزات صنفی و روزمره و کوتاه مدت کرده و شيوه ی مبارزه را به 

چرا که بعلت ويژه گی هاِی اين شکل از اشکال متنوع سازماندهی طبقه کارگر، . فعاليت های قانونی محدود می سازند

همانطور که گفتيم تنها شرط عضو شدن در سنديکا، . ها در آن حضور دارندانواع و اقسام ديدگاه ها و ايدئولوژی 

کارگر بودن است و کارگران نيز از مادر سوسياليست زاده نشده و در ابتدا تحت تأثير سيستم آموزشیِ  مسلط بر 

يک فعال پس در درون سنديکا ها، . جامعه و باورهای متداول، معموًال حامل نظرات سرمايه دارانه می باشند

کارگری چپ انقالبی با انواع تفکرات غير کارگری روبرو بوده و برای هدايت چنين تشکالتی دائمًا در حال مبارزه 

ايدئولوژيک با رهبران و اعضاء سازشکاری که به جاِی اعتماد و تکيه بر قدرت اتحاد و سازماندهی طبقه کارگر، 

البته سرمايه داران نيز با گزينش، تطميع و . بقه خود غافلند، می باشدچشم به باال داشته و از منافع درازمدت خود و ط

اما سرمايه داران . تحميق چنين عناصری آنها را در اختيار خود در آورده و عليه ديگر کارگران به کار می گيرند

 با مزدور سازی هرگز قدرت خريد کليه و يا حتا اکثريت کارگران متشکل در سنديکا ها و اتحاديه ها را نداشته و

پس وظيفه ِی عنصر انقالبی چپ در اين نوع تشکالت تبليغ و ترويج . اندکی از ايشان، اهداف خود را پی می گيرند
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سوسياليسم انقالبی و اهداِف آن در جهت انتقال آگاهی طبقاتی و جذب آماده ترين نيروهای کارگری به کميته های 

يعنی ديدگاهی که سنديکا را تنها " (سنديکاليستی"بارزه ای بی امان با ديدگاه انقالبی محل کار و منطقه جغرافيايی و م

. می باشد.) شکل سازماندهی کارگری دانسته و فعاليت های آن را محدود به خواسته های صنفی و قانونی می سازد

اره خواهان حفظ عناصر چپ انقالبی فعال در درون سنديکاها با اعتماد به توان و نيروی طبقاتی کارگران همو

در درون چنين . دمکراسی درونی آن بوده و روال دمکراتيک را در دخالت حداکثری اعضاء تبليغ و رعايت می کنند

ايشان بايد بيآموزند که با . تشکلی است که بايد کارگران بيآموزند که قدرت نه در رأس که بايد در منشاء آن باقی بماند

شبرد فعاليت های سنديکايی، هيچ اختياری را از خود سلب نکرده و در هر مقطعی انتخاب سخنگو و نماينده برای پي

که نمايندگان و سخنگويان را مناسب با مسئوليتی که به ايشان واگذار کرده اند نيافتند، او را خلع کرده و ديگری را بر 

از شرايط عينی مبارزه طبقاتی و اما در عين حال، عناصر آگاه چپ انقالبی بايد همواره با تحليلی صحيح . گزينند

محدوديت های شکل سنديکايی، خود و کارگران آگاه و آماده را محدود به چنين تشکيالتی نکرده و با سازماندهی 

 سوسياليستی و ارتقاء سطح مبارزاتی، به غنای هر چه بيشتر فعاليت های سنديکايی -ايشان در کميته های سياسی 

ر حقيقت به معنای تشکيل فراکسيون های چپ انقالبی در درون سنديکا ها عمل کرده و با اين کميته ها د. بيافزايند

البته نقش و وظايف . حرکتی يکپارچه سعی در تاثير گذاری در تصميمات روزمره و درازمدت سنديکا خواهند داشت

که از حوصله ِی بحث اين ديگری خارج از سنديکا و در قبال اشکال ديگر سازمانی نيز بر دوش اين کميته ها هست 

  . بخش خارج است

 

  سنديکاليسم و چپ انقالبی 
  

پس می بينيم که برای ما شکل سنديکايی مبارزه از آنجا که منشاء و نقطه ِی آغازين سازماندهی طبقه کارگر است تا 

صنفی، ما با دو انحراف اساسی روبرو هستيم در برخورد با نقش سنديکاها و ديگر نهادهای . چه اندازه اهميت دارد

که اگر چه از زوايای متفاوت و با بهانه های متضاد به نقش و عملکرد سنديکا ها نگاه کرده و برای نيروهای 

سوسياليست فعال در آن وظايف متفاوتی را طرح می کنند، اما در واقع هر دو به يک نتيجه مشترک، يعنی گسست از 

در باال گفتيم که ديدگاه سرمايه دارانه . بل انقالبی بين سنديکا و فعالين سوسياليست، می رسندايجاد روابط متقا

و سازشکاری که از نيرو و توان مبارزات انقالبی طبقه کارگر در هراس است و همواره خواهان کنترل ) بورژوايی(

متاسفانه با رجوع به فعاليت .  می ناميم"سنديکاليسم"و محدود ساختن آن در چارچوب تنِگ منافع صنفی می باشد را 

های سنديکاها و کانون های صنفی در انواع جنبش های کنونی موجود در ايران متوجه می شويم که اين طرز تفکر 

اين ديدگاه به بهانه های مختلف و . هم اينک دست باال را داشته و رهبران صنفی را تحت تاثير خود قرار داده است

م تبليغاتی و تهديدهای حکومتی منکر ماهيت سياسی مبارزات طبقاتی کارگران بوده و بين خواسته تحت تأثير مستقي

مثًال اگر به جمعبندیِ  آقای بهمن فاتحی از فعالين جنبش معلمان . های صنفی و سياسی ايشان ديوار چين می کشد

اول اينکه وقتی از کانون صنفی صحبت : "ايران رجوع کنيم، می بينيم که ايشان مسئله را اينگونه توضيح می دهد

ميکنيم در واقع دو گرايش يا خط اصلی که در کانونها وجود دارد رابايد مد نظرداشت که تبلورش را در سياستهای 
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يکی خطی که خواسته های اکثريت معلمان را در نظر دارد و .  ن می بينيم -اتخاذ شده شورای هماهنگی فرهنگيان 

و يکی هم گرايش قانون گرا،که بدنبال پهلوانی در ميان جناحهای حکومت ميگردد تا . سته هاستبدنبال تحقق اين خوا

اينجا منظور من عمدتا اين گرايش در شورای هماهنگی است که . بخشی از خواسته های محدود معلمان را متحقق کند

حقمان را که نميدهند، پس خواسته هايمان يک گروه با اين دليل که تمام ... متاسفانه در اين دور اعتراضات غالب بود 

 سال تحمل فقر و محروميت از ابتدايی ترين حقوق ٢٨راچنان محدود کنيم تا حکومت آنهارا بپذيرد، گروه ديگربعد از 

همين تفاوت عمال بين . انسانی خود، ديگر حاضر به کوتاه آمدن و به کم قانع بودن نيست و تمام حقش را ميخواهد

واقعيت اين است که اين خط و سياست . ...  حتی شکل اعتراض اين دو گروه تفاوت زيادی بوجود مياوردخواسته ها و

جريانی است که عالرغم هر نيت و سابقه ای که داشته باشد برای رسيدن به خواسته هايش، به بخشی از حکومت 

اين . آنرا رد کردند" ، عدالت کجا رفته سال گذشته٢٨" چيزی که توده معلم در همان ابتدا با شعار. چشم اميد دارد

جريان قدرت اعتراضی معلمان را بعنوان عامل فشار جهت متقاعد کردن حکومت برای رسيدگی به خواسته های آنها 

به همين علت از اين قدرت . در نظر ميگيرد و نه آن نيروی تعيين کننده ای که ميتواند اهداف مبارزه را متحقق کند

بيش از آنکه بفکر بميدان کشاندن معلمان برای پيگيری خواسته هايشان باشد، .  استفاده ميکندبشکل قطره چکانی

و طرح خواسته های سياسی از " !! خشونت آميز"نگران خارج شدن اعتراضات از کنترل خود و انجام حرکات 

ا وجود بگير و ببند و فقط کافی است اين اظهارات و تصورات را با خواست معلمانی که ب.... سوی معلمان است

فشارهای مختلف خواهان ادامه مبارزه تا به آخر هستند را با هم مقايسه کرد، تا اختالف اين دو موضعگيری را متوجه 

بين تفکر و سياستی که بدون هيچ توهمی به مبارزه، کل خواسته های معلمان را درنظر دارد اما مجبور است . شد

کند، با تفکری که ميخواهد اعتراضات معلمان را به دنبالچه درگيری جناحهای ملزومات مبارزه علنی را رعايت 

حکومت تبديل کند و ظاهرا مبارزه را از اين کانالها پيش ببرد، تفاوت زيادی وجود دارد که مردم آن را بخوبی 

 را به عقيم ظاهرا شکست دوم خرداد درست زمانی که دولت و مجلس را در دست داشت اينها. ... تشخيص ميدهند

اما خواستهای . هر کس مجاز است در خلوت خود به هر رويايی باور داشته باشد. بودن خط اصالحات متقاعد نکرده

مليونها معلم معترض و خانوادههای آنها که برای رسيدن به ابتدايی ترين حقوق خود سالهاست متحمل بيشترين 

. اين خط قبال درجامعه امتحان خود را پس داده . وياها منوط کردفشارها شده اند را نميتوان به برآورده شدن اين ر

بنظرم معلمان اين خط را تشخيص داده اند و فاصله گرفتن آنها ازکانون . اکثريت معلمان توهمی به اين سياستها ندارند

 مبارزات نظر شما در مورد ادعای رهبری کانون که" -و سپس در مقابل سوأل مستقيم ...." به همين دليل است

اين ادعايی ست برای محدود کردن اعتراضات معلمان : "می گويد" معلمان را صرفًا صنفی اعالم می کرد چيست؟

درعين اينکه هم حکومت و هم معلمان ميدانند . که بجز خود حکومت ، رهبری کانون هم خيلی روی آن تاکيد داشت

 سياسی و مخالفت با حکومت قلمداد ميکنند، مبارزه يک وقتی مسئوالن بد حجابی را هم مسئله. اين واقعيت ندارد

هدف چنين ادعايی محدود کردن . ميليون معلم عليه تبعيض را کامال صنفی اعالم کردن از هيچکس نميتوان پذيرفت

اينها اول خواست صنفی را به خواست افزايش حقوقها . خواسته های معلمان حتی در زمينه های مطالبات صنفی است

به اين ترتيب هرخواستی بجز اين . ميدهند و بعد تحقق اين خواست را به اجرای نظام هماهنگ منوط ميکنندتقليل 

به اين ترتيب کسی جرُات . خواست سياسی داشتن هم ميدانيم در اين مملکت چه عواقبی دارد. سياسی تلقی ميشود
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وجه موضوع نباشد اما از طرف حکومت ممکن است خود کانون متوجه اين . اعالم خواسته های ديگر را نميکند

وانمود ميشود تا با زدن اتهام سياسی به رهبران و چهره های " صنفی" مطمئنن بطور آگاهانه خواسته های معلمان 

من هم می پذيرم معلمها در وهله اول خواسته های صنفی . شناخته شده، سرکوب اعتراضات را مشروع جلوه دهد

 در اين مملکت زندگی کرده باشد ميداند که اوال خواست افزايش حقوقها تنها بخشی از اما هرکس که دو روز. دارند

نظام هماهنگ طرحی است که تا کنون هيچ دولتی قادر به اجرای آن نبوده اگر هم اجرا ميشد . خواسته های ماست

خواست اجرای . ه می کنيمبخش ناچيزی از اين خواست را بر آورده ميکرد و نه کل آن مطالباتی که ما برايش مبارز

دوما هر خواستی چه سياسی و چه صنفی بال فاصله با سرکوب . اين طرح، يعنی بدنبال نخود سياه فرستادن معلمان

راه مقابله با اين سياست حکومت اين نيست که ما هم خواسته هايمان . پاسخ ميگيرد و عالرغم ميل ما سياسی ميشود

اگراعتراض مابه زندگی زير خط فقر و نداشتن آزادی . واهد محدود کنيمرا درهمان چارچوبی که حکومت ميخ

خواسته هايی سياسی هستند بايد گفت بله ما خواسته سياسی داريم، تا همين حربه برای سرکوب را هم از دستشان 

  )مصاحبه با سايت سالم دمکرات(." بگيريم

به جنبش " سنديکاليسم" جنبه های مختلف محدوديتهايی که اگر با دقت به اظهارات اين معلم مبارز توجه کرده باشيم،

اصوًال بحث بر سر آن نيست که آيا در مقطعی کارگران يک سنديکا . طبقه کارگر تحميل می کند را خواهيم شناخت

اينکه خواسته ی کارگران در مقطع معينی چيست را بايد دمکراسی درونی . صرفًا خواسته های صنفی داشته باشند

بر مبنای ديدگاه سرمايه دارانه ی " سنديکاليسم"پس بحث بيشتر اينست که . ا و يا اتحاديه مشخص سازدسنديک

، از خواسته های واقعی توده های کارگر فاصله گرفته و تنها خواسته هايی را مطرح می کند که قابل قبول "نمايندگی"

پ انقالبی همواره به دمکراسی درونی سنديکا در اينجاست که ما می گوييم يک عنصر چ. و تحمل حکومت ها باشد

اين بدين معنا نيست که لزوما با اين . تکيه داشته و به تصميمات اتخاذ شده از طرف بدنه ی سنديکا احترام می گذارد

تصميم ها همنظر باشد، بلکه منظور ما اينست که بايد به اعضاء سنديکا نشان دهد که قدرت تصميم گيری بايد در 

مبارزات " سياسی نبودن"دوم اينکه، سنديکاليسم با ادعای "! سخنگويی"و يا " نمايندگی"اشد و نه در نهاد منشاء ب

صنفی و محدود ساختن خواسته های کارگران به خواسته های قابل تحمل حکومت ، در عمل سياست های اصالح 

پس . ای حکومت سرمايه داری تبديل می کندطلبانه را پياده کرده و مبارزات سنديکا را به دنبالچه ی رقابت جناح ه

حتا اگر همچون کانون صنفی معلمان ايران، نمايندگان آن . ديدگاهی ضد سنديکايی و ضد کارگری است" سنديکاليسم"

  . با حسن نيت به آن گردن نهاده باشند و حاضر به پذيرش زندان و سرکوب باشند

" کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری"اخص کارگری از همين نکات را آقای محمد اشرفی يکی از فعالين ش

با توجه به اينكه راست : " دقت کنيد. در مورد نيروهای برگزار کننده ی مراسم اول ماه مه امسال مطرح می سازد

د  ن را با خو- آند بخش راست مستقل سنديکاليست ها ین تالش م-... خانه کارگر و -وابسته وابستگان به حکومت

همراه آند و در همين مقوله راست مستقل نيز آگاهانه اين مسير را تعقيب مي آند ، در اين حالت وظيفه چپ در جنبش 

آه اگر اندآي آوتاهي شود با توجه به . آارگري انجام آار فرهنگي و آگاهي رساني به بدنه راست مستقل است

ت درست خود بدست آورده است مي تواند بسياري از اعتباري آه طي دوسال اخير راست مستقل بر مبناي اعتراضا

هم . آارگران را تحت لواي صنف گرايي و قانون گرايي به دامن راست وابسته آشانده جنبش را دچار رآود آند
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گرايي ميان راست وابسته و راست مستقل ضمن اينكه باعث مي شود راست مستقل ، استقالل خود را از دست بدهد 

 تكليف ميان اين سه بخش ٨٦مسلمًا در سال . اف وحشتناآي را به جنبش تحميل خواهد آرددر همين حال انحر

مذاآرات صورت گرفته ميان فعالين چپ با بخش هاي مختلف راست مستقل نشان داد آه سياست . روشنتر خواهد شد

 و الس زدن با ليبراليسم سياست امتياز گيري. راست مستقل دقيق و آگاهانه در جهت هم گرايي با راست وابسته است 

هرچند آه راست وابسته هنوز امتيازي جز چراغ سبز، نداده است اما زمينه هاي نزديكي با .اين تز را تقويت مي آند 

نزديك شدن اين دو ... توجه به الس زدن با بخشهاي ليبراليسم از جمله آروبي و دارو دسته اش و ملي مذهبي ها و

 سرمايه داري مانند آروبي و احزاب روزنامه اي مانند اعتماد ملي براي فريب و عوامل. بخش را نشان مي دهد

بدست آوردن راي آارگران فعاليت خود را صد چندان آرده اند، افشاي چنين نقشه اي در بعد نظري و عملي در سطح 

ست، آه اگر آوتاهي بدنه جنبش آارگري به سرعت و با هجمه ي وسيع وظيفه و رسالت تاريخي راديكاليزم آارگري ا

ائتالف هاي سال گذشته نشان داد راست مستقل به . شود جنبش آارگري يك دوره ي ديگر به حاشيه رانده خواهد شد

پشتيباني چراغ سبز ها و وعده وعيد هاي ليبراليسم تالش آرده به هر طريق ممكن از ائتالف با راديكاليزم و چپ 

امروز . راي دوستان جديد شان ثابت آنند آه همانهايي هستند آه آنها الزم دارندآارگرِي با نام و نشان دوري آنند تا ب

راست مستقل به دليل عدم شرآت در قدرت آه نتيجه افتراق ميان او و راست وابسته است تن به مبارزه مثبت داده 

ال و حرآتهاي مستقل است ، پس از مذاآره و هم گرايي دو بخش راست مرز ميان آنها آم رنگ شده و مبارزه راديك

راست راديكاِل ديروز آه بخش عمده آمك هاي دريافتي خود را به صورت هاي . آن به سمت صفر ميل خواهد آرد

مختلف از چپ دريافت آرده است، در سكانس بعدي مقابل چپ همراه با ليبراليسم و راست وابسته صف آرايي خواهد 

ميزان توان و . ا ليبراليسم و راست وابسته اين مسير شروع شده است در واقع با شروع مذاآرات اعالم نشده ب. آرد

به دليل . آمادگي بالفعل و سپس بالقوه راديكاليزم آارگري مي تواند تعيين يا عدم تعيين جهت مسير آينده را رقم بزند

ا عوامل سرمايه تحت فشار بودن جنبش آارگري و عدم توازن قوا ، هرگونه مذاآره و در هرسطحي ميان آارگران ب

ما از دوستان خود مي خواهيم تن به مذاآره با دشمنان . داري و آارفرمايي منجر به شكست جنبش آارگري خواهد شد

يا اگر بنا به داليل ساختار فكري، مذاآره . طبقه آارگر ندهند ، آه از نظر ما چنين مذاآراتي سازش و مماشات است

گاهي الزم ، حضور آارگران و خبر نگاران را در جلسه مذاآره ، شرط قبول را الزم مي دانند، حداقل براي کسب آ

قبول نكردن اين پيشنهاد . تا مذاآره ي فوق در حضور جمع و رو به جنبش آارگري صورت بگيرد. مذاآره قراردهند

گري رو به جنبش آار: گزارش تحليلی محمد اشرفی از اول ماه مه(." نشان دهنده طرح سازش و مماشات خواهد بود

   )رشد

در ماهيت ضد کارگری آن بوده که راه حل های سرمايه دارانه را در " سنديکاليسم"پس می بينيم که مشکل اساسی 

مقابل جنبش کارگری گذاشته و بر خالف خواسته ی کارگران که با اعتماد به نيروی خود خواهان مبارزه تا پيروزی 

همچنين نکته ی . ی را برگزيده و جنبش کارگری را به شکست می کشاندهستند، راه سازش و مماشات با سرمايه دار

بر " سنديکاليسم"ديگری که از گفته های هر دو نفر از اين فعاالن کارگری در می يابيم نفوذ گسترده ای است که 

 متقابل اينجاست که وظيفه ی چپ انقالبی در شرکت در تشکيالت سنديکايی و برقراری ارتباط. جنبش کارگری دارد

با عدم ايجاد پيوندی متقابل با پايه های کارگری متشکل در . با بدنه ی کارگری آنها، دو چندان برجسته می شود
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سنديکاها و اتحاديه ها و انجمن ها و کانون ها و اصوًال هر جايی که بدنه طبقه کارگر و توده های متشکل در جنبش 

ما بايد در ميان . دان را بدون مبارزه به رقيب بورژوا واگذار کرده ايمهای اجتماعی در آن حضور دارند، عمًال ما مي

مردم به افشاگری گسترده عليه ايدئولوژی ليبراليسم و سنديکاليسم بورژوايی بپردازيم و ماهيت ارتجاعی و حکومتی 

 برای پيروزی در به خصوص امسال که سالی انتخاباتی است و جناح های مختلف حکومتی. آن را به ايشان بنمايانيم

آن وعده و وعيدهای فراوانی به سردمداران سنديکاليست و چپ های رفرميست خيانت پيشه و حامی راستگرايان 

سنديکايی خواهند داد و در صورت موفقيت قشرهای کارگری و بدنه جنبش های اجتماعی را از مبارزات انقالبی 

  . رويگردان خواهند کرد

امسال سالی است که ما بايد بدون وقفه سياست عدم دخالت . امسال، سالی بسيار حساس برای چپ های انقالبی است

را به ميان مردم و به خصوص اقشار کارگری ) سياست تحريم انتخابات(در مبارزات انتخاباتی جناح های حکومتی 

ما بايد در اين روند و برای کسب موفقيت در آن . يمبرده و در عوض، دخالت حداکثری و مستقيم توده ای را تبليغ کن

صفوف خود را فشرده تر ساخته و بر سر اتخاذ استراتژی و تاکتيک انقالبی برای جلوگيری از جذب توده های 

  پايان بخش اول . کارگری به کانال های بورژوايی سياست، متحد شويم

 

 )٢(چپ انقالبی و تشکالت کارگری 

صحيح باشد، در اينجا از توصيه نامه های " ارزش فرد را با دشمنانش ارزيابی می کنند"ی اگر ضرب المثل قديم

 .ارزشمندی که چپ های رفرميست در ذيل بخش اول اين نوشته نثار اينجانب نمودند، کمال تشکر را دارم

  کميته های سوسياليستی :قسمت دوم

   پارادوکس سنديکا و" لغو کار مزدی "

نيست که مانع ايجاد ارتباطی مستحکم و انقالبی ميان کارگران سوسياليست و توده ِی " سنديکاليسم"البته اين تنها بينش 

روش انقالبی را نفی کرده و عمًال " انقالبی گری" ديدگاه ديگری نيز در مقطع کنونی از زاويه ی  .کارگری می شود

فراخوان کميته هماهنگي "  امضاء کنندگان  ر جوشکار و يکی از رفيق عليرضا خباز، کارگ .سد راه آن می گردد

  درمقاله ای به عنوان" لغو کارمزدی "درشماره ِی يک نشريه " هزاران کارگری ايجاد تشکل کارگریبرا

  :می نويسد" پيش بسوی ايجاد تشکل های نوين کارگری " 

  

 همچنين ويژگی مهم ديگر در اين مطالب شکل  .نوع مطالبات کارگران ايران گسترده و فراگير و سراسری است" 

کالن آن است، مثل مقابله با خصوصی سازی، حفظ تأمين اجتماعی، مقابله با قراردادهای موقت کار، خواست تشکل 

مطالبات  اين نوع  را می توان به   و بيمه بيکاری   و بيکاری سازی های سراسری مقابله با اخراج ها...  و  مستقل

  .اضافه کرد
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 نمونه های عينی اين  .مسئله ی حضور سياسی کارگران در عرصه های اجتماعی به عنوان يک مطالبه ی مهم است

مهم را می توان هم در نوع شعارهای کارگران در تجمعات و تظاهرات کارگری که قلب نظام سرمايه داری را نشانه 

بيکاری سازی ها و تعطيلی واحدهای توليدی، و گرفته اند ديد و هم شيوه های اعتراضی گوناگون عليه اخراج و 

 اين نوع مطالبات و کميت طبقه  .تصميم گيری در شيوه ی شرکت در انتخابات را نيز می توان به آن اضافه کرد

 و حضور کارگران نسل جديد با سطح تحصيالت باالتر و رشد سرمايه های کالن و ورود آنها به ايران و  کارگر

رمايه خصوصی و غيره، همه و همه نياز کارگران به تشکل های فراگير و سراسری را در حضور بيش از پيش س

 صنعت نفت، پوشاک، ساختمان، خودرو سازی   .رشته های مختلف توليدی صنعتی و خدماتی افزايش داده است

فی، تشکل های  از طر  . غيره نيازمند تشکل های کارگری قوی هستند که مطالبات کالن کارگری را پيگيری کنند و

 کارگران نيازمند تشکلی هستند که  .سنتی در سطح جهانی تجربه شده اند و نا کارآمدی آن ها به اثبات رسيده است

 مطالبات سراسری کارگران را پاسخ گو باشد، ساختار تشکيالتی آن با تشکل های سنتی موجود متفاوت  بتواند

 از تنگ نظری های صنفی فاصله گرفته و بتواند نقش آموزش  . مستقل از جزيانات سياسی و دولت باشد  .باشد

 در هر دولتی با هر نوع ايدئولوژی ماندگار و   .کارگران و سازماندهی آنها را در عرصه جديد و وسيع بعهده گيرد

 در  .د کارگران را از هم جدا نکن  . با فرقه گرايی و بوروکراتيسم و سنديکاليسم مرزبندی داشته باشد  .متداوم باشد

ص ص ."( نهايت و در چشم انداز کلی سيستم کار مزدی را هدف قرار داده و لغو کار مزدی را اساس خود قرار دهد

  )٤٤ و ٤٣

 اما هنگاميکه می خواهد  .خوب، اين خواسته ها تا زمانيکه آرزوی قلبی يک مبارز را تشکيل می دهد، اشکالی ندارد

 آن چه تشکلی خواهد بود که در عين اساس قرار دادن   .جب خواهد شدبه يک رهنمود مشخص تبديل شود، باعث تع

چشم انداز کلی سيستم کار " آن چه تشکلی است که سوسياليست است، چرا که  ، فراگير هم باشد؟"لغو کار مزدی"

مشکل    است؟"  از جريانات سياسی مستقل"سرمايه داری را، اما ) سيستم(، يعنی کل نظام"مزدی را هدف قرار داده

پديده ای انتزاعی نبوده و از عناصر تشکيل دهنده اش مجرد نمی " تشکل"عملی چنين شعارهايی در اينست که 

 قرار دهد،  را اساس فعاليت های خود" لغو کار مزدی"باشد و در عين حال " فراگير" اگر تشکلی قرار است   .باشد

 آيا رفيق خباز معتقد  .نظام سرمايه داری باشندپس عناصر تشکيل دهنده اش می بايست همگی سوسياليست و ضد 

 اگر چنين است، پس چه   و يا به آگاهی سوسياليستی دست يافته اند؟  است که کليه ی کارگران ايران سوسياليست اند؟

از تنگ نظری های صنفی فاصله گرفته و بتواند نقش آموزش کارگران و سازماندهی آنها " نيازی به تشکلی دارند که 

 و اگر چنين نيست، پس چگونه انتظار دارند که تشکلی با اين محتوا  ؟"در عرصه های جديد و وسيع به عهده گيردرا 

    بتواند تمامی کارگران را به صفوف خود جذب کند؟

. همانطور که گفتيم، هيچ تشکلی در فضا تشکيل نيافته و در زمان و مکان عينی و از افرادی واقعی تشکيل می شود
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 قابل مالحظه ای از کارگران ايران نه تنها سوسياليست نيستند، بلکه بعضًا تحت تأثير ايدئولوژی های ضد اکثريت

 گويا رفيق خباز در جامعه ی ديگری زندگی می نمايد، هر چند که  .قرار دارند" سنديکاليستی"سوسياليستیِ  مذهبی و 

د آن نبوده ايم که تمامی جمعيت کارگری سوسياليست در هيچ نقطه ای از جهان و در هيچ مقطع تاريخی ای ما شاه

بخصوص در ايران، بسياری از کارگران به علت تجربه ی تلخی که از سياست بازی بورژوازی حکومتی و . باشند

و " سياست"اصالح طلب داشته اند و نتيجه ی مبارزات سياسی مستقل را سرکوب و زندان می دانند، تا کلمه ی 

 البته در شکلگيری اين واقعيت، ديدگاه سنديکاليستی نيز بی اثر نبوده  .وند، گريزان می گردندرا می شن" سياسی"

 برای اينکه کارگران ايرانی به آگاهی طبقاتی رسيده و سوسياليست شوند تا خواستار عضويت در تشکلی عليه  .است

 حال اگر رفيق خباز با ادعای ما  .رندگردند، نياز به آموزش و تجربه های عينی مبارزاتی دا "سيستم کار مزدی"

موافق است، يعنی قبول دارد که توده ِی کارگری بايد از طريق آموزش و تجربه به آگاهی طبقاتی و علم مبارزه 

قشر آگاه و با تجربه (طبقاتی دست يابد، ظرف تشکيالتی و يا بعبارت ساده تر، اين کالس درسی را که آموزگار 

 تجربيات گذشته جنبش کارگری در مقاطع زمانی و مکان   ر خود جای می دهد، کدامست؟و شاگرد را د) کارگری

همين سنديکا ها و اتحاديه ها، يا به عبارت خودشان، ) يا کالس درس(های جغرافيايی به ما نشان داده که اين ظرف

تی که بنا بر ماهيت و يعنی تشکال. می باشند، هر چند که وظايف شان منحصر به اين نمی باشد" تشکل های سنتی"

 توضيح داديم، توده های کارگری را بدون نياز به آموزش قبلی، فقط به   اهداف شان، همانطور که در بخش گذشته

 در  .صرف کارگر بودن شان و برای مبارزه جهت تحقق خواسته های روزمره و اقتصادی، به خود جذب می کند

ار ديگران قرار گرفته و با در آميختن آموزش های نظری در حين چنين ظرفی است که قشر پيشروی کارگری در کن

 حال اگر ما  . اقتصادی، آگاهی سوسياليستی و تجربه مبارزاتی خود را به ايشان منتقل می کند-مبارزه طبقاتی 

کار هدف قرار دادن سيستم "بخواهيم تشکالتی فراگير را سازمان دهيم که پيش شرِط شرکت توده ِی کارگری در آن 

که ! تا کودکی سواد نداشته باشد حق ندارد در کالس اول نام نويسی کند: باشد، حکم آن را دارد که بگوييم" مزدی

 يعنی همانطور که آن کودک بی  .مضحک بودن چنين حکمی آنقدر واضح است که نياز به توضيح بيشتری ندارد

 ماند، توده ِی کارگر بی تجربه و غير سياسی نيز نمی سواد نمی تواند وارد کالس اول شود و تا آخر عمر بيسواد می

  . تواند وارد تشکيالتی شود که قرار است در آن مورد آموزش و تربيت طبقاتی قرار گيرد

آنچه پاسخگوی : " در اينجا ممکن است رفيق خباز بگويد که فکر اينجايش را هم کرده است مثًال ممکن است بگويد که

 در نبود تشکل  .رصه مبارزه طبقاتی است ايجاد کميته های کارگری در صنايع بزرگ استنياز فعلی کارگران در ع

 اين کميته ها  .های مستقل کارگری، کميته های کارگری می توانند بستر ساز ايجاد شوراهای مستقل کارگری باشند

ری برای دستيابی به مطالبات می توانند با ايجاد ارتباط سراسری و فراگير نقش مهمی در سازماندهی توده ای کارگ

 هر واحد توليدی می تواند با هويت دادن به مبارزات روزمره کارگران حول مطالبات  .اساسی طبقه کارگر ايفا کنند
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 سوأل خود را تکرار  )٤۵ و٤٤ص ص ." (آنان کميته کارگری خود را با حضور کارگران پيشرو سازمان دهد

با ايجاد ارتباط "شما که قرار است در هر واحد توليدی تشکيل شود و " وينِ تشکل ن"رفيق عزيز،آيا اين : ميکنيم

مبارزات کارگران حول مطالبات "ايفا کند و به " سراسری و فراگير نقش مهمی در سازماندهی توده ای کارگری

می " ر مزدیهدف قرار دادن سيستم کا"، دارای پيش شرِط سياسیِ  "با حضور کارگران پيشرو سازمان دهد... آنان

سنديکا و اتحاديه نداشته و دعوا بر سر " تشکل های سنتی" اگر پاسخ شما منفی است، پس هيچ تفاوتی با  باشد يا نه؟

 و اگر پاسخ شما مثبت است، آن زمان مثال کودک بی سواد و پيش شرط راه يافتن اش به کالس اول   .نام آن است

  . شما خواهد بود" تشکيالت نوين"مصداق 

  ته های سوسياليستی کارخانه و محالت کمي

را نشان داده و مدعی ميگردد که چنين تشکالتی " شکل نوين"اما موضوع زمانی جالب تر می گردد که اين رفيق 

اين کميته ها در يکسال اخير توانسته اند با ايجاد انگيزه در کارگران واحد توليدی خود و : "...  دقت کنيد .عينيت دارند

تباط اجتماعی بين مسائل و مطالبات داخل واحد و مسائل اجتماعی بيرون از کارخانه جايگاه خود را در برقراری ار

حرکت کارگران کارخانجات توليدی تهران برای ايجاد کميته کارگری و نقش اين .مبارزه ی کارگری تقويت کنند

ه سازماندهی اعتصاب کوتاه مدت در حمايت کميته در اطالع رسانی و انتشار مطالبات کارگران اين کارخانه و به ويژ

همانجا، ص . " (از کارگران دستگير شده ی سقز می تواند الگوی و خدماتی ديگر برای ايجاد کميته های مشابه باشد

٤۵(  

نمی باشد و " تشکل نوينی"البته کميته های سوسياليستی که کارگران و ديگر سوسياليست ها را در خود جای می دهد، 

 اين کميته ها نيز محدود به محل کار نبوده بلکه در مناطق و محله های  .ر حزبی را تشکيل داده استاساس کا

کارگری حاضر بوده و به سازماندهی کارگران و خانواده های ايشان، همچنين دانشجويان و زنان و ديگر جنبش های 

 کارخانه ها، بيانگر ديد بسيار محدود و  محدود کردن نقش کميته های سوسياليستی به  .اجتماعی مشغول بوده اند

 چپ انقالبی در زمان  .سطحیِ  پيشنهاد دهندگان آن نسبت به مبارزه ِی طبقه کارگر و اهداف استراتژيک آن می باشد

گزينش عملکرد و تاکتيک های خود بايد همواره هدف نهايی را مد نظر داشته و اشکالی را که مناسب با آنها است 

پس اگر هدف نهايی سوسياليست های انقالبی انتقال قدرت به شوراهای کارگری در محل کار برای کنترل   .اتخاذ کند

است، می ) لغو سيستم کار مزدی(توليد و ابزار توليد و خالصه اجتماعی کردن مالکيت ابزار توليد و روند توليد 

 همچنين می بايست    و  .حراست کند) شوراها(بايست که بتواند از قدرت سياسی به دست آمده و روابط حاکميت نوين 

 اين اهداف را نمی توان تنها با  .فرهنگ کار و زندگی اجتماعی را در سطح کل جامعه اشاعه داده و مسلط کند

 به دست آورد، بلکه بايد با تشکيل شوراهای مناطق و محله ها کل  استقرار قدرت در محدوده ِی کارخانه و محل کار

 و الزمه ی رسيدن به چنين اهدافی، در حال  . نيز درگير اعمال مستقيم قدرت سياسی نمودجمعيت جامعه را
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 تشکيل کميته های سوسياليستی در محل کار و مناطق و محله های زندگی کارگران و دانشجويان و زنان و  حاضر،

اعتراضات مردمی و اقدامات و اشاعه نظرات و افکار کمونيستی و استفاده از هر موقعيتی برای دامن زدن به ... 

  .مستقيم در سطح گسترده ِی اجتماعی است

رفيق خباز طوری درباره ی عملکرد کميته ِی مورد نظر خود صحبت می کند و آن را الگو قرار می دهد که گويا 

اليست نمونه ای از کميته های سوسي..." کميته پيگيری "و يا ..." کميته هماهنگی "کميته های امروزی، از جمله 

 اما آيا چنين چيزی واقعيت دارد؟ با  .هستند و عملکرد کارگران پيشروی ما از چارچوب کار محفلی فراتر رفته است

 آقای محمد   .رجوع به اعضای متشکل در اين کميته ها و تجربيات چند ساله ی آنان متوجه می شويم که چنين نيست

من در رابطه با شما : " ... می نويسد..." کميته پيگيری "ملکرد اشرفی در نامه ای به آقای مهدی رياضی در مورد ع

کاری ندارم ولی اعالم ميکنم که يکی از سوغات های حاکميت ديکتاتوری برای کل جامعه زير " و ديگران فعال

سلطه به خصوص اپوزيسون حاکميت بيماری سکتاريستی است که از خصلت ديکتاتوری حاکميت نشات گرفته و بر 

بنابراين در وجود تمام ما و ديگر . امعه تابش ميکند و بازتاب آن از درون تشکلهای اپوزيسون ظاهر ميگردد عمق ج

تشکلها و گروها بال استثنا رگه های سکتاريسم وجود دارد که اين نشانه جامعه ای تحت سلطه سکتاريستی است که به 

  ه خروج از اين بيماری خواهد شد که آگاهانهديگر نقاط نيز انعکاس می يابد در اين ميان گروهی موفق ب

  .  مبارزه کند

  

حذف از طرف يک نفر نبود بلکه کليه نمايندگان با هم .  علت اينکه کميته نتوانست به پيام های حمايت جواب بدهد -١

کميته مانع حرکت " اين افراد دايما.به خصوص افرادی که در حال حاضر کناره گيری کرده اند . اختالف داشتند 

بنابراين تا آخرين . وچون روش اتفاق آراء را برای پيش برد نظرات محفلی خود به کميته تحميل کرده بودند  .بودند

  به دنبال آن نتوانستند سخنگو.لحظه نيز نتوانستند در رابطه با جواب دادن به مکاتبات کميته به اتفاق آراء برسند 

  . انتخاب کنند

  

 کرده اند و اطرافيان آنها را در کميته  آقای عظيم زاده با تمام توان سعی می کرد افرادی را که کناره گيری"  اتفاقا-٢

حتی به صورت نان قرض دادن در رای گيری ها برايشان آراء جمع می کرد ، يعنی اگر حمايت ايشان از . نگهدارد

البته حاال به چه دليل و . (( که نماينده شوند رای بدست آورندآن افراد نبود آن افراد هيچ وقت نميتوانستند به اندازه ای 

کميته هيچ وقت . ولی بدنه کميته به اين اعتقاد رسيده بود ، که با وجود اين افراد در صدر کميته .))بماند...چگونه 

ا مانند بقيه و جالب است که آقای عظيم زاده در مقابل اين خواست اعض.نخواهد توانست حتی يک قدم به جلوبردارد

تا اينکه تعدادی از اعضا ی . نمايندگان ايستاده بود و از افرادی که مانع حرکت و پويايی کميته بودند دفاع می کرد

پس از  .از اعضا بخواهند مجمع عمومی ناتمام چهارم را برگزار کنند" کميته جدا از نمايندگان تصميم گرفتند مستقيما

و اين افراد درست .) مانع برگزاری مجمع عمومی بودند ( ه عنوان قربانی نام ميبريداين مورد همين افرادی که شما ب
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در نتيجه متوجه شدند که ديگر .زمانی کناره گيری کردند که خود را در مقابل تصميم قطعی اعضا مشاهده کردند

 ميگويم  ولی من. ری کردندبنابراين اعالم کناره گي .هارم شوندچامکان ندارد بتوانند مانع بر گزاری مجمع عمومی 

آنها برای اينکه مجبور به جوابگويی نسبت به اعمال ضد جنبشی خود نشوند و شانه از مسئوليت خالی کنند ، در واقع 

      ...")کميته پيگيری "نامه ای به آقای مهدی رياضی در مورد عملکرد  ( ....".فرار کردند

 برای تبيين چنين مشخصه ای می توانيم به نامه ی آقای  .فتار استالبته کميته ی هماهنگی نيز در همين اوضاع گر

 ١٣٨٦ فروردين ٢٣ ايشان در اين مقاله که به تاريخ   .رجوع کنيم" ارزيابی از کميته هماهنگی "رضا مقدم با عنوان 

ل يک نقشه الزم به ذکر است که اعضاء کميته هماهنگی در قبا: " منتشر گشته می نويسد" بارو"که در نشريه ِی 

 حتا همان حد از تفاوت نظرات اعضاء  .عمل درباره فعاليت اصلی خود که ايجاد تشکل است، نظرات يکسانی ندارند

منتهی . کميته هماهنگی که علنی شده بيانگر وجود نظرات انتقادی نسبت به خط رسمی و فعاليت های تا کنونی است

اند خود را به تفاوت نظرات درونی اين تشکل مشغول سازد يک بررسی عينی از عملکرد کميته هماهنگی نمی تو

بلکه بايد بر مواضع اعالم شده علنی و عملکرد تا کنونی کميته هماهنگی استناد کند، مواضع علنی و عملکردی که به 

  )١ص ." (نظرات بخشی از اعضاء کميته هماهنگی نزديک است و الجرم از بقيه دور

   

نام گرفته که معتقد است می توان در يک تشکيالت حامل نظرگاه های " اسی کارگریدمکر"البته ما مخالف آنچه 

مختلف و متفاوت بود نيستيم و خود نيز برخوردهاِی سرکوبگرايانه ِی استالينيستی در سازمان های چپ و روابط شبه 

 در يک تشکيالت، ديدگاه  اما آيا می توان .دوران گذشته را محکوم می کنيم" مشی چريکی"نظامی مسلط بر تشکالت 

هايی آنچنان متفاوت و مخالف همزيستی داشته باشند که امکان دادن حتا يک گزارش و يا پيوستن به يک ائتالف را 

برقرار سازد و يا " ارتباط سراسری و فراگير"می خواهد " کميته ای"غير ممکن سازد؟ در چنين حالتی چگونه چنين 

 اتفاقًا در مورد اينکه، شرايط کنونی مبارزه طبقاتی ايجاد  ايفا کند؟" ی کارگرینقش مهمی در سازماندهی توده ا"

را می طلبد با رفيق خباز کامًال موافقيم، اما برخالف " براندازی سيستم کار مزدی"کميته های سوسياليستی، با هدف 

ه اصول آنها باعث رکود فعاليت کميته ندانسته و معتقديم که ديدگاه های متفاوتی ک" الگو"ايشان کميته هاِی موجود را 

ها می شوند بايد از دست يکديگر خالص شده و برای رسيدن به توافق، در شکل کميته های مجزا اختالفاتشان را 

اين کميته ها با داشتن شرايط کار مشترک در سنديکا ها و ديگر انجمن های صنفی می توانند در حين . دنبال کنند

ياسی و نظری خود را دنبال کنند تا نهايتًا به برنامه ای مشترک و يا برنامه هايی متفاوت دست اتحاد عمل، مبارزات س

     .يابند

در مورد شکل مبارزه ی اين کميته ها با الگوی ارائه شده توسط آقای خباز، يا بطور صريح تر، با الگوهای موجود 

کار آنها، امکان هرگونه عمل جدی و پراتيک انقالبی  شکل باز و علنی  .موافق نيستيم" کميته های سوسياليستی"از 

 شايد چنين شکلی هنگام نبود مبارزات صنفی سازمان يافته و برای بقای فعالين چپ، در  .را از ايشان گرفته است
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مقطع نبود شرايط گسترده ِی کار عملی مشکل ساز نبوده است، اما اينک که جنبش های مختلف اجتماعی می روند تا 

ر آيند، تداوم چنين شکلی از فعاليت باعث فروپاشی و نابودی آنها دنده ای نزديک به شکل فراگير و سراسری در آي

بخواهند وارد پراتيک انقالبی شده و مبارزات " کميته های سوسياليستی" البته اين به شرطی است که  .خواهد گشت

ما از هدف کوتاه مدت و درازمدت طبقه کارگر دارای  اگر   .کارگری را به اهداف کوتاه مدت و درازمدت آن برسانند

  .نيز از هم جدا می گرديم" کميته های سوسياليستی"درک متفاوتی باشيم، مسلمًا در محتوا و شکل 

  

  اهداف و وظايف کميته ها

ز جمله  نظام سرمايه داری و دگرگونی بنيادين و راديکال کليه روابط و مناسبات آن، ا  اگر هدف درازمدت ما الغاء

باشد، و اين را تنها از طريق مبارزه طبقاتی برای جايگزينی حاکميت سرمايه با شوراهای کارگری و " کار مزدی"

منطقه ای بدانيم ، رجوع به تجربيات چپ انقالبی در اوايل قرن بيستم و به خصوص تجربيات حزب بلشويک روسيه 

خواندن " سنتی"ا ما شاهديم که دقيقًا در چنين زمانی، عده ای با  ام  .می تواند گنجينه ای از راه حل ها را ارائه دهد

و الگو قرار دادن تشکالتی غير منسجم " تشکالت نوين"اين الگوهای تاريخًا موفقِ  جنبش کارگری و سر دادن شعار 

د ما نسبت به اهداف البته از زاويه ی دي. از لحاظ نظری و علنی از لحاظ سازمانی، ما را به نا کجا آباد فرا می خوانند

 چرا که ما معتقديم رسيدن به اهداف باال تنها از طريق تداوم مبارزه   .کوتاه مدت و درازمدت طبقه کارگر چنين است

 " اما آيا رفقای   .ی طبقاتی و به کار بستن علم آن در مراحل مختلف و مناسب با شرايط عينی مبارزه امکان پذير است

تشکل : "  به ادامه ِی صحبت های آقای خباز دقت کنيد موارد با ما هم عقيده هستند؟نيز در اين " لغو کارمزدی

کميته های کارگری می توانند با آگاهی گری و سازماندهی کارگران . شورايی از مهم ترين مطالبات کارگران است

مهمترين "اين گفته، ) ٤۵ همانجا، ص"(حول اين مطالبه چشم انداز ايجاد شورا های مستقل کارگری را روشن تر کنند

ايجاد شوراهای " آيا اين بدين معنا است که کارگران از سرمايه داران و حکومت آن   ، يعنی چه؟"مطالبات کارگران

 و انتظار دارند که که سرمايه داران و حاکميت شان آن را به ايشان تفويض  را در خواست می کنند؟" مستقل کارگری

کميته ها رسيدن به تشکل شورايی است " هدف" منظور آقای خباز اينست که مهمترين  .ت مسلمًا اينطور نيس دارند؟

 در جاييکه ما می خواهيم از طريق پيشبرد و  . در اينجاست که ما متوجه اصل اختالف خود با ايشان می شويم  .

لغو نظام و مناسبات اعتالی مبارزه جاری طبقاتیِ کارگران و ضربه زدن به ساختار عينی حاکميت سرمايه، به 

 به  .به آن برسند" تشکل و سازماندهی طبقاتی"ميخواهند از طريق " لغو کار مزدی"سرمايه داری نائل آييم، رفقای 

     .متمرکز می سازد" تشکيل شوراها"همين علت است که آقای خباز مبارزه ِی کميته ها را بر مطالبه 

ما را به نا کجا آباد رهنمون می سازند، و اينکه " ها و تشکالت نوينشورا" چگونه شعار  برای اينکه متوجه شويم که

جنبش کارگران " قرار است چه محتوايی داشته باشند و يا اينکه چه اهدافی را دنبال کنند، به مقاله ِی " شوراها"اين 
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 ايشان پس از نقِد   .م رجوع می کني  "لغو کار مزدی"از آقای ناصر پايدار، يکی ديگر از معتقدين به نظرگاه " معلم

رضايت به اين نوع سازمانيابی يعنی بستن چشم اميد به دولت سرمايه داری و " کانون های صنفی معلمان، بعنواِن 

به ايشان تشکيل شوراها را " چهارچوب قانونيت و قانونمداری سرمايه... فرو غلطيدن در ورطه اين توهم زيانبار 

شوراهائی که . عنوان بخشی از طبقه کارگر به صورت شورائی متحد و متشکل شوندمعلمان بايد ب: " پيشنهاد می کند

رفرميسم چپ تاريخًا تالش . ظرف مبارزه ضد سرمايه داری آنها و مرکز حضور خالق و متحد همه آحاد آنها باشد

جدا و به تسمه کرده است تا معلمان را به عنوان يک نيروی غيرکارگری، از بدنه جنبش طبقاتی توده های کارگر 

معلمان به لحاظ کثرت عناصر فعال سياسی در همه دوره . نقاله دموکراسی طلبی رفرميستی و فراطبقاتی تبديل نمايد

ها، وضعيتی چشمگير داشته اند، اما فعاالن سياسی اين بخش از طبقه کارگر بسان فعالين سياسی ساير بخش های آن، 

سی جويانه بسيار کم قادر به ايفای نقش راديکال طبقاتی در سازمانيابی زير فشار توهمات سوسيال خلقی و دموکرا

می توانند . معلمان فعال کارگر می توانند بر اين روند نقطه پايان بگذارند. جنبش ضد سرمايه داری طبقه خود شده اند

رای سازمانيابی سراسری آنان می توانند و بايد ب. در نقش واقعی آگاهان جنبش لغو کار مزدی طبقه شان ظاهر گردند

مبارزات معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، بايد . جنبش کارگری عليه نظام سرمايه داری تالش کنند

جنبش ( ." بستر تالش فعالين آگاه آنان برای پيوند با ساير کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد

  )کارگران معلم، سايت سيمای سوسياليسم

 پس می بينيم که بعد از تشکيل شوراهای مستقل، هدف، ساخت شورای بزرگ تری است که تمام طبقه کارگر را در 

 در رابطه با جنبش کارگری  »خارج و داخل « اصطالحاتی از نوع" ... بر گيرد و از آنجاييکه برای ايشان 

گران و جنبش کارگری آن ديار می بينيم و در هر نقطه از جهان خود را آحادی از کار.  بی معنی هستند مفاهيمی

شرکت فعال در مبارزات جاری طبقه کارگر، حضور مؤثر کمونيستی در اين جنبش و همراهی و همکوشی با فعالين 

( . " ضد کار مزدی برای سازمان دادن جنبش ضد سرمايه داری کارگران را امر مبرم و محتوم خويش تلقی می کنيم

تشکيل شوراهای لغو " پس گام بعدی نيز فعاليت برای ،")بش لغو کار مزدی چه کسانی هستند؟فعالين جن" بيانيه ِی 

 يعنی اينکه در عوض تشکل و سازماندهی طبقه کارگر برای پيشبرد مبارزه ی طبقاتی با  .است" کار مزدی جهانی

ِ  سوسياليستی، اين رفقا مبارزه طبقات ی را در خدمت تشکل و هدف انقالب در ساختار حکومتی و آغاز گذار

شورای ( و بزرگ تر ) شوراها(به تشکالت بزرگ ) کميته( طبقه کارگر از تشکل های محدود و کوچک  سازماندهی

  .می بينند) جهانی

  

  چگونه پانه کوک به شورا ها می رسد؟

مايه داری چنين ديدگاهی در تاريخ مبارزات طبقه کارگر، پس از شکست حکومت شوراها و احياء مجدد حکومت سر
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در اين باره " کارگران انترناسيوناليست" رفقای  .به شکل حقوقی دولتی آن در روسيه، در سطح جهانی ظاهر گشت

اگر شوراگرايی و . شوراگرايی در دوران برآمد انقالبی و جنبش کارگران مسلح آلمان سربرآورد: " می نويسند که 

بايد دکترين شوراگرايی را بمثابه يک جنبش فکری، يکی از شوراها بر برآمد جنبش کارگری آلمان متکی است، 

آخرين سنگرهای عقب نشينی نظری جنبش کمونيستی در مقابل تهاجم ايدئولوژيک بورژوازی در بعد از شکست 

برخالف جنبش شورايی که بر برآمد سياسی مبارزه طبقاتی تکيه دارد، دکترين شوراگرايی . انقالب اکتبر بشمار آورد

 پنهان ميماند که  اين عقب نشينی آنجا از ديده.  و عقب نشينی نظری کامل از مارکسيسم استوار گرديده استبر ضعف

شوراها که نهادهای جنبش کارگری برای کسب . نقش تاريخی شوراها توسط روشنفکران شوراگرا رمانتيزه ميشود

  ")شوراها و شوراگرايی( " ." قدرت در شرايط انقالبی هستند، در نزد شوراگرايان ايداليزه ميشوند

بود که در مبارزه عليه رويزيونيسم انترناسيونال " آنتون پانه کوک"پايه گذار اين طرز تفکر مبارزی هلندی به نام 

" شورا گرايان"اول در کنار بلشويسم قرار داشت، اما رفته رفته از آنها دور گشته و به نتايجی رسيد که اينک توسط 

 پانه کوک نيز همچون ترتسکی و گرامشی برای توضيح چگونگی شکست حکومت  .ح می گرددلغو کار مزدی مطر

 اما تا رسيدن به چنين نتايجی راه طوالنی ای را  .طرح های خود را مطرح ساخت" استالينيسم" استقرار  شوراها و

رای يک سوسياليسم رهايی آنتون پانه کوک و تالش ب "    به گفته ِی جان گربر در مقاله ای با عنوان  .طی کرد

مجددًا منتشر گشته است،  ) New Politics" ( سياست نوين "۵ در نشريه ِی شماره ِی ١٩٩٨، که در سال "دهنده

حتا زمانيکه دوشا دوش لنين عليه نظرات ، "ذهنی"و " عينی" آنتون پانه کوک از آغاز به هموزنیِ  شرايط  :می گويد

 مبارزه می کرد، معتقد  اکونوميستی و رويزيونيستیِ کائوتسکی ها و پلخانف ها، برای ايجاد انترناسيوناليسم دوم

 توانسته بود تعادلی بين نظرات عمومی خود و اين هسته ی دوآليستی بر قرار سازد، تحت ١٩١٠ او، که تا سال  .بود

 تا ظهور و ثبات رژيم استالين بوقوع پيوست تفکر جديدی را بنيان گذاشت که بقول محمد ١٩١٠ی که بين تأثير وقايع

برخالف آنارشيسم که از "): کارگران انترناسيوناليست"ج درسايت رمند" (شوراها و شورا گرايی"کشاورزدرمقاله 

و در رأس ايشان ( جود کرد، شوراگرايی همان ابتدای سازمانيابی جنبش کارگری، بعنوان يک سنت سياسی ابراز و

 بدين  .بمثابه يک سنت فکری و بعنوان يک واکنش به شکست انقالب و تجربه استالينيسم پديدار گشت) پانه کوک

") پراکسيس ("  نظری، به دام نظرات لوکاچ ، از لحاظ) ابژه و سوبژه(ترتيب بود که پانه کوک با هموزن پنداشتن 

، و از " برنامه" ايدئولوژيک و تدوين  صرفًا  تکيه بر کار  ايدئولوژيک چون گرامشی به نوعی ظ و از لحا  می افتد،

  .لحاظ سياسی به اراده گرايی و آنارشيسم باکونينی نزديک می شود

" علت اصلی ضعف پرولتاريا" معتقد می گردد که " هژمونی ايدئولوژيک" همچون گرامشی، تحت تاثير تئوری  او

يی است که شرايط عينی بر او تحميل می کند، آنطور که معتقدات ماترياليست های ديالکتيسين است، نه ضرورت ها

 در اينجا هسته ی الزم برای نفی  .اوست که به نظراِت بورژوازی آلوده اش می سازد" ضعف ايدئولوژيک"بلکه 



 

 19

 او   .يط انقالبی شکل گرفته استشرايط عينیِ  شکلگيری شوراهای کارگری در هنگام خالء سياسی حاکميت در شرا

نيز چون گرامشی معتقد ميگردد که پرولتاريا در مبارزه ِی خود، بايد تمامی جهان کهن را مورد تحول قرار دهد، 

 هنگاميکه در  او حتا.  فرهنگ مستقل سوسياليستی را همراه با شرايط سياسی و اقتصادی دگرگون سازد يعنی بايد

فرهنگ "را به رشته تحرير در می آورد، تمام تکيه ی خود را بر روی " يسم و طبقهسوسيال"  مقاله ١٩١١سال 

...  و بی سواد در حقيقت حامل فرهنگی عالی تر می باشند  اين توده ِی زمخت،:"گذاشته و می گويد" سوسياليستی

د بلکه به اين علت فرهنگ سوسياليستی از فرهنگ بورژوازی جدا است، نه تنها به اين علت که وسعت بيشتری دار

 اين فرهنگ آن چيزی است که انسان را در ارتباطی کامًال متفاوت با  .که محتوای درونی اش نيز کامًال متفاوت است

 پس اين تئوری  )١٩١١سوسياليسم و طبقه، (."طبيعت، يعنی با شرايط خارجی و ديگر انسان ها قرار می دهد

نی است که او را در ارتباط با طبيعت و دنيای خارجی قرار می دهد،  موجوديت عينی و کار انسا مارکسيستی که،

    .می دهد" فرهنگ"جای خود را به مقوله ای ذهنی، يعنی 

با اينکه در پراتيک، هنوز به لزوم حزب و اتحاديه های کارگری بعنوان اشکال ضروری برای پيشبرد مبارزه طبقه 

 آنچه پرولتاريا را در مقابل  :ود به فعالين کارگری گوشزد می کند کهکارگر اعتقاد داشت، در توصيه های تاکتيکی خ

بورژوازی قدرتمند تر می کند نه شمار کارگران، که ديسيپلين و تعهد آنها به يکديگر است که در مقابل فرد گرايی 

 کارگران به" اتحاديه های صنفی"و " حزب"و آنچه . بورژوازی کارگران را به يک فرهنگ عالی تری می رساند

می دهد نيز چيزی جز آموزش و آگاهی به فرهنگ سوسياليستی نبوده و نهايتًا ايشان را از لحاظ فرهنگی آماده می 

 پس می بينيم که در   ).نقل به معنی(سازد تا قدرت را به شکل جمعی در دست گرفته و جامعه ی نوين را بر پا کنند 

به باور او، اين . به شکل تفکيک ناپذيری در هم می آميزند" قالبیتشکل طبقاتی، آگاهی و پراتيک ان"اين تفکر، 

فرهنگ سوسياليستی است که جامعه ی نوين را امکانپذير می سازد و نه سيادت طبقاتی پرولتاريا پس از انهدام ماشين 

گر را در  نقش حزب و اتحاديه های کارگری بمثابه ساختارهايی که مبارزه عينی طبقه کار .حکومت سرمايه داری

آماده " فرهنگی"خود جمع کرده و به جلو می برند، در اينجا تبديل به ظروفی می گردند که پرولتاريا را از لحاظ 

  .حکومت می کنند

بدين صورت است که در انديشه ِی او زمينه ِی اوليه ِی نفی مطلق هر آنچه که در چارچوب نظام سرمايه داری است، 

آنتون پانه کوک و "  اين جرقه را ، جان گربر در مقاله ِی  .يک جرقه داشت تا شعله ور شودآماده گشته و تنها نياز به 

تحت تاثير .  می داند١٩١٠، تظاهرات های آزاديخواهانه ِی پروس در سال "تالش برای يک سوسياليسم رهايی دهنده

ده که در آن فرهنگ پرولتاريای ش)" توده ای(اقدام جمعی "اين تظاهرات ها است که پانه کوک معتقد به حقانيت 

شکلی که بدون در نظر گرفتن شرايط عينی . متشکل از تمام خطوط پارلمانتاريستی و سيستم نمايندگی گذر کرده است

تنها به احساس  ...   مبارزه طبقاتی و امکانات مادی و شمار شرکت کنندگان و حتا خواسته های خود کارگران و
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است " روحيه تشکيالتی" آنچه که تعيين کننده می شود تنها  . کار جمعی وابسته استهمدردی و فدايی گری و روحيه

      .و الغير

 پس آنچه مهم است تداوم اين   .آگاهی و فرهنگ پرولتری رشد می کند" اقدام جمعی"بنا بر مبنای اين ديدگاه، با هر 

سوی ضربه زدن به روابط و مناسبات  پراتيک انقالبی ديگر سمت و  .اقدامات برای رشد فرهنگ پرولتری است

سرمايه داری و سرنگونی حکومت آن را ندارد، بلکه هدفش سازمان دادن مبارزه جمعی کارگران برای ارتقاء 

 اگر کمی با دقت در اين نظريه بيانديشيم متوجه خواهيم شد که مبارزه طبقاتی کارگران عليه   .فرهنگی آنان می باشد

 از ميزان آگاهی و رشد فرهنگی پرولتاريا گشته که به صورت تدريجی و يکنواخت، پس بورژوازی تبديل به کميتی

 و ديگر افت و خيز های عينیِ  مبارزه طبقاتی و اهميِت  .، در کارگران اندوخته می شود"اقدام جمعی"از هر 

اتحاديه "دارد که ديگر او در نهايت اعالم می . سازماندهی متنوع برای برخورد با واقعيات مبارزه رنگ می بازند

حقانيت خود را از دست داده اند، چرا که در اين نهادهای گسترده بر اصول سلسله " تشکيالت حزبی"و " های صنفی

 بورژوازی استوار گشته اند که فرهنگ پرولتری از آنها فراتر رفته است و تنها يک شکل از  )بروکراسی(مراتبی 

 حقانيت داشته و جای  باشد" اقدام جمعی" قادر به   دون در نظر گرفتن کميت، که ب )شوراهای کارگری(سازماندهی 

  ) ١٩١٦. (سازماندهی متنوع کارگری را می گيرد

برای معتقدان به اين ديدگاه، شکست مبارزه طبقاتی در روسيه نه نتيجه ی روند عينی مبارزه ی طبقاتی و تغيير قوای 

 همه  .ده ِی تنگ تشکيالتی و مشکالت سازماندهی توضيح داده می شوداجتماعی به نفع بورژوازی، بلکه در محدو

 و توده های کارگری و يا وجود بروکراسی در حزب و سازمان های    اين جدايی بين روشنفکر  .چيز وارونه می شود

تبديل به  نتيجه حاکميت آن ، بلکه خود،   و مناسبات سرمايه داری در جامعه و در حکومتی نه به علت وجود روابط

  .علتِِ شکست پرولتاريا می گردد

نه حاصل تفکر کارگری، بلکه محصول تفکر " لغو کار مزدی"رفقای " شوراگرايانه ی"پس می بينيم که نظريه ی 

روشنفکران سوسياليستی است که فرهنگ سوسياليستی را ايدئاليزه کرده و آن را جايگزين شرايط عينی مبارزه 

 تشکيل   ای ايشان ديگر مهم نيست که شرايط عينی مبارزه ی طبقاتی در حال حاضر،بر. طبقاتی قرار می دهند

سنديکا ها، اتحاديه ها و کانون ها و انجمن های صنفی را بمثابه ی يک ضرورت عينی به کارگران تحميل کرده است 

با اين نهادها را برای و ما بعنوان روشنفکران انقالبی و يا قشر پيشروی کارگری موظفيم شيوه علمی چگونگی کار 

 بلکه اين شرايط عينی مبارزه ِی طبقاتی است که بايد  .ادغام با توده ی کارگری و انتقال آگاهی سوسياليستی تبيين کنيم

  . به اراده ی ايشان تمکين کرده و شکل شورايی را بپذيرد

ارگر برای احقاق حقوق خود با هدِف  متأسفانه بايد برای تأکيد بر ضرورت سازماندهی مبارزات جاری طبقه ک !رفقا

 در مقطعی که طبقه کارگر ايران پس از  .انقالب ساختارِی حکومت و نظام سرمايه داری سخنان خود را تکرار کنيم
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قريب به سه دهه انزوا و افتراق، به لزوم سازمان يافتن در تشکلهاِی صنفی رسيده است، ما بايد در حين تشکل در 

ِ  ايشان در نهادهای صنفی شرکت کميته های سوسياليس تی با شکل و محتواِی منسجم انقالبی در مبارزات روزمره

کرده و از اين طريق با ضربه زدن به ساختار عينی حاکميت و نظام سرمايه داری، شرايط مبارزه ی طبقاتی را به 

) سنديکاليسم(صنفی و قانونی کرده  هر تفکری که بخواهد وظايف ما را محدود به کارهای  .نفع پرولتاريا تغيير دهيم

و يا به بهانه ِی سازماندهی سياسی طبقه کارگر، ما را از پيوند و ادغام در مبارزات طبقاتی جاری منصرف سازد 

انحرافی است خطرناک که پيروی از آنها می تواند در اين مقطع حساس تاريخی مبارزات طبقه کارگر ) شوراگرايی(

   .را با شکست مواجه سازد

تنها اشکال مورد نياز برای "  اتحاديه ای–سنديکا "و " کميته ای"در پايان اين بخش خاطر نشان می سازيم که اشکال 

پيشبرد مبارزات طبقه کارگر نبوده و ما در بخش های آينده به توضيح نظرات خود نسبت به ساختار حزبی و شورايی 

  پايان قسمت دو  .نيز خواهيم پرداخت
 

  )٣(و تشکالت کارگری چپ انقالبی 

 مقدمه 

 هميشه در نقدهای خود سعی  . متأسفانه تا به حال سنت نقد در چپ ايرانی همواره به نفی مطلق تمايل داشته است

همه مان  در صورتيکه بايد اعتراف کنيم،   .داشتيم تا طرف مورد انتقاد را سياه مطلق نشان داده و خود را سفيِد سفيد

   .خاکستری هايی بيش نيستيم

 شايد اگر اين اصل مهم ديالکتيکی را  .نه تنها ما، که حقيقت هم همواره نسبی بوده و آغشته به اشتباه و نا آگاهی است 

   و هم  می آموزيم  چيزهايی   و از مورد انتقادی  انتقاداتمان به حقيقت نسبی نزديکتر شده از ذهن دور نداريم، هم

  .انتقاد پذير تر شده و منتقدين را دشمنان قسم خورده تصور نمی کنيمخود 

بر نقد " لغو کار مزدی"و نتيجتًا رفقای " شورا گرايان"بايد اذعان داشت که منشاء حرکت فکرِی پانه کوک و ديگر 

 های  يعنی جدايی روشنفکران انقالبی از توده .صحيحی نسبت به عملکرد چپ های قرن بيستمی استوار است

طبقه کارگر در عوض " نمايندگان"کارگری و منحصر کردن اتخاذ تصميم های استراتژيک و تاکتيکی به باصطالح 

 درعين حال ايشان باز هم صحيح می گويند  . عملکردی که باعث پرداخت بهايی سنگين گشته است !خوِد کارگران

در جنبش های روشنفکری و از طريق ايشان به هنگاميکه اين گسست را ناشی از نفوذ ايدئولوژی سرمايه داری 

 مشکل ما با اين رفقا از جايی آغاز می گردد که ايشان روند نقد خود را تا به آخر  .جنبش کارگری اعالم می دارند

طی نکرده و آن را به ويژه گی های شرايط عينی مبارزه طبقاتی و موقعيتی که بورژوازی کشورهای صنعتی با 

 تغيير کانوِن مبارزاِت طبقاتی کارگران از اروپا به کشورهای  ی کالِن دوراِن حاکميِت امپرياليسم وحصول اَبر سودها
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 اين بدين معنا نيست که چنين واقعيتی را   .عقب نگاه داشته شده ، و عدم رشد پرولتاريا در اين کشورها نمی رسانند

فوذ ايدئولوژيک بورژوازی بر روشنفکران، در  رفيق ناصر پايدار برای روشن کردن چرايیِ  ن ! خير .منکرند

اما هنگام گذار از تحليل به راهبرد و راهکار، اين واقعيت را . برخی از مقاالت خود، به اين مطلب اشاره کرده است

آکاهی طبقاتی  کرده و  برای او راحت تر است که بکلی نقش مثبت روشنفکران انقالبی را نفی   .به حساب نمی آورد

  چنين رابطه ای  آيا  اما  . نتيجه گيری کند آنان  اجتماعی  يا را صرفًا از پراتيکپرولتار

  واقعيت دارد؟

در اينکه مبارزات طبقاتی پرولتاريا از بدو شکلگيری سرمايه داری !  هم آری و هم نه .پاسخ به سوأل فوق نسبی است

 خودبخودی اش مراحلی چون آنارشيسم  و اينکه در همان روند .در اشکال خودبخودی آغاز گشته شکی نيست

را پشت سر گذاشته نيز مورد تشکيک ما ) تعاونی ها، سنديکا و اتحاديه ها(و تريديونيونيسم ) تخريب ماشين آالت(

و کوشش در دخالِت متشکل کارگران در چهارچوب سياسی بورژوازی را " چارتيست ها"همينطور هم جنبش . نيست

 اينکه اين جنبش بصورت خودبخودی و صرفًا در نتيجه ی پراتيک اجتماعی خود به اما. نيز فراموش نکرده ايم

 ما می دانيم که   .سوسياليسم و بخصوص مارکسيسم يا علم مبارزه طبقاتی دست يافته و يا می يابد، قابل تأمل است

را تدوين " ارزه طبقاتیعلم مب"طرفداران مارکسيسم معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست های انقالبی آن دوران، 

و همچنين ) روبنا... (بر روابط سياسی و فرهنگی و ) زير بنا( يعنی با کشف تعيين کننده بودن شيوه توليدی  .کردند

و نقش طبقه ) کاپيتال" (سرمايه داری"نقش مبارزه طبقاتی در پيشرفت تاريخ، و ارائه تحليل های مشخص از نظم 

علم مبارزه "اعی را به حد يک علم ارتقاء دادند، بلکه سوسياليسم را هم از تخيل به درجِه کارگر، نه تنها فلسفه ِِ اجتم

عليرغم انتقاداتشان به لنين و بلشويسم هنوز خود را " لغو کار مزدی"و از آنجايی که رفقای . رساندند" طبقاتی

 سوأل ما از اين رفقا اينست که آيا به   .معرفی می کنند، معموًال می بايست اين واقعيت مورد تأييدشان باشد" مارکسی"

 آيا بغير  دليلِ  علمی شدن مبارزه طبقاتی نيست که نقش روشنفکران انقالبی در جنبش کارگری دو چندان شده است؟

 آيا بغير از آنست که عموم کارگران   اکتسابی اند و آنان را بايد آموخت و با انسان زاده نمی شوند؟ از آنست که علوم

مان فراقت کافی و موقعيت مالیِ  دستيابی به فراگيرِی اين علم محرومند، پس بايد اين علوم در محيط خودشان به از ز

 آيا واقعيت تاريخی نشان نداده است که اين روشنفکران انقالبی هستند که تئوری های علمی مبارزه   ايشان انتقال يابد؟

 آيا بغير از آنست که   قيق و مطالعه ِی پراتيک انقالبی طبقه کارگر؟طبقاتی را تدوين و طرح نموده اند، البته با تح

 آيا بغير از اينست که رفقای   نيز توسط روشنفکران انقالبی قرن بيستم فرموله گشته است؟" شوراگرايی"تئوری 

صحيح به اين  البته پاسخ   و همنظران خارجی شان نيز عمومًا از روشنفکران اند؟" لغو کار مزدی"نويسندگان نشريه 

سعی در تحريف تاريخ کرده " شورا گرا" هر چند که برخی از رفقای  .سوأل ها روشن و غير قابل کتمان است

" جنبش اتحاديه ای در آلمان"، در مقاله ای با عنوان "لغو کار مزدی "٢ مثًال خانم فريده ثابتی در نشريه شماره   .اند
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اتحاديه متال اعالم خروج از اتحاد کرد :" ... يه مطرح کرده و ميگويدموضوع را به شکل دلخواه طرفداران اين نظر

 سيستم شورايی مورد نظر اين خصوصيات بنيادی را  .و به عنوان آلترناتيو برای کار مشترک، شوراها را پيش کشيد

ايد به مفهوم  اجتماعی کردن مالکيت ابزار توليد نب  .هيچ حزبی نبايد رهبری جنبش کارگری را داشته باشد: داشت

 اداره ی امور شورا نبايد   .دولتی کردن يا سوسياليسم دولتی باشد، همان چيزی که انقالب روسيه را به بيراهه کشاند

 کارگران بايد سياست کاری را در بحث   . شوراهای کارگاه بايد به صورت مستقيم انتخاب شوند  .بوروکراتيک باشد

   شوراها  .را تعيين می کنند  و چگونگی آن   شوراها امر توليد، توزيع .ی کنندهای آزاد بين خود بيابند و تصميم گير

  و کنترل می  را تعيين  مديريت کارگاه 

    )٣٢٩ و ٣٢٨ص ص ." (کنند

  

 ١٩١٨را به کارگران اتحاديه متال در سال " شوراگرايی"خانم فريده ثابتی در مقاله خود سعی کرده است که منشاء 

شورا ها و " مقاله  در" کارگران انترناسيوناليست" ما نيز با  . در صورتيکه اين واقعيت ندارد  .ميالدی نسبت دهد

ای از  شوراگرايی را بايد از سنت شوراها بمثابه مرحله: "  در بخشی از اين مقاله می خوانيم .موافقيم" شوراگرايی

. سياسی مبتنی بر دکترين معينی استشوراگرايی يک سيستم فکری، يک جريان . تکامل جنبش کارگری جدا کرد

کوک  شوراگرايی شکل ايداليزه شده و تئوريزه شده شورا توسط قشری از روشنفکران کمونيست، در پيشاپيش آنها پانه

روشنفکرانی که از تجربه حزبی خود مايوس شده و شکست انقالب کارگری را نيز از دريچه تنگ تجربه . است

برخالف آنارشيسم که از همان ابتدای سازمانيابی جنبش کارگری، بعنوان يک . ندشکست خورده خويش توضيح ميده

سنت سياسی ابراز وجود کرد، شوراگرايی بمثابه يک سنت فکری و بعنوان يک واکنش به شکست انقالب و تجربه 

نشاء تفکرات اين نشان داديم که م) کميته های سوسياليستی: قسمت دوم(  بخش گذشته   در ."استالينيسم پديدار گشت

 خانم فريده ثابتی بيهوده  .رفقا در نظريات پانه کوک نهفته است و چگونه و تحت چه شرايطی اين نظرات تکامل يافتند

 از آن گذشته، اگر بتواند به عده ای  .پنهان دارد" لغو کار مزدی"سعی دارد که نقش روشنفکران را در تدوين نظريه 

  روشنفکرانی   نقش می تواند  جنبش کمونيستی قرن بيستم چنين توهمی را القاء سازد، آيا تازه کار و نا آگاه به تاريخ

  همفکر و  رفقاِی   و ديگر   و خودشان ناصر پايدار،  محسن حکيمی،  چون آقای

  همکارشان را نيز از نظر مردم پنهان نگاه دارد؟

  
  محتوا و ماهيت حزب طبقه کارگر 

  
 با نظرات رفيق انديشمند و عضو کانون نويسندگان ايران محسن حکيمی آشنايی داريم و همه در جنبش کارگری ايران

 همه می دانند که ايشان نيز چون ديگر رهبران اين جنبش از قبيل محمود  .نيازی به معرفی ايشان از طرف من نيست
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بی خود در زير شمشير  بواسطه ی فعاليت های انقال ...صالحی، محمد اشرفی، جالل حسينی، منصور اسالو و 

 و باز هم، همه می دانند که ايشان دارای نفوذ قابل قبولی در ميان فعالين کارگری و  .داموکلس رژيم قرار دارد

 و به همين جهت، بنده نيز چون ديگر فعاالن طرفدار طبقه کارگر برای ايشان ارج و  .کارگران سوسياليست هستند

قلم برداشته و ديدگاه ايشان و رفقايشان را مورد بررسی قرار می دهم بواسطه  اينکه اينک   .احترام وافری قائلم

  ضرورتی است که در اين مقطع از جنبش به ما تحميل شده و تاثيرات بالقوه ای است که نتايج عملی نظرات ايشان و

  .بر روی جنبش کارگری خواهد داشت" لغو کار مزدی" اصوًال رفقای 

  

در " بازخوانی رويکرد لنين به سازماندهی جنبش کارگری" ن سطور اوليه ِی مقاله رفيق محسن حکيمی در هما

واقعيت اينست که جز در مورد مبارزه ِی خوِد مارکس برای تبديل : " می نويسند" لغو کار مزدی "٢نشريه شماره 

او برای برپايی و تداوم به تشکل طبقه کارگر به صورت طبقه و، مهم تر از آن، پيکار سترگ " اتحاديه کمونيست ها"

انترناسيونال اول به عنوان نزديک ترين شکل سازمان يابی کارگران به صورت طبقه در مقياسی بين المللی، آنچه از 

آن زمان تا کنون از سوی سوسياليست ها برای سازماندهی طبقه کارگر انجام گرفته نه تنها شباهتی به رويکرد 

 بی ترديد، عامل اصلی در محروميت کارگران از اين گونه سازمان  .ن بوده استمارکس نداشته بلکه نقطه مقابل آ

يابی نيروی برتر و مسلط طبقه سرمايه دار و دولت حامی آن در اردوی مقابل کارگران بوده است، نيرويی که نه تنها 

 عنوان اساس مناسبات مانع سازمان يابی راستين طبقه کارگر بوده بلکه برای حفظ و بقای استثمار کار مزدی به

 اما قدرت بورژوازی خود را فقط به صورت  .سرمايه داری از هيچ جنايتی عليه بشريت فرو گذار نکرده است

 شکل ديگر اين قدرت، اعمال نفوذ  .سرکوب خونين مبارزات کارگری در طول تاريخ معاصر نشان نداده است

 بارز ترين شکل اين  .د سازماندهی اين جنبش بوده استرويکردهای بورژوايی در جنبش کارگری از جمله در مور

اعمال نفوذ، دو شقه کردن تشکل طبقاتی کارگران به صورت سازمان روشنفکران و فعاالن کارگری در شکل فرقه 

پيشينه ی تاريخی پيدايش . های گوناگون چپ در يکسو و اتحاديه های کارگری رفرميست در سوی ديگر بوده است

 اما اين رويکرد دوپاره ساز به سازماندهی  . در سازمانيابی پرولتاريا به زمان خوِد مارکس ميرسداين دو پارگی

   لنين بود که به اين دوپارگی حقانيت بخشيد و آن را نظريه  .جنبش کارگری تا زمان لنين نظريه مند نشد

  )١٢ و ١١ص ص ." (مند کرد

  

  :اين بحث رفيق حکيمی ايجاد چند سوأل همراه با توضيح ميکند

  

ما ميدانيم که طرفداران مارکسيسم معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست های انقالبی : همانطورکه در باال گفتيم.١

کننده بودن تعيين   يعنی مارکسيست ها معتقدند که مارکس با کشف   .را تدوين کردند" علم مبارزه طبقاتی"آن دوران 

روابط زيربنايی توليد برروابط سياسی و فرهنگی وهمچنين نقش مبارزه طبقاتی درپيشرفت تاريخ وارائه تحليل های 

 آيا  .تبديل کرد" علم مبارزه طبقاتی"و نقش طبقه کارگر، سوسياليسم را از تخيل به " سرمايه داری"مشخص از نظم 

و   رزه طبقاتی کارگران، عنصرروشنفکری اهميتی صد چندان مييابد؟بغيرازآنست که درچنين صورتی، درتاريخ مبا
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ازهمان آغاز پيدايش  که خود اذعان داريد که   نتيجه ِی علمی شدن مبارزه طبقاتی است؟" دو پاره گی "اين به ظاهر

  ارگرِ عاملوطبقه ک  روشنفکرِ حامل اين علم چنين پديده ای، مارکس ويارانش کوشش کردند که آن را به يکپارچگیِ 

  آن تبديل کنند؟

  

رساندن انقالب اکتبر  به انجام  ، بخش دوم، سه عامل را در"چپ روی، بيماری کودکانه ِی کمونيسم"لنين درمتن  .٢

که به منافع طبقاتی  ) و روشنفکران انقالبی کارگران آگاه (اول، حضور پيشروان طبقه کارگر : کننده می داند تعيين 

دوم، بعلت توانايی  .خود آگاه بوده وحاضرند برای بدست آوردن اين منافع تا حد قهرمانان ازخود گذشتگی نشان دهند

خر، با دارا بودن آو . زحمتکشان ديگر و توده های بيشمارطبقه کارگر اين پيشروان درايجاد تماس تا سطح ادغام در

 بشرط آنکه توده های وسيع کارگران نيزدر مبارزات روزمره خود صحت اين يک رهبری سياسی صحيح پيشروان،

 لنين در طول مبارزه ِی خود در جهت  اينجا کامًال مشخص است که در . را تجربه کرده باشند  و تاکتيک استراتژی

توانسته است  تبررا مد نظرداشته ومعتقد بود که برای موفقيت انقالب اک" دوپاره گی"سازماندهی حزب بلشويک اين 

توضيح می دهد که چگونه  ..."چپ روی "همچنين درادامه ِی متن  .را تا حد زيادی برطرف سازد" دوپاره گی"اين 

کارگران   با  يکپارچه و و همقدم  همگام  توانستند  ، بلشويک ها ١٩١٧ تا ١٩٠٣سال  درمراحل مختلف انقالب، از

کست و پيروزی ، وافت و خيز انقالب و با به کاربستن انواع شيوه های روسيه در شرايط هميشه متغير و متفاوت ش

فعاليت های قانونی وغيرقانونی، آشکارومخفی،دراشکال متنوع سازماندهی و تشکيالتی، باالخره موفق به سرنگونی 

نظر گرفتن  با در  .را برقرار سازند شوند و حکومت شوراها ) دولت موقت( ليبرالی -حکومت های تزار و بورژوا 

چنين توضيحاتی درباره يک واقعه تاريخی، آيا بغير از آنست که لنين و انقالبيون بلشويک نيز حداقل تا پيروزی قيام 

بازگشت " آيا می شد تاکتيک   به کار بستند؟" دوپاره گی"و انقالب اکتبر تمام کوشش خود را برای از ميان بردن اين 

به حدی " دو پاره گی"به انجام رسانيد؟ اگر اين " دوپاره گی"را با وجود اين " قيام اکتبر"و " ازان از جبهه هابسر

بوده که رفيق حکيمی می خواهد خوانندگانش باور کنند؟ پس چگونه است که سربازان جبهه و شورا های پترزبورگ 

آيا انجام موفقيت آميز   و مسکو به فراخوان قيام مسلحانه ِی حزب بلشويک پاسخ مثبت داده و دست به کار می شوند؟

 نشاندهنده ِی اين واقعيت نيست که حزب بلشويک توانسته بود تا حدود زيادی قشر پيشروی جنبش ١٩١٧قيام اکتبر 

در انواع سازمان ها و تشکالت ( توده های کارگری  از يکطرف و) در حزب(کارگری را به روشنفکران انقالبی 

 اگر به گفته ِی معروف ماترياليستیِ انگلس که  خته و حتا ادغام کند؟از طرف ديگر نزديک سا)  مردمی-کارگری 

باور داشته باشيم، آيا موفقيِت قيام اکتبر صحت تالش ها و شيوه ِی عمل " اثبات شيرينی در خوردنش است: "می گويد

ويکرد لنين به بازخوانی ر"  مشتاقانه در انتظار قسمت های بعدِی مقاله  بلشويک ها را به اثبات نمی رساند؟

  هستيم تا ببينيم آقای حکيمی چه توضيحی برای اين پديده ها " سازماندهی جنبش کارگری

  .ارائه می دهند

  

و " شورا گرايی"نشان داديم، نظريه ِی ) کميته های سوسياليستی( و باالخره، همانطور که در بخش دوم اين مقاله . ٣

جز در مورد مبارزه ِی خوِد  "    اگر از آقای حکيمی بپذيريم که .است ساله ٩٠داراِی تاريخچه ای " لغو کار مزدی"
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تا کنون از سوی سوسياليست ها برای سازماندهی طبقه کارگر انجام گرفته نه تنها شباهتی به رويکرد ... مارکس 

 سال ٩٠ول آيا اعتراف به اين نيست که همفکران ايشان نيز در ط." مارکس نداشته بلکه نقطه مقابل آن بوده است

 و هرگز نتوانسته اند به تشکيالت  داشته اند؟" دو پاره گی"گذشته رويکردی بر خالف جهت از بين بردن اين 

 آيا بغير از آنست که در دوره های مختلف، کوشش شوراگرايان، با تغيير  دلخواه شان عينيت بخشند؟" شورايی"

آغاز ُافت مبارزاتی، همراه با سرکوب قهری جنبش توسِط  پايان يافتن اوضاع انقالبی و  شرايط عينی مبارزه و

   می شد که   ثابت انحاللش و با  کارگر در هم شکسته  طبقه   سازماندهی  حکومِت بورژوايی، شکل شورايی

  نيز فاقد استراتژی صحيحی بوده اند؟ " شوراگرا"رفقای 

  

از خود "ح می دهد که به تاريخ فلسفه و تئوری های  او ترجي  .اما رفيق حکيمی نمی خواهد به اين سوال ها بپردازد

پناه برده و به تحليل مشخص از شرايط مشخص و آموزش از تحليل تاريخی شکست " تضاد مطلق"و " بيگانگی

بی ترديد بقای ، عامل  " : او در تحليل از شکست انقالب های جهانی به همين بسنده می کند که .هايشان نپردازد

 کارگران از اين گونه سازمان يابی نيروی برتر و مسلط طبقه سرمايه دار و دولت حامی آن در اصلی در محروميت

اردوی مقابل کارگران بوده است، نيرويی که نه تنها مانع سازمان يابی راستين طبقه کارگر بوده بلکه برای حفظ و 

." يه بشريت فرو گذار نکرده استاستثمار کار مزدی به عنوان اساس مناسبات سرمايه داری از هيچ جنايتی عل

دليل شکست کارگران، شرکِت ايشان در مبارزه : " چنين گفته ای به همان اندازه بيفايده است که مثًال بگوييم )همانجا(

و باز هم " نيروی برتر است" خوب اين طبيعی است که بورژوازی در نظم سرمايه داری  !!!"ی طبقاتی بوده است

برای حفظ و بقای  "   گردد و" مانع سازمان يابی راستين طبقه کارگر" از نيروی برتر خود  فادهطبيعی است که با است

 تمام صحبت   .نکند" استثمار کار مزدی به عنوان اساس مناسبات سرمايه داری از هيچ جنايتی عليه بشريت فرو گذار

محرومی است که همواره زير سرکوب با وجود اينکه طبقه کارگر در نظام سرمايه داری طبقه : بر سر اينست که

 تهاجمات ايدئولوژيک قرار دارد و بورژوازی تا جايی که بتواند از سازمان يافتن آن جلو گيری  دستگاه های قهريه و

 تمام هنر چپ انقالبی  می کند، می بايست از چه شيوه هايی برای ايجاد اتحاد طبقاتی و انسجام تشکيالتی استفاده کند؟

در اين خواهد بود که بتواند در هر شرايطی، انقالبی يا ارتجاعی، تهاجمی يا تدافعی، افت يا ) روشنفکرکارگر يا (

خيز جنبش، صفوف طبقه کارگر را متحد و منظم نگاه داشته و به سمت هدِف فوری، يعنی تصاحب قدرت سياسی از 

  طريق انقالب اجتماعی و تشکيل حکومت شوراهای کارگری و منطقه ای به 

    .سمت هدف نهايی لغو کار مزدی و رسيدن به جامعه ای بی طبقه رهنمون کنند

  

همانطور که در آغاز اين بحث گفتيم تا جايی که اين رفقا دو پارگی و جدايی روشنفکران و کارگران را نقد می کنند، 

پس از تالش موفقيت آميز قرن بيستم، " کمونيستی" يعنی قبول داريم که احزاب و سازمان های   .با ايشان موافقيم

بلشويسم در سرنگونی حکومت تزار، تبديل به مجموعه ِی روشنفکران پاره از جنبش کارگری شدند و در حقيقت به 

 اما در ارائه راه حل و تحليل از  .توجيه گران نظام و حکومت های سرمايه داری دولتی و ناسيوناليستی بدل گشتند

رجوع " لغو کار مزدی" اگر به مطالب مندرج در هر دو شماره ِی نشريه  .وافق نيستيمداليل چنين پديده ای با ايشان م
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کنيم، نه تنها يک مطلب کامل، که يک پاراگراف کامل را نيز نمی يابيم که سعی کرده باشد نقد خود را به اين مشکل 

و مشخص مبارزه طبقاتی استوار ، و راه حل های پيشنهادی شان را بر مبنای تجزيه و تحليل شرايط عينی )دوپارگی(

تمام مطالب ايشان از انتقاد به تشکيالت اتحاديه ای و حزبی آغاز گشته و به همانجا خاتمه می . ساخته و استخراج کنند

می پردازد و برايش مهم نيست که محتواِی آن ظرف چيست؟ در چه شرايطی، به چه ) فرم( همواره به شکل   .يابد

 چيزهايی که ذهن يک چپ انقالبی را همواره به خود  ه، قرار است به چه نتيجه ای برسد؟کاری ميآيد؟ و باالخر

 از ديدگاه چپ انقالبی شکل تشکيالتی و سازماندهِی مبارزه ی طبقه کارگر را شرايط عينی اين  .معطوف می دارد

 همانطور  . تعيين می کندمبارزه و هدف آن، با در نظر گرفتن توازن قوا و روند مشخص در مقطع تاريخی مشخص،

 آيا واقعًا   اما در مورِد اهداف مرحله ای چه؟ . ارائه ِی راه حل با اين رفقا اختالِف نظر داريم که گفتيم در تحليل و

اهدافی را که ما و ايشان در اين مرحله و مقطع تاريخی، به عنوان اهداِف مرحله ای طبقه کارگر اعالم داشته و 

 نيز اختالف داشته باشيم، مسلمًا راه حل   اگر ما در تعيين اهداِف جنبش طبقه کارگر سان است؟توصيه می کنيم، يک

     .های ما و سازماندهی و تشکيالت پيشنهادی ما برای تداوم اين مبارزه نيز متفاوت خواهد بود

  

  منشور حزب طبقه کارگر
  

 اما متاسفانه  .فته و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيمدر ادامه کوشش خواهيم کرد تا اهداِف مشخصِ  اين رفقا را دريا

 هنگاميکه از حوزه تشکيالت و سازماندهی شورايی خارج می شويم،  .چنين کوششی به سادگی انجام پذير نيست

روبرو " لغو کا مزدی" ما در هر پاراگراف نوشته های ايشان با واژه گاِن  .سخنان اين رفقا ُگنگ و نامفهوم می گردد

گرديم، اما اينکه چنين شعار عامی حاوی چه قدم های مشخصی است و قرار است چگونه به آن عينيت بخشيد، در می 

 پس  .متون اکثريت قريب به اتفاق ايشان يا مطرح نگشته و يا بصورت بسيار ُگنگ و گذرايی به آن اشاره شده است

ولتاريا عليه نظام سرمايه داری مجبوريم به تنها برای مشخص شدن خواسته ها و اهداف ايشان از مبارزه طبقاتی پر

 اين مقاله را آقای ناصر   .مقاله ای که در آن به چنين موضوعی مستقيمًا و صراحتًا پرداخته شده است مراجعه کنيم

جنبش کارگری، مبارزه طبقاتی و آزمون " پايدار نوشته و می توان آن را در سايت سيمای سوسياليسم، تحت عنوان 

آنان بپذيرند يا نپذيرند وقت آن است که کمونيست های واقعی، فعالين جنبش لغو کار :"  او می نويسد .يافت"  هابديل

مزدی برای سازمان دادن شورائی و تحزب طبقاتی توده های کارگر حول يک منشور شفاف حقوق پايه ای دست به 

افل، رهبران و فعالين حی و حاضر جنبش  وقت آنست و هميشه وقت آن بوده است که به سراغ مح  .کار شوند

 برای بسيج کارگران حول اين منشور درب خانه ِی فعالين طبقه کارگر   بايد پاشنه ِی کفش باال زد و .کارگری رفت

   ما بايد اعالم   پايه ای  منشور حقوق .دور و نزديک جامعه را هر چه سخت تر کوبيد در مناطق 

  : دارد که

  

مسکن، بهداشت، دارو و درمان، تحصيل تا هر سنی، اياب و ذهاب، مهد کودک، دوره های پيشادبستانی، مراقبت از 

حقوق بديهی و مفروضی است که همين امروز ، در همين لحظه ِی حاضر بايد به صورت رايگان و ... سالمندان و 
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هروندان، به کليه کارگران مستقل از شاغل و بيکار و آزاد از قيِد هر نوع مبادله و خريد و فروش به کليه ِی آهاد ش

  نمی دانيم که آيا گذاشتن عالمت سوأل در انتها ی اين جمله دارای معنای خاصی است يا فقط (زن و مرد تعلق گيرد؟ 

  )  ن-يک اشتباه تايپی است 

  

  :منشور حقوق پايه ای ما بايد اعالم دارد که
  

صادِی زن به مرد يا فرزندان به والدين، محو تمامی تمايزات حقوقی و اجتماعی پايان دادن به هر نوع وابستگی اقت

 سال، تعيين زمان کار روزانه و سن بازنشستگی ١٨بين زن و مرد، ممنوعيت مطلق کار کودکان و نو جوانان زير 

دد توسط شوراهای ه توليد نشود يا هر چيز به چه ميزان توليد گرچتوسط کارگران، تعيين اينکه چه توليد شود و 

سراسری کارگران، ممنوعيت هر نوع دخالت دولت در کار فعاليتهای سياسی، تحزب، تظاهرات، اعتصاب يا هر 

  . همه و همه مفروض حی و حاضر هر شهروندی است... و ... مبارزه و جنبش اجتماعی و 

  

بر اين باورند که بايد با تمامی قوا کمونيست های واقعی، فعالين راستين جنبش لغو کار مزدی سخت و سفت و مصمم 

 بايد در قلب کارزار جاری کارگران  .و امکانات برای سازمان دادن کارگران حول چنين منشوری دست به کار شد

اين خواسته ها را همراه با يک بديل زنده ِی طبقاتی برای برنامه ريزی شورائی و کمونيستی کار و توليد اجتماعی 

 کرد، بايد امکانپذيری تحقق اين مطالبات، امکان پذيری محو مناسبات کار مزدوری و استقرار هر چه وسيعتر تبليغ

 بايد توده ِی کارگر را  .کمونيسم لغو کار مزدی را به محتواِی جاری ذهن و فکر و مبارزه روز کارگران تسری داد

وثيقه ِی پايان دادن به اساس بردگی مزدی آگاه، آگاهی آنان را قدرت، قدرت آنان را متحزب و نيروی اتحاد آنان را 

 بايد کارگران را در بطن جنبشی چنين آگاه و نيرومند به آستانه قيام و سرنگونی بورژوازی و از آنجا به  .ساخت

  ) ٤ و ٣ص ص ." (برپايی کمونيسم پيش راند

  

 شرايط کنونی مطرح می سازد، با اينکه اين رفيق سخنور، بسيار مهيجانه برخی از خواسته های طبقه کارگر را در

ِ  اهداف و چگونگی آنان گنگ و نا شفاف صحبت کرده است  انواع خواسته های  .اما باز هم در مورد چئی

استراتژيک و تاکتيکی و عملی را در هم و بر هم مطرح نموده و خواننده را نسبت به اينکه باالخره در اين منشور 

 و   کداميک اهداف اند و کداميک خواسته های فورِی عملی؟.  کرده استکذايی چه بايد باشد و چه نباشد، گيج

بخصوص آنکه بر مبنای چه تحليل مشخصی از شرايط مبارزه طبقاتی چنين منشور ی پيشنهاد شده است؟ اين نکات 

ًا به دنبال  چرا روشن نمی سازند که دقيق  چرا اين رفقا از بيان محتواِی منشور خود گريزانند؟. اصًال روشن نمی شود

  چه هستند و چگونه می خواهند به آن عينيت بخشند؟ 

  

منشور حزب سوسيال "و يا " مانيفست حزب کمونيست"برداشت ما از يک منشور پيشنهادِی کمونيستی، همچون  

غاز ، بيانيه ِی مدونی است که از تحليل ساختار اجتماعی ايران و تعيين نظام حاکم بر آن آ" بلشويک-دمکرات روسيه 
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گشته و با مشخص ساختن آرايش طبقاتی و هدف نهايی مبارزه طبقاتی پرولتاريا به طرح اهداِف استراتژيک و 

 اما در آنچه رفيق ناصر پايدار ارائه کرده است معلوم  .تاکتيکی و در نهايت خواسته های فوری و عملی آن بپردازد

در درون منشور جای دارد؟ و يا اينکه " کومت بورژوازیسرنگونی ح" انهدام ماشين حکومتی و  نيست که آيا مثًال

کمونيست های واقعی، فعالين راستين جنبش لغو کار مزدی "  چنين است که   فرمول او مسکوت گذاشته می شود؟

سخت و سفت و مصمم بر اين باورند که بايد با تمامی قوا و امکانات برای سازمان دادن کارگران حول چنين 

بايد کارگران را در بطن جنبشی چنين آگاه و نيرومند به آستانه قيام و سرنگونی  ...  . کار شدمنشوری دست به

 درک من از اين فرمولبندی اينستکه در اين منشور، که قرار  ."بورژوازی و از آنجا به برپايی کمونيسم پيش راند

ی چون بهداشت و مسکن و آموزش است دستورالعملی برای کمونيست های لغو کار مزدی باشد، از خواسته هاي

و خواسته های دمکراتيک آزادی تحزب و تجمع و عدم دخالت دولت در فعاليت های سياسی و حق ...  و  رايگان

قيد شده و حول آن، جنبش کارگری را بسيج نموده و بدون آنکه موضوع را در منشور ... کارگران به کنترل توليد و 

  ."نی بورژوازی و از آنجا به برپايی کمونيسم پيش راندقيام و سرنگو"ذکر کنند به سمت 

  

همانطور که گفتيم، بنظر ما يک منشور کمونيستی، از آنجا که متحد کننده ی عناصر آگاه و فعاِل جنبش کارگری 

است، و چگونگِیِ  دستيابی به آن اهداف را بايد برای توده ِی کارگران و ديگر زحمتکشان توضيح داد تا بتوان آن 

يگانه سازی و يکپارچگی الزم را ميان پيشروان طبقه و ديگر توده های کارگری بوجود آورد، بايد کامل، صريح و 

 تا با تبليغ و ترويج خطوط آن به فعاليت ايشان برای مقطع تاريخی مشخصی   .حتی المقدور به سادگی قابل فهم باشد

  :نکات زير باشد بنظر ما چنين منشور و برنامه ای بايد حاوی   .جهت داد

  

  .تجزيه و تحليل از نظام جهانی بطور کل و شرايط مشخص کنونی آن و اهداف بين المللی پرولتاريای جهانی.١

  .تجزيه و تحليل از نظام حاکم بر ايران و شرايط مشخص کنونی آن و هدف مشخص پرولتاريای ايران.٢

  .استراتژی مرحله ای پرولتاريای ايران. ٣

  .رحله ای پرولتاريای ايرانتاکتيک مشخص م.٤

  .دستورالعمل های عام و کلی ای که در سراسر کشور قابل اجرا باشد.۵

  

  البته تدوين و طرح چنين منشوری می بايست نتيجه ِی کار جمعی کمونيست ها بوده تا هم بتواند از مجموعه ِی آگاهی 

 اما در اينجا ما صرفًا  .يشان را داشته باشدجنبش چپ انقالبی برخوردار گردد و هم نفوذ الزم برای متحد کردن ا

  :بخاطر صراحت و شفافيت منظور و کالممان، در مورد هر بخش توضيح مختصری را ارائه می دهيم

  

اعالم اينکه نظام حاکم بر جهان امروزی نظام سرمايه داری است که دو طبقه متخاصم پرولتاريا و بورژوازی را . ١

و تکامل جامعه بشری و حفظ روابط و مناسبات موجود به " پايان تاريخ" که اولی خواهان در مقابل يکديگر قرار داده

 اين به معنی حفظ روابط و مناسبات استثماری عده ِی قليلی از انسانها از ديگر  .نفع طبقه ممتاز سرمايه دار است
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 و اينکه روابط و  .حيط زيست نداردانسانها و از طبيعت بوده که نتيجه ای جز فقر اکثريت جامعه بشری و ويرانی م

 از طريق اعمال ديکتاتورِی طبقاتی خود توسط حکومت های سرمايه دار در سراسر جهان به  مناسبات اين نظام را

پرولتاريا تحميل کرده و از آنجائيکه اين نظام حامل تضادی است که نهايتًا به فروپاشی آن خواهد انجاميد، پرولتاريای 

 جز مبارزه برای سرنگونی اين حکومت ها و جايگزينی آن با حکومت دمکراتيک شورايی نداشته و جهانی چاره ای

  .درصورت عدم موفقيتش، آلترناتيوی جز بازگشت به بربريت در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد

  

 خود را به روابط اعالم اينکه پس از اصالحات ارضی در زمان اخرين شاه پهلوی، نظام پوسيده ِی فئودالی جای. ٢

سرمايه داری داد که به علت جلوگيری از رشد آن توسط نيروهای امپرياليستی در طول قرن گذشته و مستعد بودن 

 و به علت  .جامعه برای گذار، به سرعت رشد کرد، که اکنون به مرحله ِی انحصاری رشد سرمايه داری رسيده است

يسم در سطح جهانی، عمدتًا سرمايه داری ای وابسته و دالل در بخش رشد نا موزون خود در دوران حاکميت امپريال

 اما در دوران جنگ ايران و عراق و بواسطه ی تحريم های بين المللی شرايط رشد  .های مالی و تجاری می باشد

 نظر  طبقات عمده ی حاضر در اين جامعه پرولتاريا و بورژوازی بوده که با در .بورژوازی صنعتی نيز فراهم آمد

گرفتن شرايط جهانی و تالش سرمايه داری بومی برای ادغام در سرمايه جهانی، فشار مضاعفی بر کارگران وارد 

آمده و با پيروی از سياست های نو ليبراليستی جهان، از طريق خصوصی سازی و سياست درهای باز اقتصادی، 

 چنين شرايطی باعث   . اجتماعی گشته استباعث ورشکستگی رشته های مختلف توليدی و نتيجتًا بيکاری و فقر

وخامت بحران های اقتصادی و اجتماعی گشته بطوريکه ديگر قابل تحمل نبوده و مدتی است که مبارزات اجتماعی 

  .رو به اعتالء گذاشته است و می رود تا در تداوم خود شرايط انقالبی را به جامعه تحميل کند

  

طبقه کارگر ايران نه تنها از چنين شرايطی واهمه نداشته، بلکه بايد به استقبال چنين اوضاعی رفته و از اين . ٣

 استقرار حکومت پرولتری به شکل دمکراسی مستقيم شوراها  فرصت برای انهدام ماشين حکومتی بورژوازی و

    .استفاده کند

  

عاقبًا شکل متمرکز و استبداد حکومتی آن باعث گشته تا بخشی از شرايط ويژه رشد سرمايه داری در ايران و مت. ٤

سرمايه داران بويژه سرمايه داران صنعتی از مراکز ثروت و قدرت دور مانده و به همين علت خواهان سرنگونی 

رت هيئت حاکمه کنونی و جايگزينی آن با الگوی متعادلی از هرم ليبرالی قدرت گردند تا مانع فروپاشی ساختار قد

 ليبرال - اين بورژوازی راديکال  .سياسی و تغييرات بنيادين در روابط و مناسبات و کًال نظام سرمايه داری شوند

بيش از آنکه با حکومت استبدادی واليت فقيه خصومت داشته باشد از اوج مبارزات توده ای کارگران وحشت داشته و 

فته و شعارهاِی پرولتاريا را با حذف محتوای انقالبی و سعی دارد که برای گمراهی آنان چهره ای انقالبی گر

جايگزينی محتواِی سازشکارانه و ليبرالی، در جهت منافع خود به تصرف در آورده و مبارزات ايشان را به کانال 

 ديگر جناح های طبقه حاکمه و سرمايه  های مورد کنترل خود منحرف کرده و از اين مبارزات در جهت چانه زنی با

 تاکتيک   . از حاصل استثمار کارگران و چپاول منابع ملی استفاده کند ری جهانی برای بدست آوردن سهم بيشتریدا
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کنونی پرولتاريای ايران، افشاء عملکرد و طرد اين قشر از نهادها و سازمان های بالقوه انقالبیِ مردمی بوده و در 

 مدت و درازمدت پرولتاريای انقالبی، جنبش هاِی اجتماعی  اهداف کوتاه عوض با تبليغ و ترويج سوسياليسم علمی و

  .را به سمت شعارهای استراتژيک و اهداف نهايی جنبش پرولتری رهنمون گرداند

  

وظيفه حزب طبقه کارگر و فعالين کارگری شرکت در نهادها و سازمان های مردمی و بخصوص پرولتری بوده و . ۵

 محلی، به تبليغ و ترويج اصول سوسياليسم علمی -حدهای توليدی و منطقه ای با تشکيل کميته های سوسياليستی در وا

پرداخته و با سازماندهی توده ای، از هر فرصتی برای ضربه زدن به ماشين حکومتی و نظام سرمايه داری ... و 

 مهد کودک، مسکن، بهداشت، دارو و درمان، تحصيل تا هر سنی، اياب و ذهاب،" خواسته هايی چون . استفاده کند

حقوق بديهی و مفروضی است که همين امروز ، در همين لحظه ِی ... دوره های پيشادبستانی، مراقبت از سالمندان و 

حاضر بايد به صورت رايگان و آزاد از قيِد هر نوع مبادله و خريد و فروش به کليه ِی آهاد شهروندان، به کليه 

پايان دادن به هر نوع وابستگی اقتصادِی زن به " و يا "  تعلق گيردکارگران مستقل از شاغل و بيکار و زن و مرد

مرد يا فرزندان به والدين، محو تمامی تمايزات حقوقی و اجتماعی بين زن و مرد، ممنوعيت مطلق کار کودکان و نو 

ه چ شود و  سال، تعيين زمان کار روزانه و سن بازنشستگی توسط کارگران، تعيين اينکه چه توليد١٨جوانان زير 

توليد نشود يا هر چيز به چه ميزان توليد گردد توسط شوراهای سراسری کارگران، ممنوعيت هر نوع دخالت دولت 

همه و همه ... و ... در کار فعاليتهای سياسی، تحزب، تظاهرات، اعتصاب يا هر مبارزه و جنبش اجتماعی و 

  . ت از منشور قرار می گيردقاعدتًا در اين قسم." مفروض حی و حاضر هر شهروندی است

  

يادآور می شويم که طرح باال تنها برای روشنتر شدن منظور نويسنده از چارچوب و محتواِی يک منشور پيشنهادی 

می باشد و مسلمًا منشورهای پيشنهادی ای که معموًال می بايست در اولين کنگره يک حزب کمونيستی مطرح گردد به 

اين چند سطر خواهد بود که حاصل کار جمعی و تراکم نظرِی حاصل از چنان همت و مراتب جامع تر و دقيق تر از 

  .فعاليتی خواهد بود

  

با در نظر گرفتن نمونه ای که ارائه داديم، متوجه می شويم که رفيق ناصر پايدار تا چه حد پيشنهاد خود را به شکل 

لغو کار "ا مقاله ای است که ما توانستيم از رفقای  و تازه اين طرح ايشان، تنه  .ُگنگ و نامفهومی مطرح ساخته است

 در صورتيکه با اتحاد و ادغام روشنفکران انقالبی و کارگران پيشرو حول چنين  .در اين خصوص بيابيم" مزدی

منشوری در حزب طبقه کارگر، و تبليغ و ترويج اين محتوا در ميان توده های کارگری در حين پيشبرد مبارزه 

ان، از طريق کميته های سوسياليستی در واحد های توليدی و محله ها و سنديکاها و اتحاديه ها و طبقاتی جاری ش

انجمن ها و خالصه در هر جايی که توده ای از مردم گرد هم جمع می شوند، می بايست تفرق را به اتحاد، و 

وری، و عدم پيوستگی به توده ِی  عدم دستيابی به اتحاد در حول چنين منش  .دوپارگی را به يکپارچگی تبديل نمود

کارگری و مردمی در نهادهاِی در بر گيرنده شان، و عدم تبليغ و ترويج و انتقال چنين محتواِی آگاه گرايانه ای به 

پيشروان و " دوپارگی"مبارزاِت سنديکايی و " سياسی نبودن" پوششی، از جمله به بهانه ِی  مردم، تحت هر لوا و
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چيزی نيست جز ُلنگ انداختن در مقابل شرايِط افتراقی ايکه بورژوازی و حکومت سرکوبگر آن توده ها، در واقعيت 

  .برای جلوگيری از پيشروِی پرولتاريا در مبارزه ِی طبقاتی اش به آن تحميل کرده اند

  

  حزب طبقه کارگر بمثابه ساختار متحد کننده ِی جنبش طبقاتی پرولتاريا
  

، خط مشی ايشان و "لغو کار مزدی"حظه می کنند که عليرغم حسن نيت انقالبی رفقای با اين حساب خوانندگان ما مال

راه حل های ارائه شده توسط آنان، درست بر خالف سمت و سويی که مدعی و خواهاِن رفتنش هستند، رهسپارمان 

چه از لحاظ ساختاری مردود می دانند، چه از لحاظ نظری، و " تشکل های سنتی" چيزی که آنان بعنوان   .خواهد کرد

 اين صحيح است که در مقطعی، پس از پيروزی قيام  .و عملکرد، تنها نمونه های موفق جنبش کارگری بوده اند

 اما بايد خاطر نشان  .اکتبر، جامعه شوروی از اهدافش منحرف گشته و سپس به سرمايه دارِی درنده ای تبديل گشت

يوه ِی پيشبرد يک انقالب تمام عيار کارگری عليه حکومت فئودالی کنيم که بلشويک های روسی صحِت اهداف و ش

 آنها هدف، استراتژی، تاکتيک و  .را در پراتيک پرولتری به اثبات رساندند) حکومت موقت(و سرمايه داری ) تزار(

رهنمودهاِی منشور خود را با تحليلی صحيح، صريح و شفاف از جامعه خود و شرايط مشخص طبقاتی، در سال 

 فرموله کرده و با اتحاد حول آن و تلفيق با مبارزات جارِی کارگران، در شرايطی متنوع و از طريق سازمان ١٩٠٣

 اينکه آنها نتوانستند از استقرار حکومت  . با موفقيت به اجرا در آوردند١٩١٧ها و تشکالتی متنوع، در اکتبر 

نامه و خط مشی ايشان تا نقطه ِی پيروزی انقالب پرده شورايی پرولتاريا حراست کنند، نمی تواند بر روی صحت بر

  .ای از شک و ترديد بياندازد

  

در " لغو کار مزدی"گفتيم، ما با پيشنهاِد رفقاِی ) کميته های سوسياليستی(البته همانطور که در بخش پيشين بحث مان 

که بنظر خودشان تشکيالتی از نوع ، )سوسياليستی(ارتباِط با تشکيل کميته هايی با هدِف ضد نظام سرمايه داری 

کميته های اقدام " اين کميته ها چه به شکل  .است، البته با انتقاداتی که به طرح ايشان کرديم، کامًال موافقيم" نوين"

و " هماهنگی"و " پيگيری"از نوع " کميته های فعالين سوسياليست"در واحدهای توليدی، و چه به شکل " کارگری

آنها در محالت شهری و روستايی، از واجبات و ضرورياِت اين مقطع از جنبش کارگری می "  اِیمنطقه"چه از نوع 

 در حقيقت چنين کميته هايی که به گفته ِی رفيق مان، عليرضا خباز، متشکل از پيشروان طبقه کارگر می باشد   .باشند

 کمونيستی به توده هاِی - آگاهیِ  طبقاتی و هدفشان درگيری در مبارزات روزمره ِی کارگری و ايجاد پيوند و انتقال

هست، در حقيقت ...  و هدف ديگرشان ايجاد پيوند با ديگر کميته ها در ديگر واحدهاِی توليدی و   .کارگری می باشد

 اتحاد چنين کميته هايی حول منشوری واحد همان ساختار حزبی   .آجرهاِی بناِی حزب طبقه کارگر می باشند

و يا " تشکيالِت سراسری نوين طبقه کارگر" مثًال  . توانيم آنان را با واژه ها ِی ديگری بخوانيم البته ما می .است

اما در واقعيت همان ... و يا " شوراِی سراسرِی طبقه کارگر"و يا "  طبقاتی طبقه ِی کارگر-اتحاديه ِی سياسی "

 قرن بيستم بوجود آورده و از طريق آن نمونه ای که بلشويک ها نيز در اوايل. محتوا و سنگ بناِی حزبی است

توانستند دوپارگی و تفرق را تا حدود زيادی درمان سازند و با موفقيت، شوراهای کارگری و محلی را به کسب قدرت 
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 تشکيالتی که اگر وجود نداشت، طبقه  .سياسی و تشکيل حکومت دمکراسی مستقيم مردمی تشويق و رهنمون سازند

 چه در زمان  .لحظات مختلف سرنوشت ساز در اقصاء نقاط روسيه هماهنگ حرکت کندکارگر نمی توانست در 

رکود و ارتجاع که عقب نشينی منظم کارگران از شوراها به سنديکاها و اتحاديه ها را ايجاب می کرد و چه در 

ی را در دستور دوران انقالبی که با ظهور مجدد شورا ها ، تهاجم به ماشين حکومت بورژوازی و کسب قدرت سياس

  .کار جنبش پرولتری قرار داد

  

صحبت نمی " لغو کار مزدی"پس آنچه تا کنون گفتيم واضح می سازد که ما از الگوهاِی مورِد انتقاِد رفقاِی 

.  يعنی ما از اجتماع روشنفکران مجرد از توده های کارگری و مبارزات جارِی طبقاتی ايشان سخن نمی گوييم .کنيم

 احزابی که هيچگونه  . که تجربه ِی تلخ دهه هاِی گذشته ِی جنبش کارگری در ايران نبايد تکرار شودو معتقد هستيم

 اما در عين حال نبود   .پايه ی طبقاتی نداشته و حتا در محيط جغرافيايی پراتيک انقالبی پرولتاريای ايران قرار ندارند

 سراسری کميته های سوسياليستی و ساختار تشکيالتی منشوری مدون و انقالبی برای ايجاِد اتحاد عمل و هماهنگی

مثًال در دوران تشکيل حزب توده . متحد کننده ِی اين کميته ها را نيز به همان اندازه خطرناک و تعيين کننده می دانيم

ما به  ، اين حزب داراِی ارتباِط نسبتًا وسيعی در جنبش کارگری بود، ا٣٢ مرداد ٢٨ايران تا تاريخ کودتای ننگين 

سبب نداشتن برنامه ای انقالبی متکی بر منافع طبقه کارگر ايران، جنبش کارگری را در آغاز به بيراهه کشانده و 

تبديل به ابزاری برای پيشبرد منافع حکومت سرمايه داری دولتی روسيه ساخت و سپس با خيانت به اين جنبش و 

نان را در مقابل تهاجم ارتجاع پهلوی و امپرياليسم آمريکا عناصر انقالبی آن دوران، چون رفقای سازمان افسری، آ

 مشکل ما برای رفع نا آگاهی طبقاتی پرولتاريا و يکپارچه سازِی دوپارگی حاصل از علمی بودن خط  .تنها گذاشت

" تشکالت نوين"مشی آن، صرفًا مشکلی تشکيالتی و ناشی از ساختارهای سازمانی نيست که بخواهيم با پيشنهاد 

 مسلمًا اجتماعاِت روشنفکری ای که هدفشان کسب قدرت سياسی برای خودشان، بر مبناِی همان   .ئله را حل کنيممس

و " نمايندگی پرولتاريا"و " چپ"الگوِی ليبرالی سرمايه داری می باشد، حتا اگر زير پوشش تئوری هاِی به ظاهر 

 چون خط مشی شان جدا از طبقه کارگر و توده  زهم مطرح شوند، ساختار تشکيالتی شان ني" موقتی بودن حکومت"

  !های کارگری خواهد بود، که هست

  

تقاضا داريم که حيطه ِی تفکر خود را از محدوده ِی صرفًا " لغو کار مزدی"در پايان اين بخش ما از رفقای 

رورت های تشکيالتی توسعه داده و در عوض درگير شدن در ظاهر و فرم، به توضيح شرايط مشخص طبقاتی و ض

روشنفکر و کارگر، زن (جنبش کارگری بپردازند و نظرات خود را حول محتواِی منشور متحد کننده ِی کمونيست ها 

...  چرا که اگر در اهداف و استراتژی و تاکتيک و  .با صراحت و شفافيت مطرح سازند...) و مرد، پير و جوان و 

 اما  . بر گيرنده ِی چنين محتوايی نيز می توان به اتحاد رسيدهمنظری بوجود آيد، خواه نا خواه در مورد ظرف در

   طبقه  سازماندهی  شورايی  شکل  به   و در قسمت نهايی اين بحث نيافته  اين رفقا پايان  هنوز بحث ما با

  پايان قسمت سوم . خواهيم پرداخت کارگر
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 !شوراها): قسمت چهارم(چپ انقالبی و تشکالت کارگری

 ١٣٨۶ تير -بينا داراب زند

  پيش درآمد

متوجه گشتيم که ايشان ، هنگاميکه عمل می کنند، همان کاری را انجام " لغو کار مزدی"در طول بحث خود با رفقای 

، "يخچال سازی لرستان"برای اثبات اين مدعا می توان به عملکرد ايشان در . می دهند که ديگران هم بدان مشغولند

آنها تشکل های صنفی .  را بعنوان يک الگوی موفقيت آميز مبارزه کارگری خوانده اند رجوع کردکه خودشان هم آن

ای در واحدهای توليدی تشکيل می دهند، و در ميان کارگران عقايد سوسياليسم علمی را تبليغ و ترويج می کنند، و 

و غيره " اتحاديه"و " سنديکا"هاِی سعی در هر چه سراسری تر کردن آنها می نمايند، اما از استفاده ِی واژه 

و منشور پيشنهادِی آقای ناصر پايدار نشان داديم و گفتيم " حزب"ما تفاوت اصلی خود را با ايشان در مبحث . گريزانند

که اين دوستان از بحث بر سر اهداف، استراتژی و تاکتيک مرحله ای فرار کرده و کلمه ای درباره اين مباحث ارائه 

اما در همان جايی که ناچار به ارائه ِی طرحی گشته اند، واژه ها و مفاهيم ُگنگی ارائه داده و اذهان ما و . نداده اند

ببينيد که رفيق عزيزمان . است" شورای کارگری"يکی از مهمترين اين واژه ها، . شنوندگانشان را مشوش می سازند

  : داده و چه کارکردی برای آن قائل استآقای ناصر پايدار برای معلمان ما چه تعريفی از شورا ارائه

آنان بايد همراه با کل . راه چاره کار معلمان کارگر ساختن تشکلهای صنفی منحل در قانونيت سرمايه داری نيست" 

معلمان بايد بعنوان بخشی از . کارگران ايران برای برپائی تشکل سراسری ضد سرمايه داری طبقه خود تالش نمايند

شوراهائی که ظرف مبارزه ضد سرمايه داری آنها و مرکز . صورت شورائی متحد و متشکل شوندطبقه کارگر به 

رفرميسم چپ تاريخًا تالش کرده است تا معلمان را به عنوان يک نيروی . حضور خالق و متحد همه آحاد آنها باشد

 طلبی رفرميستی و فراطبقاتی غيرکارگری، از بدنه جنبش طبقاتی توده های کارگر جدا و به تسمه نقاله دموکراسی

معلمان به لحاظ کثرت عناصر فعال سياسی در همه دوره ها، وضعيتی چشمگير داشته اند، اما فعاالن . تبديل نمايد

سياسی اين بخش از طبقه کارگر بسان فعالين سياسی ساير بخش های آن، زير فشار توهمات سوسيال خلقی و 

يفای نقش راديکال طبقاتی در سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه خود دموکراسی جويانه بسيار کم قادر به ا

می توانند در نقش واقعی آگاهان جنبش لغو . معلمان فعال کارگر می توانند بر اين روند نقطه پايان بگذارند. شده اند

ارگری عليه نظام سرمايه آنان می توانند و بايد برای سازمانيابی سراسری جنبش ک. کار مزدی طبقه شان ظاهر گردند

مبارزات معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، بايد بستر تالش فعالين آگاه آنان برای پيوند . داری تالش کنند

جنبش کارگران معلم، وجوه ضعف و "اعالميه ." (با ساير کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد

  )، سيمای سوسياليسم"راهکار پيروزی
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معلمان " و مرکز حضور خالق و متحد همه آحاد... ظرف مبارزه ِی ضد سرمايه داری "پس شورا از نظر ايشان 

و حتا در جاييکه تمامی آحاد . پايين آمده است" سنديکا"و " اتحاديه"تا سطح " شورای کارگری"در اينجا . است

ی که در اثر شرايط "!تحاديه سراسری کارگرانا"کارگران را در بر گيرد، باز هم در عمل چيزی نخواهد بود جز 

ظرفی که تمامی . مطالبات سياسی طبقه کارگر را می طلبد" کميته های سوسياليستی"مبارزه طبقاتی و احيانًا فعاليت 

ظرفی که در قسمت های اول و دوم اين . کارگران را برای مقابله با سرمايه دار و سرمايه داری متحد می سازد

م بايد محلی باشد برای اتحاد طبقاتی کارگران و جايی که کميته های سوسياليستی با حضور و فعاليت های نوشتار گفتي

چه " شورا"ما از آقای پايدار سوأل می کنيم که اين ! خوب. خود، آگاهی طبقاتی را به کارگران کمتر آگاه منتقل سازند

" شورای معلمان"چه کرد و چه نکرد، که اگر نامش " نکانون صنفی معلما"دارد؟ " کانون صنفی معلمان"تفاوتی با 

مبارزات معلمان برای حصول مطالبات : " بود طور ديگری انجام می داد؟ ممکن است که ايشان در پاسخ ما بگويند

جاری روزشان، بايد بستر تالش فعالين آگاه آنان برای پيوند با ساير کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی 

در !! اين جميع معلمان هستند که بايد در مبارزاتشان بستر تالش فعاالن آگاه خود را مهيا سازند! چقدر جالب." ددگر

صورتيکه معموًال اين عناصر آگاه هر قشری هستند که بايد با فعاليت شان برای پيشبرد مبارزات اقشار کمتر آگاه به 

صه کالم اينکه، اين رفقا دچار سر گيجه و ُگنگی سيستماتيزه ای خال. منافع جاری و طبقاتی شان بستر سازی نمايند

بنا براين ما ديگر به دنبال . گشته اند و ديگران را نيز دعوت می کنند که خط مشی کج و معوج ايشان را دنبال نمايند

 واژه، ارائه  ، يعنی مفهوم تاريخی اينبمثابه ظرف حکومتی طبقه کارگر" شورا"ايشان نرفته و تعريف خود را از 

البته چنين تعريفی زاييده مغز مبتکر نخبگاِن معتبر چپ، چون مارکس، انگلس، لنين و ديگران نبوده ، بلکه . می دهيم

  .بيانگر واقعيتی تاريخی است

  به جای مقدمه

اين جمله ی آشنا در مورد دوران های مختلف تکاملی جامعه ". تاريخ جوامع بشری، تاريخ مبارزه طبقاتی است. "١

اين حکم بدان معنا است که . بشری حقانيت خود را بارها به باورمندان و حتا به مخالفين مارکسيسم ثابت کرده است

 کليه ساختارهای اجتماعی و نهادهای جمعی در چارچوب نظام و شيوه مسلط توليدِی مشخصی، در پاسخ به نيازهاِی

از جمله ی اين ساختارها تشکالت . ضرورِی طبقات متخاصم در مبارزه ی طبقاتی شکل گرفته و پديدار می گردند

کارگری است که بنا بر نياز پيشبرد مبارزه ِی اين طبقه ، با کارکردهای ويژه ی خود، قدم به هستی گذاشته و در عين 

يعنی برخاسته از نياز ضروری يک .  به نيازهای آن ميشودفراگيری توده ی طبقه، تبديل به ابزاری برای پاسخگويی

طبقه اجتماعی، تشکيل شده از تجمع عناصر آن طبقه، و به کار گرفته شده در جهت پاسخگويی به منافع جمعی طبقه، 

در چارچوب نظام سرمايه داری که دو طبقه اصلی و . و در تقابل با منافع ديگر طبقات ظاهر گشته و عمل می کند

نيز بنا بر نيازهای ) بورژوازی(خاصم بورژوا و کارگر در مقابل يکديگر صف آرايی می کنند، طبقه سرمايه دار مت

ديگر (طبقاتی اش دولت و مليت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابزاری برای کنترل خود بر جامعه 

ساختارهايی .  اين شکل و با اين مشخصات وجود نداشتندساختارهايی که در زمان فئودالی به. استفاده می کند) طبقات
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چون يک ارتش هميشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقالب بورژوازی انگلستان و به دست کرامول و 

که "! سه قوه"ديگران برای سرکوب سپاهيان طرفدار سلطنت و سپس مردم انقالبی بوجود آمد ، و يا شکل دولتی 

حصول قرن ها مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مستبدانه بود که نهايتًا در انقالب بورژوازی آن م" مقننه"شکل 

که بازهم در انگلستان و در روندی دويست ساله " مجريه"و يا قوه . انگلستان قدرت را از حکومت سلطنتی سلب کرد

و يا قوه قضائيه که باز هم در . نه انجاميدبه نهاد نخست وزيری و کابي" هانوفر"بوجود آمد و باالخره در زمان خاندان 

و نتيجه آن . اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نهادهای سلطنتی و کليسا به شکل کنونی آن در آمد

حکومت ليبرالی سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، و متشکل از صدها عنصر نخبه ی اجتماعی شد که بر تمامی ارکان 

کنترل داشته و با حضور و فعاليِت خود کليه اختيارات اجتماعی را از ديگر طبقات سلب کرده و در جامعه ِاشراف و 

الگويی که باالخره منتسکيوی . جهت منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرمايه داری به کار می گيرند

  .دادفرانسوی آن را با جمعبندی از شکل حکومتیِ  انگلستان فرموله کرده و ارائه 

سازماندهی ايکه . طبقه کارگر نيز در همين چارچوب و برای پيشبرد منافع طبقاتی اش دست به سازماندهی می زند

تنوع آن بر مبنای منافع طبقاتی اش و در شرايط متفاوت، برای پاسخ به ضرورت های مبارزه طبقاتی، بصورت 

اما، شوراهای . ا و اتحاديه ها قبًال صحبت کرديمدر مورد سنديکاه. خودبخودی از درون می جوشد و باال می آيد

اين شکل از سازماندهی و تشکالت طبقه کارگر بر مبنای . کارگری و منطقه ای نيز از اين قاعده مستثنا نيستند

. ضرورت شرايط خاصی از مبارزه طبقاتی، خود را بر جامعه تحميل کرده و بدست توده هاِی پرولتری شکل ميگيرد

نا است که شکلگيری آن بنا بر اختيار توده های کارگری نيست و هيچ ارتباط مستقيمی به ميزان آگاهی اين بدين مع

آنان ادعا می . نفی می شود" نخبه گرا"دهه ها ست که اين واقعيت از طرِف باصطالح چپگراياِن . پرولتاريا ندارد

اما تاريخ . رولتاريا منتقل می کنند ساخته می شودکنند که تشکيل شوراها بواسطه ِی آگاهیِ  طبقاتی ايکه ايشان به پ

شور اها در مقاطعی از مبارزه ِی طبقاتی بصورت خودبخودی از . مبارزاِت طبقاتی نشان می دهد که اين چنين نيست

اما، اين واقعيت بدين معنا نيست که ثبات و چگونگی کارکرد و محتوای آن نيز . پايين می جوشند و متشکل می شوند

رابطه حقيقی به اين شکل است که اگر طبقه . ی به آگاهی طبقاتی کارگران نداشته و از اختيار ايشان خارج استبستگ

کارگر به ويژه گی و توانايی اين شکل از سازماندهی آگاه باشد، می تواند از کليه ی پتانسيل آن در جهت تأمين منافع 

اه نباشد، پس از تغيير در شرايط شکلگيرِی اين نهادها، همانطور که اما، اگر به اين توانايی ها آگ. خود استفاده نمايد

اين واقعيت را ما، از لحاظ تاريخی در ادامه ِی بحث خود ثابت خواهيم . زاده شده بودند، تحليل رفته و ساقط می گردند

  .کرد

نتيجه گيری می شود، اينست نکته ِی ديگری که قبل از ورود به متن اصلیِ  بحث بايد مطرح کنيم و از نکته اول . ٢

که ساختارهای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئوداليسم و پرولتاريا برای محقق ساختن منافع 

تا به حال بسياری از انقالبی نماهايی که خود را سوسياليست و طرفدار طبقه کارگر . طبقاتی آن شکل گرفته است

لف با اين واقعيت که پرولتاريا نمی تواند با استفاده از ابزارها و اشکال حکومتی معرفی می کنند به بهانه های مخت

بورژوازی که براِی حفظ نظام و تأمين منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی برسد، نه تنها 
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و الزم برای رهايی  بورژوازی را بمثابه ِی مرحله ای گريز ناپذير -مخالفند، بلکه برقراری حکومت ليبرال 

و استقرار حکومت " انهدام ماشين حکومتی بورژوازی"پرولتاريا معرفی کرده و بدين ترتيب ، قرار دادن وظيفه 

" چپ روِی کودکانه"شوراهای کارگری و منطقه ای را در برنامه های گروه ها، سازمان ها و احزاِب چپ، بعنواِن 

 اثر رشد بيمارگونه ی سرمايه داری در کشورهای عقب افتاده نيروهای در"يکی به اين بهانه که . محکوم می کنند

مولد هنوز به رشد کامل نرسيده و برای رشدش نياز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صنعتی 

ی ديگر و عده ا. ، سازش طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در اين سيستم را توصيه می کند"بتواند آن را توسعه دهد

طبقه کارگر هنوز به آگاهی طبقاتی الزم برای استقرار حکومت خود نرسيده و بايد برای "با بهانه قرار دادن اينکه 

آن و احزابشان قدرت سياسی را به دست بگيرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت " نمايندگان"مرحله ای 

سیِ  آمريکای التين، حکومت را بنام طبقه کارگر مال خود کرده و ، مانند الگوهای چاوزی و مورال"مستقيم سازند

اينکه کداميک . معموًال در نهايت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعه تحميل می کنند

اصل قضيه از انواع چنين بهانه هايی مورد استفاده ِی اين چپ هاِی نخبه گرا و رفرميست قرار ميگيرد تفاوتی در 

را منتفی دانسته و به ) دمکراسی مستقيم مردمی(نمی کند، چون تمامی شان برقراری و استقرار حکومت شوراها 

مبارزه و تشکالت کارگری، بمثابه ِی ابزاری برای به قدرت رسيدن خود، چه به شکل مشارکت با ليبرال ها و چه 

ورتيکه شکل حکومتِی دمکراسی مستقيم توده ای از در ص. انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند

طريق شوراهای کارگری و منطقه ای پديده ِی نوين و آزمايش نشده ای نيست که ما نتوانيم آنرا برای آينده ِی ايران 

 سال پيش که ٢۵٠٠بخصوص در يونان . تاريخ ساختار قدرت شورايی به قرن ها قبل باز می گردد. پيشنهاد کنيم

دوام ) سه قرن( سال ٣٠٠هاجم های وحشيانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بيش از عليرغم ت

آنانی که امکان . آورد و باالخره تنها با استقرار فئوداليسم و مسيحيت، همراه با شيوه ِی توليد برده داری مضمحل شد

آن شک می کنند، يا از تاريخ اطالعی ندارند و يا وجود و توانايی بقای اين ساختار قدرت را نفی کرده و نسبت به 

  .منافع طبقاتی چشم و عقل شان را کور کرده است

  "دمکراسی"مفهوم تاريخیِ  واژه ِی : سر آغاز

عده ای از چنين حکمی چنين استنباط می . واقعيت اينست که گذار سوسياليستی از انقالِب دمکراتيک آغاز می گردد

و " نخبه گان" دمکراسی حکومت شکل گرفته و –کراتيک انقالب بايد الگوی ليبرال کنند که در مرحله ِی دم

طبقه کارگر، در اتحاد با بورژوازی ليبرال، و در جهت رشد نظام سرمايه داری، قدرت سياسی را در " نمايندگان"

رسيده ايم که تا طبقه کارگر اما ما ، در طول مطالعات تاريخیِ  مبارزات طبقاتی و شوراها به اين نتيجه . دست بگيرند

از لحاظ امکانات سياسی و حقوق اجتماعیِ  برابر با بورژوازی برخوردار نشود، نمی تواند به تغييرات و اصالحات 

. مورد نياز روبنايی و زيربنايی بر مبناِی منافع طبقاتی خود جهِت حصول عدالت و برابری اجتماعی دست بزند

دمکراسی هم چيزی جز .  استقرار يک ساختار سياسی و حقوقی دمکراتيک نيستانقالب دمکراتيک نيز چيزی جز

عاريه گرفته شده " حکومت آتن" سياسی و تاريخی از -اين واژه در علوم اجتماعی. نيست" حکومت مردم بر مردم"
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اينجا به اين الگو و مفصل تر از " جمهوری آتن"در مقاله ای به نام . و الگوِی اوليه خود را نيز در همانجا يافته است

بنا بر اين . چگونگی دستيابی طبقات آزاد مردم آتن در روند مبارزه طبقاتی شان عليه طبقه اريستوکرات، پرداخته ايم

بدون آنکه بخواهيم رابطه یِ قياسیِ  مستقيمی بين دمکراسی آتن بر مبناِی شيوه ِی توليد برده داری با دمکراسی 

 زمان دوران گذار از شيوه توليد سرمايه داری به جامعه کمونيستی برقرار سازيم ، مستقيم توده اِی شورايی در

و افشاِی مغلطه ِی بورژوازی در مفهوم تاريخی اين واژه، " دمکراسی"مختصرًا، برای شفاف تر شدن معناِی واژه ِی 

  :توضيح ميدهيم

حکومت دست يافتند که نام آن را به زبان خود مردم آتن پس از گذراندن مراحل مختلف مبارزه ی طبقاتی به شکلی از 

پايه و هسته ِی اصلِی اين شکل از .  ، ناميدند يعنی فرمانروايی مردمان يا خلقDemokratia" دموکراتيا "

مجالس "اينها را امروزه می توان با نام های .  تشکيل می داد"مکان مردم" يعنی Demos" ِدموس ها"حکومت را 

اين مجالس مردمی داراِی خود مختاری کامل بر . مترادف قرار داد" انجمن هاِی منطقه ای"ا ، ي"شوراها"، "خلقی

 حق شرکت و - البته بغير از برده ها -در اين مجالس تمامی مرداِن باالتر از سن قانونیِ  يک منطقه. امور خود بودند

همچنين در موارد عدم .  اجرا می گذاشتندرأی داشتند و درباره ِی امور خود تصميم گيری کرده و سپس توسط خود به

  .پايبندی به اين قوانين، شهروندان خاطی را مورِد قضاوت قرار داده و تنبيه می کردند

اما . اينجا وارد تقسيم بندی های جزئی تر نمی شويم. تقسيم شده بود" دموس"، آتن به يکصد "کله ايستنس"در زمان 

. را تشکيل می دادند و کل آتن داراِی سه فوله بود" فوله"د سی دموس يک برای درک بهتر متذکر می شويم که حدو

در فوله ها نيز تمامی جمعيت مذکر . تنها شرِط برخورداری ازحقوق شهروندی آتن تعلق افراد به اين دموس ها بود

منطقه ساحلی، . ددر فوله ها به مسائل مربوط به مناطق کالن تر رسيدگی می ش. داراِی سن قانونی حق شرکت داشتند

منطقه کوهستانی و مرکزی، هر يک داراِی يک فوله بود و حکومت مرکزی آتن از نمايندگان اين فوله ها تشکيل می 

و به همين صورت فوله ها . حکومت مرکزی به هيچ عنوان حق دخالت در موارِد مربوط به فوله ها را نداشت. گشت

قدرت سياسی و اجتماعی نه در مرکز، بلکه در پايين ترين . را نداشتندنيز حق دخالت در موارِد مربوط به دموس ها 

مجلس "نمايندگان دموس ها و فوله ها نيز از طريق قرعه کشی به . و ابتدايی ترين سطح، يعنی در دست دموس ها بود

.  فوله ها بودچرا که مسئوليت ايشان فقط انتقال تصميماِت گرفته شده در دموس ها و. فرستاده می شدند" خلق آتن

ايشان حق تغيير اين تصميمات را نداشته و اگر موضوعی پيش می آمد که در دموس ها و فوله ها تصميم گيری نشده 

اول می بايست مسئله را در فوله ها و دموس ها مطرح کرده و به تصميم گيری برسند . بود، حق اظهار رأی نداشتند

. ان را مطرح کرده و در صورت رأی گيری به همان تصميم رأی دهدهم" مجلس خلق آتن"تا نماينده ی ايشان در 

 ١٨يک جوان . بفرستند" مجلس خلق آتن"پس نيازی نبود که دموس ها و فوله ها نخبگان خود را انتخاب کرده و به 

برای انتخاب در عوض . به همين دليل نيازی به انتخابات نبود. ساله ِی تازه وارد هم می توانست اين کار را انجام دهد

  .اينکه چه کسی نماينده ی ايشان در حکومت مرکزی آتن باشد، قرعه کشی می کردند
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پس، حکومت مرکزی با اختياراِت بسيار محدودی که داشت فقط می توانست به مواردی برسد که کل شهروندان آتن 

 می يافت و توسِط مردم به اجرا در تصميمات اين مجلس نيز به فوله ها و دموس ها انتقال. را به يکسان در بر بگيرد

نيرو های ناظر و انتظامات شهری نيز از دموس ها بودند و در محدوده ی خود ناظر بر اجراِی تصميماِت . می آمد

آنها موارِد تخلف را در دموس ها و فوله ها مطرح کرده و . بودند" آتن"دموس و در موارِد کالن تر فوله و سپس 

البته در موارد مهمتر و عام . دها به قضاوت در مورد شهروندان خاطی اختصاص می يافتبخشی از زمان اين نها

تر، دو دادگاه مرکزی نيز موجود بود که شاکيان و متهمين برای اثبات حق خود دادخواست ها و رساالت دفاعی خود 

قضات حرفه ای نيز . تندرا به شهروندان داوطلب حاضر در جلسات ارائه می نمودند و مورد قضاوت قرار می گرف

. تنها حق نظارت بر روند دادرسی را داشته که به صورت قانونی انجام گيرد، اما قضاوت اصلی با مردم داوطلب بود

البته هميشه اوضاع به اين صورت آرام پيش نمی رفت و بعلت تقسيم جامعه به طبقاِت متخاصم، توازن قوا در 

ر خود را گذاشته و گاهًا حکومت مرکزی و موسسات تخصصی را به زير مبارزات طبقاتی در مراحل مختلف تأثي

يا حتا در مقاطعی، طبقه اريستوکرات با تکيه به نيروهای خارجی ای . نفوذ خود برده و فساد را ترويج می کردند

 دست چون حکومت اريستوکراسی اسپارت و ايران و روم و غيره به شکل مسلحانه قيام کرده و قدرت سياسی را به

دوباره " دمکراسی"اما هر بار با مقاومت مردم مسلح روبرو گشته و انحصار قدرتش در هم شکسته و . می آورد

  .برقرار می گشت

تا زمان . بود" حکومت مستقيم مردم بر مردم"از همان آغاز به معنیِ  " دمکراسی"همانطور که می بينيم، واژه ِی 

و حکومت پيشنهادِی خود، که " دمکراسی"بين " روح القوانين"منتسکيو در . منتسکيو نيز به همين مفهوم بوده است

می نامند که مرکب از سه " ليبرال دمکراسی"و در جوامع غربی " عرفی"اينک ليبرال هاِی ما آن را به نام حکومت 

نتخابی مردم گردانده ا"(!) نمايندگان"قوه ِی مستقل و مجزاِی مقننه، مجريه، و قضائيه می باشد و اين سه قوه توسِط 

. حکومت را پيشنهاد می دهد و نه دمکراتيک" ليبرالی"در حقيقت مونتسکيو الگوی . می شوند، تمايز قائل می شود

. می خوانند اين امر را تنها برای مغلطه و گمراهی مردم برگزيده اند" دمکراتيک"کسانيکه حکومت هاِی ليبرالی را 

جالب اينجاست که . ردم بر مردم است و نه حکومت نمايندگاِن مردم بر مردمحکومت دمکراتيک، حکومت مستقيم م

اعتراف می کند که دمکراسی، ) روح القوانين(پيشنهاد دهنده ِی الگوی ليبرالی، يعنی منتسکيو نيز در همانجا 

 سرزمين ها و تنها اشکالی که به آن می گيرد اينست که برای. حکومتی به مراتب بهتر از الگوِی پيشنهادی اوست

ارسطو نيز که يکی از مخالفين پر و پا قرص حکومت دمکراتيک در آتن و . کشورهاِی پهناور مناسب نمی باشد

اعتراف کرده که حکومت دمکراتيک برای مردم " جمهوری آتن"طرفدار اليگارشیِ  اشراف بوده است، در رساله ِی 

  ." مردم را خريدتمام"بهتر است چرا که سالم تر می باشد و نمی توان 

مهمترين نکته ای که در مورد چنين حکومتی می توان بيان کرد اينست که آن چنان با ثبات و مقتدر بود که صدها 

سال توطئه و خشونت اريستوکراسی آتن و طرفداران اليگارشی اسپارت و هجوم مظفرانه ِی بيگانگان ايرانی، 

تنها زمانی اين شکل از حکومت مضمحل شد که تاريخ وارد . ن ببردمقدونی و رومی و ديگران، نتوانست آن را از بي
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مرکز و شکلِ  فئوداليسم گشت و همراه با ظهور طبقات نوين فئودال و دهقان و سرف، به آزادی بردگان انجاميد و 

  . انتقال دادقدرِت حاکمه را از شهرها به دهات و سلسله مراتب فئوداليته

   دمکراسی مستقيم مردمیتاريخ معاصر حکومت شوراها يا

تاريخ . عليه بورژوازی حاکم ظاهر می گردد"(!) آزاد"در تاريخ معاصر، مجددًا در تقابل طبقه کارگر " دمکراسی" 

مبارزه طبقاتی پرولتاريا به ما نشان داده است در هر زمانی که شرايط انقالبی ظاهر می گردد و تحت تاثير مبارزات 

ازی ساقط و يا در انجام وظايف اجتماعی خود ناتوان می شود و در نتيجه در فضای انقالبی مردم، حکومت بورژو

اجتماعی خالء قدرت سياسی حاصل می گردد، توده های کارگری، در محل کار و مناطق زندگی، برای پيشبرد 

ِی وظايف بر زمين مانده ی حاصل از خالء قدرت، خود را در سازمان هايی متشکل می سازند تا با شيوه 

مثًال شوراهای واحدهای توليدی، هنگام خالء مديريتیِ  حاصل . به انجام امور حکومتی رسيدگی کنند" خودگردانی"

در کارخانه ها، برای تداوم و کنترل توليد ...) بدليل فرار يا اعتراض مديريت و يا ورشکسنگی و (از مبارزه طبقاتی 

ت، برای ايجاد نظم و امنيت اجتماعی، خواه در مقابله با ضِد و يا مردم در محال. و ابزارهای آن شکل می گيرد

حمالت مزدوران پس مانده از حکومت ساقط شده و يا دست درازی اشرار و اوباش به جان و مالشان، جوانان خود را 

ی ) شوراها(مسلح کرده و برای پيشبرد وظايف روزمره و برنامه ريزی برای اصالح و توسعه محالت، انجمن ها 

اما، . تا اينجا قضيه کامًال خودبخودی و در اثر تحميل شرايط مشخص طبقاتی بوجود می آيد. حلی را شکل می دهندم

يا " دمکراسی مستقيم توده ای"آگاهی انسان ها، و در اينجا طبقه کارگر، به امکانات و توانايی های بی انتهاِی 

  .حکومت تعيين کننده می شوددر حفظ،تثبيت و گسترشِ  چنين شکلی از " حکومت شوراها"

  شوراها، محصول شرايط انقالبی و خالء قدرت سياسی

" دمکراسی مستقيم توده ای"در اولين تظاهر مجدد . اين ادعای ما بارها در طول تاريخ معاصر به اثبات رسيده است

 و پيامدهای آن داشت، اما بصورت مستقيم تحت شرايط ١٨۴٨ريشه در شکست انقالب ، اگر چه ١٨٧٠در پاريس 

 به بعد و سست شدن ارکان حاکميت بورژوازی در پاريس و نتيجتًا ١٨۶٧اعتالی مبارزه طبقاتی پرولتاريا از سال 

در . جود آمدسقوط امپراطوری دوم در نتيجه ِی شکست در جنگ و انقالب و وقوع شرايط خالء قدرت سياسی بو

و با شعار " تيير"به سرکردگی " دولت دفاع ملی"چنان شرايطی، پس مانده های بورژوا خود را در 

البته . سازمان داده و اعالم مشروعيت کرد و نيروهای مسلح را به زير کنترل خود در آورد" جمهوريخواهی"

اينکه چگونه نيروهای سياسی . سه استجزئيات چگونگی اين رويداد يکی از شيرين ترين بخش های تاريخ فران

موجود سعی در تداخل و تقابل با يکديگر می پردازند بسيار مهيج و جذاب است، اما آنچه که باالخره به اين ملغمه 

" دولت دفاع ملی"شکل ثابتی می دهد، همانا تقابل دو منافع متضاد طبقاتی است که از يکطرف بورژوازی، آگاهانه 

دفاع از "ار و منافع طبقاتی اش سامان داده و مسلح می کند و کوشش می نمايد تابا سر دادِن شعار را برای حفظ ساخت

را از ) پروس(، بازسازی ديکتاتوری طبقاتی خود و مصالحه و مسامحه با ارتش خارجی "جمهوری"و تشکيل " وطن
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ايط، يعنی سقوط حکومت امپراطوری اما از طرف ديگر، در نتيجه همين شر. ديد مردم پاريس و فرانسه مستتر سازد

که نمايندگانش مستقيمًا از " انجمن های شهر پاريس"برای گرداندن امور حکومتی، " دولت دفاع ملی"دوم و ناتوانی 

طرف مردم انتخاب می شدند، با تکيه بر نيروی داوطلب مردمی که برای حمايت از شهرِ  محاصره شدِه توسط دشمن 

نتيجه ی اين . گشتند" حکومت مردمی"د، قدرت گرفته و تقريبًا بدون طرح قبلی تبديل به خارجی، مسلح گشته بودن

  . بود"حاکميت دوگانه"شرايط 

حکومت تزارِی شکست خورده در جنگ با ژاپن، .  نيز دوباره با همين شرايط روبرو می شويم١٩٠۵يا در روسيه ی 

مردم که ديگر نمی توانستند شرايط نکبت . خارج می شوددر شرايط انقالبی قرار گرفته و کنترل اوضاع از دستش 

" بار زندگی و حکومِت مسئول اين شرايط را تحمل کنند، در آغاز بصورت خودبخودی و بدون هيچ برنامه ی قبلی 

اين واقعيت در قطعنامه کنگره ی حزب سوسيال دمکراسی . را تشکيل می دهند" شوراهای کارگری و منطقه ای

 شورا های نمايندگان -١: نظر به اينکه: " بدين شکل به رسميت شناخته می شود" کنگره وحدت"به روسيه، معروف 

منظور از غير حزبی فقط حزب سوسيال (کارگران بصورت خودبخودی و از درون مبارزات توده های غير حزبی 

کليات آثار لنين، طرح اوليه  ..." (-٢پديدار گشتند، )  بينا–دمکراسی نيست و کليه ی احزاب را در بر می گيرد 

  ...).حزب ..." کنگره وحدت "قطعنامه های 

جريان های انقالبی ای چون . باز هم روسيه، با فاصله یِ  نزديک به يک دهه ، درگير جنگی خانمانسوز بود

آر های چپ در ميان مردم ماهيت ارتجاعی و امپرياليستی اين جنگ را افشا کرده و .بلشويک، منشويک و اس

شرايط بحرانی اقتصادی روسيه نيزکه در اثر . خواهان بيرون آمدِن روسيه از ائتالف ضد آلمانی و صلح فوری بودند

 ١٩١۶همين جنگ بحرانی تر گشته بود بر طبقات تحتانی، بويژه کارگران و دهقانان، فشار آورده تا آنجا که در سال 

 قدرت سياسی حکومت تزار را به روند فروپاشی و شرايط با سقوطی ناگهانی و افزايش درد و رنج مردم، جامعه و

 کارگران پايتخِت زمستانی، سن پترزبورگ، و سربازان مستقر در آن شهر، ١٩١٧باالخره در فوريه . انقالبی کشاند

 فوريه کاخ ٢٧ تا ٢۵عنان گسيخته ، متحد گشته و تظاهرات های عظيمی را دامن زدند و باالخره در روز های 

  . را تصرف کرده و وزرای تزار را بازداشت کردندزمستانی

، شوراها ١٨٧٠ بوجود آمد، همچون پاريس در سپتامبر ١٩١٧پس در اثر خالء حکومتی ايکه در نتيجه قيام فوريه 

 ام کميته ٢٧در مناطق مختلف پايتخت و کميته های کارگری در واحدهای توليدی شکل گرفتند که در همان روز 

البته بايد بر روی اين مسئله بسيار . يندگان شوراها را برای گرداندن امور کشوری انتخاب کردندموقت اجرايی نما

، چه برای کارگران و چه برای ١٩٠۵، تجربه ِی شوراها بعلت تشکيل شان در سال ١٩١٧دقت کرد که در سال 

 و کميته های کارگری با شتاب بنابراين با فاصله ی اندکی شوراهای منطقه ای. حزب بلشويک، بسيار پخته تر بود

در واقع به علت . فراوانی در سراسر روسيه پديدار شدند و همچنين در روستاها نيز کميته های دهقانی سر بر آوردند

حضور نمايندگان سربازان در اين شوراها و حمايت مسلحانه ِی سربازان شورشی از اين نهادها ، قدرت ديگری در 

تنها عده ای ليبرال که از دومای تزاری باقی مانده .  بتواند حاکميت را در دست گيردسطح جامعه وجود نداشت تا
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با در نظر گرفتن اينکه بلشويک ها اقليت ناچيزی را در اين شوراها و کميته ها . بودند می توانستند چنين ادعايی کنند

، ١٩٠۶ و ١٩٠۵ی حزبی در سال تشکيل می دادند، و همچنين بدين علت که سياست حزبی ايشان طبق قطعنامه ها

يا اين نهادها می بايستی تبديل به حکومت موقت "سياست دوگانه ای را اتخاذ کرده بود و در آنها بيان گشته بود که 

، منشويک ها و اس آر ها از موقعيت اکثريتی خود در اين ) همانجا" (گردند و يا حکومت موقت را انتخاب نمايند

در اول ماه مارس شورای پترزبورگ را با ليبرال های دوما همراه ساخته و دولت موقتی را شوراها استفاده کرده و 

  . شدحکومت دو گانهبدين ترتيب بود که همچون پاريس، . تشکيل دادند

مثًال در شوراهای آلمان در . همين قاعده کلی در مورد شوراهای تشکيل شده در سراسر تاريخ معاصر صادق است

نگ جهانی اول می بينيم که قاعده کلی سقوط اقتصادی و فشار بر طبقه کارگر و ديگر طبقات تحتانی سالهای پايانی ج

جامعه به موج گسترده ای از مبارزات صنفی و صلح طلبانه دامن زده و در تداوم خود، حتا عليرغم کارشکنی های 

اولين شورای . ی ظاهر می شوندسوسيال شووينيست های انترناسيونال اول و سنديکاليست ها، شوراهای کارگر

 شکل می گيرد و به سرعت به ١٩١٨ نوامبر ۴کارگری با شورش ملوانان و سربازان و کارگران شهر کيل در 

اما در اينجا هم چون ساير موارد تاريخی به علت عدم آگاهی و آمادگی پرولتاريا، . سراسر آلمان گسترش می يابد

و باالخره نيروهای بورژوازی مهلت الزم را برای بازسازی .  می شود"نهقدرت دوگا"نهايتًا در تمامی شهرها 

  .حکومت خود يافته و با تجميع ارتشی حرفه ای، موفق به سرکوب مردم و نهايتًا منحل کردن شوراها می شوند

اعتصاب به دنبال .  در مکزيک رخ داد که هنوز هم ادامه دارد٢٠٠۶تازه ترين نمونه ی اين امر در تابستان سال 

 سال با تصرف چند روزه ميدان مرکزی شهر ، برای ٢٨ اتحاديه معلمان استان اوکساکا که هر ساله به مدت ٢٢شعبه 

 ژوئن، فرماندار ايالت دستور ١۴بوجود آوردن شرايط مذاکره برای باال بردن حقوق شان انجام می پذيرفت، در روز 

پليس ايالتی مسلح به تمامی امکانات ضد شورش به متحصنين  ٣٠٠٠حمله سرکوبگرانه ای را صادر کرده و حدود 

اما، پس از ده ساعت جنگ و گريز، معلمين موفق می شوند که نيروهای مهاجم را وادار به عقب . حمله ور می شوند

اوضاع "در اثر اين اقدام سرکوب و پيروزی مقطعی معلمان، شرايط اعتالی مبارزات مردمی به . نشينی کنند

صبح روز بعد تظاهرات گسترده ای از شهروندان شهر اوکساکا به حمايت از معلمان شکل می . ارتقا می يابد" انقالبی

مردم خواهان عزل و يا استعفای فوری . و در معابر و مناطق مهم شهری سنگرها و باريگادها باال می رود. گيرد

مجلس خلق مردمی " نماينده ١٧٠می با فرستادن  گروه مرد٨٠ روز ٣با فاصله . فرماندار و حکومت ايالتی می شوند

حکومت ايالتی پس از شکست تعرض ضربتی اول، به علل سياسی ايکه جزئيات . را تشکيل می دهند) اپو" (اوکساکا

آن را نمی توان در چند سطر خالصه کرد، ديگر نمی توانست از نيروهای سرکوبگر منظم خود استفاده نمايد و از 

اما، به علت توهم . مردم انجمن های محلی را سازمان داده و کنترل مناطق را در دست گرفتند. دلحاظ نظامی فلج ش

  . شد"قدرت دوگانه"بدين ترتيب . از مسلح شدن خودداری کردند" اپو" ليبرالی غالب بر 

بی، قادر به پس با بررسی اين موارد از تشکيل شوراها ، می بينيم هر زمان که حکومتی، در مقطعی از شرايط انقال

حکومت کردن نباشد، ساختار شورائی، در پاسخ به نيازهای ضروری مبارزه طبقاتی، بمثابه حکومت دمکراتيک 
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اما اينکه محتواِی آن چه باشد و در روند . مستقيم توده ای، از پايين جوشيده و بصورت خود بخودی شکل می گيرد

در . د، بستگی تام به آمادگی و آگاهی طبقاتی پرولتاريا داردتقابل جاری طبقاتی به چه شکل و محتوايی تبديل شو

کميته های "، ١٣۵٧ بهمن ٢١ ايران نيز شاهد بوديم که با سقوط حکومت پهلوی در ۵٠تجربه انقالب اواخر دهه 

تمامی شاهدان . به سرعت در سراسر تهران و سپس ، ايران شکل يافته و کنترل مناطق را در دست گرفتند" محلی

ی می توانند شهادت دهند که اين کميته ها از درون محالت جوشيده و بيرون آمدند و در عرض چند ساعت و نهايتًا عين

تا . و الستيک مشتعل روانه ساختند" کيسه شنی"يک روز، جوانان خود را مسلح نموده و به پشت سنگرها ِی عمومًا 

حال . تجاوز ارازل و اوباش به محل، آماده مقابله باشنددر مقابل ضد حمله ِی احتمالی طرفداران حکومت شاه و يا 

اينکه در روند تداوم مبارزه ی طبقاتی، به علت عدم آمادگی و سازمان يافتگی پرولتاريا و ديگر طبقات انقالبی، اين 

ی و کميته ها به زير سيطره ِی مذهبيون ارتجاعی با مرکزيِت مسجد محل رفتند، نافیِ  اصل جوشش خودبخودی مردم

همچنين، پيدايش شوراهای کارگری در واحدهای توليدی و عزم کارگران برای به کنترل . دمکراتيک آنها نمی با شد

در آوردن توليد و ابزار آن نيز جای کمتری از مناقشه دارد و بسياری به پيدايش و محتوای مردمی آن معترفند و 

ت اسالمی تنها با سرکوب قهرآميز اين شوراها و موازی حکوم. شاهد مبارزه ی ايشان برای حفظ قدرت خود بودند

به همين دليل ما می توانيم . توانست نهايتًا آنها را ساقط کند" شوراهای اسالمی کار"سازی از طريق سازمان دادن به 

  .با قاطعيت پيش بينی کنيم که با ظهور شرايطی مشابه، تکوين اشکال شورايی حکومت مردمی غير قابل کتمان است

  تحليل از شرايط کنونی جامعه

 مشخص ساختيم که هدف مرحله ای ما انهدام هر نوع الگويی از ماشين حکومت سرمايه - قسمت سوم-در بحث گذشته

و استقرار دمکراسی مستقيم توده ای از طريق ساختار شورايی برای اعمال ) چه استبدادی و چه ليبرال(داری

رای چنين هدفی می بايست استراتژی و تاکتيک های خود را بر مبنای برای تضمين اج. هژمونی پرولتارياست

  واقعيت چيست؟. قرار داده و دچار توهم ناشی از خود شيفتگی نشويم) تحليل ماترياليستی(واقعيات 

ماشين حکومتی اينک در دست نمايندگان انحصارات بزرگ دولتی و خصوصی قرار داشته که به طبع و بر مبنای . ١

ز تقسيم قدرت و ثروت با ديگر جناح های سرمايه داری سر باز زده و در اثر رقابت های درونی باندهای ماهيتش ا

تشکيل دهنده اش، روز به روز حلقه ِی خودی هايش را تنگ تر و تنگ تر کرده و به روند دو قطبی کردن جامعه 

که خواهان ) امپرياليسم( سرمايه داری جهانی اتخاذ چنين سياست ناگزيری، منافع اين عده را با منافع. شتاب می بخشد

چرا که منافع سرمايه . ادغام هرچه بيشتر سرمايه های بومی در ساختار خودش می باشد، در تضاد قرار گرفته است

جهانی در هر منطقه ای، بر مبنای صدور سرمايه به آن مناطق است و اين اقدام، منافع سرمايه جهانی را با سرنوشت 

به همين دليل برای تضمين بازگشت سرمايه اوليه و کسب سود مورد نظرش نياز به ثبات .  شريک می کندآن کشورها

سياسی و اجتماعی آن مناطق و نظم در توليد سرمايه داری داشته که روند دو قطبی شدن جامعه ِی ايرانی، همراه با 

ناح حاکم بر ماشين دولتی نيز آينده ی خود را گو اينکه ج. سير رو به انزوای حکومت اسالمی پاسخگوی آن نمی باشد

تنها در ادغام با سرمايه جهانی دانسته و قريب به دو دهه است که چهار نعل به سمت اجرای سياست های اقتصادی 
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به پيش می راند، اما، اجرای سياست ليبراليزه کردن فضای سياسی " درهای باز"و " خصوصی سازی"نوليبراليستی 

جهت پرده پوشی از حدت و شدت تفاصل و مبارزه طبقاتی را برابر با نابودی خود و کناره گيری اش و اجتماعی در 

به همين خاطر در مقابل هر نوع اصالحات ساختار سياسی حکومت مقاومت کرده و هر . از قدرت تلقی می کند

 خود را در معرض با چنين برخوردی هم. صدای مخالفی را، حتا از درون جمع خودی هايش سرکوب می کند

شورش طبقات تحتانی جامعه و بخصوص اقشار کارگری قرار داده و از سوی ديگر حمايت عمومی طبقه ِی 

پس بدين ترتيب آينده ای جز تداوم روند انزوا تا فروپاشی . بورژوازی و سرمايه جهانی را از خود دريغ کرده است

  .در مقابلش قرار ندارد

ت حاکمه ی سرکوبگر و رو به انزوا و فروپاشی، طيف وسيعی از گروه های چنين برخوردی از طرف هيئ. ٢

بورژوازی را بر آن داشته تا برای حفظ نظام سرمايه داری و کسب سهم بيشتری از قدرت و ثروت حاصله از چپاول 

تار محصول کار طبقه کارگر و ديگر اقشار مولد اجتماعی و ثروت ملی در مقابل آن جناح بندی کرده و خواس

موضع و موقعيت اين گرو ه ها نسبت به هيئت حاکمه بستگی به سهم . اصالحات در ساختار قدرت سياسی شوند

در عين اينکه کليه ی گروه های بورژوازی مخالف . کنونی ايشان و نزديکی و دوری به منابع قدرت و ثروت دارد

در اثر مقاومت سرسختانه ِی هيئت حاکمه جناحی هيئت حاکمه خواهان ميزانی از ليبراليزه شدن قدرت هستند، اما، 

شکل گرفته است که راه خود برای سهيم شدن در قدرت و ثروت را در حفظ چنين ساختاری از حکومت نديده و 

-بورژوا"اين جناح را که برای متمايز ساختنش از ديگر جناح ها به عنوان . گشته است" تغيير رژيم"خواهان 

می ناميم توانسته است توجه سرمايه جهانی را به راهکارهای خود جلب کرده و خود " اديکال ر-ليبرال"يا " راديکال

استراتژی اين جناح، تغيير ساختار قدرت سياسی به . را بعنوان آلترناتيوی در مقابل حکومت مطلقه سازماندهی کند

ا برای انجام چنين منظوری، می ام. الگوی عرفی ليبرالی در عين حفظ ساختار طبقاتی و نظم سرمايه دارانه است

بايست نيروی سوم اين معادله که جنبش های مردمی يا اجتماعی می با شند را به زير کنترل خود در آورده و در عين 

استفاده از نيروی ايشان برای تسريع در فروپاشی حکومت، از تداوم مبارزات ايشان برای حفظ نظام سرمايه داری 

 همين علت است که خود را يار و ياور و يکصدا با جنبش های مردمی نمايانده، اما با تبليغات دقيقًا به. جلوگيری کند

و تطميع رهبران سست عنصر اين جنبش ها به توده های بالقوه " قهرمان سازی"مسموم خود و سياست خريد و 

رگر بقبوالند که شرايط اسفناک مثًال يکی از کوششهای ايشان اينست که به طبقه کا. انقالبی، آدرس های غلط می دهد

معاش امروزی آن نه نتيجه اجرای سياست های خصوصی سازی و ليبراليستی ادغام در سرمايه جهانی، بلکه اجرای 

و تنها راه خروج . غلط و مديريت فقيرانه و مقاومت در مقابل اصالح سرمايه دارانه ی آن توسط حکومتيان می باشد

کامل سياست ها و تبعيت و امتزاج با سرمايه جهانی بويژه امپرياليسم آمريکا و متحدين از اين شرايط بحرانی اجرای 

  .غربی اش می باشد

 راديکال ها با جلب حمايت -در حاليکه هيئت حاکمه روند ناگزير فروپاشی را طی می کند، آلترناتيو بورژوا. ٣

از طرف ديگر . وی تر و منسجم تر می گرددسرمايه جهانی و ديگر بخش های ناراضی سرمايه داری روز به روز ق

جنبش های اجتماعی و صفوف چپ انقالبی، به علت سرکوب وحشيانه حکومت، از سازمانيابی و تشکل و نتيجتًا 
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گسستگیِ  بحرانیِ  طبقات تحتانی . باز مانده اند) مارکسيسم(دستيابی به برنامه ای مدون بر مبناِی علم مبارزه طبقاتی 

البی جامعه، همراه با گسستگی صفوف جريان های چپ انقالبی بعنوان حاملين علم مبارزه طبقاتی، و بالقوه انق

، "موجوديت حزب طبقه کارگر"واقعيتی است که نه تنها بايد آن را پذيرفت، بلکه می بايست از الف زدن هايی چون 

حصول بيماری خود شيفتگی و اراجيف خطرناک ديگری که جز م" سازمان پذيری شورايی طبقه کارگر"و يا 

  . پرهيز نمود، و در جهت رفع اين شرايط تالش کرد–باورمندانش نمی باشد 

عصاره و نتيجه ِی بررسی جوانب سه گانه ِی واقعيت شرايط مبارزه ی طبقاتی، يعنی روند فروپاشی هيئت حاکمه و 

ی چپ انقالبی و عدم وجود گسترده ِی  راديکال ها و گسستگ–روند انسجام سازمانی و سياسی آلترناتيو ليبرال 

 راديکال -ِ متشکل از ليبرال"حکومت موقت"تشکالت کارگری ما را به اين باور می رساند که در لحظه فروپاشی، 

ها و متحدين شان قادر خواهند بود که اعالم مشروعيت نموده و تالش کنند تا خالء سياسی بوجود آمده در اثر 

اما اين اعالم و تالش، نه تنها پايان مجادله نخواهد بود، بلکه تازه آغاز مرحله ای . فروپاشی قدرت را پر کنند

به شرط آنکه چپ انقالبی توانسته باشد تا آن زمان، به گسستگی خود فائق آمده و حزب طبقه . سرنوشت ساز است

های آن زمان انقالبی تبليغ کرده و کارگر را به وسعت کل جامعه مستقر نموده باشد، و آلترناتيو خود را در ميان توده 

: يا بعبارت ديگر تاکتيک ما می بايست. در ميان جنبش های اجتماعی پايه های حداقل الزم خود را سازمان داده باشد

حکومت "تالش برای هر چه قدرتمند تر کردن تشکالت پرولتاريا و هر چه ضعيف تر نمودن پايگاه اجتماعی 

  !باشد  ليبرال ها-بورژوا " موقت

اما برای آگاه کردن مردم به ضرورت تاريخی بنيان نهادن شوراها، بايد شناخت کافی از چنين ساختاری داشته باشيم 

تا بتوانيم در تبليغات و فعاليت های ترويجی خود در ميان آنها چگونگیِ عملکرد شان راتوضيح داده و نشان دهيم که 

که تنها ساختاری است که می تواند معضالت و مشکالت روزمره و نه تنها چنين جايگزينی امکان پذير است، بل

پس الزم است که در ادامه بحث، تا آنجايی که . معيشتی شان را بر طرف ساخته و آزادی های فردی را تضمين کند

  .تجربه تاريخ معاصر چنين ساختار و عملکرد نهادهای آن را مشخص ساخته، مشخصات و جزئيات آن را شرح دهيم

  "کمون پاريس"رسی عملکرد و نتايج بر

نقطه عطفی در تاريخ که آغاز انقالبات پرولتری را به جهان اعالم . کمون پاريس محصول اولين انقالب پرولتری بود

مطالعه ی اين واقعه مبنايی از اهداف پرولتاريا را در دوران امپرياليسم واستراتژی و تاکتيک های آن به ما . داشت

جنگ فرانسه و پروس که توسط لويی بناپارت برای بازسازی امپراطوری بناپارت آغاز شد، به . آموزاندمی 

و جمهوری ای که جای آن را گرفت نه نتيجه ی . در نتيجه يک خالء قدرت سياسی پديدار گشت. فروپاشی اش انجاميد

 کردن خالء قدرت سياسی الزم برای يک مبارزه و تالش اجتماعی بلکه تنها نتيجه ی حرکت بورژوازی برای پر

اما در همان روزی که اين دولت . آمدند" دفاع ملی"آنها با شعار . قبول شکست و تسليم در مقابل ارتش اشغالی بود

شکل گرفت، تحت شرايط خالء قدرت سياسی ، پرولتاريای پاريس که به صورت خودبخودی و به منظور دفاع از 
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نظارت و تضمين تأمين مواد غذايی کميته های کنترل خود را که الزمه مقابله با پايتخت مسلح شده بود، برای 

" قدرت دوگانه"محاصره نيروهای اشغالگر بود سازمان داد و بدين ترتيب نا آگاهانه تبديل به حکومت دوم گشت و 

 مبارزه اين دو  دوام آورد که مشخصه آن رقابت و١٨٧١ مارس ٢٨ تا ١٨٧٠ سپتامبر ۴اين حالت گذرا، از . شد

  .مرکز برای تصاحب قدرت سياسی بود

خيانت "به قدرت دست يافته بود در مقابله با مردم پاريس به حکومت " دفاع ملی"حکومت بورژوازی که با شعار 

به اميد برخورداری از حمايت نيروهای اشغالگر آماده قبول شرايط آتش بس ١٨٧١ ژانويه ٢٨تبديل شد و در " ملی

و بدين ترتيب حصار های خارج از شهر را تسليم دشمن کرده و فرمان به خلع . خود را خلع سالح کردشد و ارتش 

گارد ملی که نيروی حافظ شهر پاريس بود از خلع سالح خودداری کرد و با پيوستن . سالح پاريس و عدم مقاومت داد

نتيجه آن شد که ارتش پروس .  خود پرداختندبه پرولتاريای مسلح، ارتش خلقی را تشکيل دادند و به بازسازی نيروهای

تيير از شهر اخراج گشته و انجمن شهر " خيانت ملی"از ورود پيروزمندانه به شهر باز ماند و نيروهای حکومت 

اما باز هم . پاريس با تکيه به ارتش خلقی که هسته آن را سپاهيان گارد ملی تشکيل می دادند قدرت واحده پاريس گشت

تشکيل کمون پاريس نتيجه ی حمله خائنانه و .  خود را رسمًا بمثابه ی حکومت نخواند١٨٧١ مارس ٢٨تا تاريخ 

 مارس برای خلع سالح کمون و تصرف توپخانه قوی آن بود که مردم پاريس را ١٨شکست ارتشيان حکومت تيير در 

 ٢٨ را برگزار نموده و در  مارس انتخابات کمون٢۶وادار نمود تا عليه حکومت ورسای اعالم جنگ کرده و در 

مارکس در گزارش خود به مجمع عمومی انترناسيونال که بعدًا با . مارس خود را بمثابه حکومت پاريس معرفی نمايد

پرولتاريا و " باالترين وظيفه و مطلق ترين حق" منتشر گشت، اين عمل را " جنگ داخلی در فرانسه"عنوان 

  .شهروندان پاريس اعالم می کند

  :ين مشخصات کمونمهمتر

ترکيب کمون متشکل بود از نمايندگان محالت مختلف که بصورت مستقيم توسط شهروندان انتخاب شده و در هر . ١

  .زمان قابل انفصال بودند

کمون يک نهاد اجرايی و مقننه و قضائی بود که نيروی پليس را زير کنترل کامل خود داشت و اين نيرو را از . ٢

  .سياسی اش محروم ساخت و ماموران آن نيز در هر لحظه قابل انفصال بودنداختيارات و وظايف 

که کامًال زير کنترل کمون بوده و کارمندانش در هر لحظه قابل . ادارات اجرايی نيز به همين صورت در آمدند. ٣

  .انفصال بودند

  .د مساوی با دستمزد کارگران گشتدستمزدهای تمامی اجزاء دولت از نمايندگان کمون گرفته تا پايين ترين کارمن. ۴

  .کاذب خالص گشت و تمامی قضات و دادرسان انتخابی گشته و قابل عزل شدند" استقالل"قوه قضائيه نيز از . ۵
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و خالصه تمامی سلسله مراتب دولتی از اختيارات فردی و طبقاتی خالص شده و از باال تا پايين انتخابی و قابل عزل 

  .شدند

 سپتامبر ، و به وجود آمدن کمون، در حقيقت نه تنها چون ۴در انقالب : ميگويد" کمون"ی بنام مارکس در مقاله ا

حکومت "گذشته جناحی را بر ماشين حکومتی مسلط می ساخت، بلکه انقالبی بود عليه تماميت آن ماشين دولتی ايکه 

 و به قدرت رسيدن ١٧٨٩در انقالب در دوران فئوداليسم برای نابودی ساختار قدرت فئودالی بنا نهاد و " مطلقه

بکار ... بورژوازی بزرگ برای سرکوب ديگر طبقات انقالبی و در زمان بناپارت اول برای فرانسوی کردن اروپا و 

و اين تنها از دست طبقه کارگر بر می . کمون تنها آلترناتيو واقعی برای به قدرت رساندن مردم بود. گرفته شده بود

 – ١۴٩انگليسی ص ص ... درباره کمون پاريس. ( از حکومت را در کمون پاريس بوجود آوردآمد که چنين الگويی

١۵٢(  

کمون، شکل حکومت را ساده کرد تا تمامی مردم بتوانند در آن شرکت کنند و آن سيستم به ظاهر پيچيده ی حکومت 

مهمترين دستاورد کمون، ساختار . متمرکز که بدست گرفتن قدرت توسِط خبرگان را توجيه می نمود از ميان برداشت

کمون، شکل سياسیِ  رهايی : "مارکس در همانجا از کمون تعريف فرموله شده ای را ارائه می دهد. خودش بود

  "!اجتماعی

  :کمون چه نبود 

  .کمون پاياِن جنبش اجتماعی پرولتاريا و دوباره سازی بشريت نيست، بلکه تنها ابزاری برای اقدام سازمان يافته است

کمون پايان مبارزه طبقاتی نيست، بلکه واسطه ای است تا مراحل مختلف مبارزه طبقاتی بصورتی منطقی و انسانی 

  .مراحلی که در غير اينصورت بوسيله ِی انقالب های قهرآميز می بايست صورت پذيرد. طی شود

ين دولتی غير مولدی که جز در ضربه ی اول طبقه کارگر را از دست ماش. کمون، رهايی کارگر را آغاز می کند

و در عوض دولتی را بر سر کار ميآورد . هزينه های سرسام آور و فساد و مرکز دسيسه عليه او نيست رها می سازد

که از افراد مولد جامعه تشکيل گشته که زير نظارت و کنترل مستقيم مردم قرار داشته و حقوق کارکنان آن نيز از 

  .تحقوق بقيه کارگران بيشتر نيس

و باالخره اينکه در روند اجتماعی نسبتا طوالنی مبارزه طبقاتی برای در هم شکستن روابط و مناسبات سرمايه داری 

که هر آن امکان بروز مقاومت های قهرآميز سرمايه داری و توسل به خشونت " کار آزاد"بوسيله روابط و مناسبات 

  .واهد بوددر دست طبقه کارگر خ) ابزار حکومتی(آن شود، شمشير 

انقالب معرفی کرده و آن را بمثابه " مرحله سوسياليستی"بسياری بوجود آمدن حکومت شوراها را شکل حکومتی 

در صورتيکه اين ساختار حکومتی از لحاظ تغييراِت اجتماعی تنها شرايط . آلترناتيو انقالب دمکراتيک نفی می کنند
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يعنی خصلتی کامًال .  مردم را حاکم بر سرنوشت خود می کندبرابری را در سطوح سياسی و حقوقی بوجود آورده و

دمکراتيک داشته و شرايط سياسی و حقوقی الزم برای گذار سوسياليستی و محو مناسبات سرمايه داری و کار مزدی 

 ها اما در عين حال همين ديدگاه. نه اينکه همراه خود و بصورت آنی چنين تحولی را بوجود بيآورد. را مهيا می سازد

ما بين مراحل دمکراتيک و سوسياليستی انقالب نيز ديوار کاذبی کشيده و طبق تمايالت روشنفکرانه و منطق 

در صورتيکه در عينيت و . متافزيکی و مکانيکی خود تمايز اين مراحل را بسيار شسته و رفته و سياه و سفيد می بينند

کمون پاريس پس از به قدرت رسيدن تنها آن واحدهای توليدی ای مثًال . دنيای واقعی وقايع اين چنين اتفاق نمی افتند

که به علت فرار مديران و يا عدم سود رسانی تعطيل گشته بودند را به اختيار اتحاديه های آنها در هماهنگی با انجمن 

اما . ليزه کردمحلی مربوطه واگذاشت و پرداخت غرامت به مالکان آن را لغو کرد، و بدين ترتيب آن واحدها را سوسيا

اما قوانينی . واحدهايی را که مشغول به کار بودند و مديران و صاحبان آن نيز در پاريس حضور داشتند تصرف ننمود

از جمله ی اين قوانين مربوط به کار و سرمايه، شب کاری نانواها و . برای حمايت از حقوق کارگران وضع نمود

 ممنوع اعالم داشته و چنين اقداماتی از سوی سرمايه داران و مالکان کسر حقوق کارگران را به بهانه های تنبيهی

  .صنايع را قابل مجازات اعالم نمود

درست است که کمون نتيجه ِی ضرورت ها و تداوم مبارزه طبقاتی پرولتاريای فرانسه بود، اما، اقدامات آن تنها 

کميته . نيز بهره ی زيادی از پيروزی آن می بردندمتوجه منافع طبقه کارگر نبود، بلکه دهقانان و خرده بورژوازی 

عامالن و مبلغين جنگ بايد بخش عمده ِی اين "مرکزی در مورد پرداخت غرامت های جنگی اعالم کرده بود که 

در صورتيکه با پيروزی دولت ورسای در جنگ ! يعنی بورژواها و زمين داران بزرگ." غرامت ها را پرداخت کنند

به همين . امی غرامات جنگی به شکل باال رفتن ماليات ها به دوش دهقانان و کاسبان شهری می افتادداخلی تقريبًا تم

صورت هم جايگزينی حکومتی ارزان در مقابل حکومتی خراج فشار ماليات ها يی را که بر دوش اين طبقات بود بر 

  .ادو انها را از دست مأموران زورگو و قوه قضاييه فاسد نجات می د. می داشت

  :مهمترين درس های نظری کمون

اول اينکه جريان مبارزه طبقاتی، انسان ها را به سمت و سويی می برد که لزومًا از قبل تعيين نکرده اند، بلکه حتا در 

و آنهاييکه سوسياليست بودند، مانند بالنکيست ها و يا . کمونياردها سوسياليست نبودند. تضاد با آن می انديشيدند

انگلس در . رودون که وابسته به انترناسيونال بودند نيز کامًال مخالف با موعظه های خود عمل کردندطرفداران پ

پردونيست ها طبيعتًا در تصميمات : اين نکته را متذکر می گردد و می گويد" جنگ داخلی فرانسه"مقدمه اش به 

پرودونيست ها که مخالف . ل را ميزدنداقتصادِی کمون نقش اساسی داشتند و بالنکيست ها در حوزه سياست حرف او

اتحاديه ها بودند و آن را مخالف آزادی کارگران شمرده و آن را به اندازه ی کار مزدی نحس ميدانستند، نه تنها 

واحدهای صنعتی بزرگ را در اختيار اتحاديه ِی کارگری مربوطه دادند، بلکه حتا پيشنهاد بوجود آوردن اتحاديه ای 

بدين ترتيب بود که کمون، به گورستان پرودونيسم . عه ِی اتحاديه های صنايع را مطرح ساختندسراسری از مجمو

همچنين بالنکيست ها که معتقد به دسته هايی محدود به مردان با انظباط پيشرو ، در زير . بعنوان يک خط مشی گشت
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در و متمرکز بودند، نه تنها به رهبرِی مرکزيتی شبه ديکتاتوری برای براندازی حکومت و استقرار دولتی مقت

ياری رساندند، بلکه همين الگو را در ... سازماندهی دمکراتيک کمون پاريس با مشخصاِت توده ای و عدم تمرکز و 

بيانيه هايی که برای ديگر شهرهای فرانسه صادر می کردند پيشنهاد داده و خواهان تشکيل حکومتی فدراتيو مشتمل 

و اين يکی از مهمترين درس های کمون بود که توده ِی پرولتاريای غير سوسياليست . دنداز کمون های منطقه ای ش

  .در عمل اولين دولت ديکتاتوری پرولتاريا را شکل داد

چنين . دوم اينکه پرولتاريا نمی تواند و نبايستی سعی کند که ماشين دولتی بورژوازی را به خدمت خود در بياورد

می شود و قدرت سياسی را در دست " نمايندگان" خود، محدود به چند صد نفر بعنوان حکومتی که در بهترين حالت

خود متمرکز می کند، ساختاری بسته و غير قابل توسعه ای است که از اعمال اراده ی مردمی جلوگيری کرده و نقش 

کومت شوراها مشتمل از کليه چنين ساختاری بايد کامًال منهدم و خلع سالح شده و در مقابل آن ح. سرکوبگرايانه دارد

شهروندان مسلح يک منطقه، که نه تنها اختيار قانونگذاری بلکه همچنين قدرت اجرايی را در دست بگيرد و بدين 

در چنين ساختاری قدرت در منشاء آن، يعنی مردم باقی مانده و . ترتيب دمکراسی تمامی افراد جامعه را تضمين کند

امور کشورداری، ساختاری گسترش يابنده خواهد بود و توسعه ی انسانی را به دنبال به علت شرکت مستقيم مردم در 

 بورژوازی حکومت برای حفظ کنترل بورژوازی بر اهالی ساختار –در صورتيکه الگوی ليبرال .. خواهد داشت

  .انقباضی خواهد داشت و از رشد و توسعه ی انسانی جلوگيری خواهد کرد

يعنی طبقاتی چون . ساطی آن باعث جلب طبقات محروم غير پرولتری به آن می شدسوم اينکه همين خصلت انب

کمون در . دهقانان و بورژواهای خرده پا که ايشان نيز در الگوی بورژوازی حاکميت از قدرت سياسی محروم بودند

وشت خود دخالت داشته حاليکه الگوی پرولتری بود، اما اين آزادی را به تمامی افراد جامعه ميداد تا در تعيين سرن

را برداشت کرده و مردم را از آن " حکومت وحشت"چهره ی " ديکتاتوری پرولتاريا"انگلس به کسانيکه از . باشند

جنگ "مقدمه به ! (اينست ديکتاتوری پرولتاريا: بر حذر می داشتند، با نشان دادن روابط کمون پاريس می گويد

آنها را از ماليات ها و . را از بروکراسی حکومت بورژوازی رها می کردکمون دهقانان و خرده پا ها ...") داخلی

عوامل اجرايی حکومتی و پليس فاسد و وابسته به قدرت سياسی رها کرده و تمامی عوامل حکومتی را از طريق 

ات مرفه فرزندان ايشان را نيز از همان کيفيت آموزشی که طبق. کمون مورد انتخاب و کنترل اين طبقات در می آورد

قضات و دادرسان را نيز انتخابی و قابل عزل کرده و در زير کنترل تمامی طبقات محروم . داشتند بهره مند می نمود

  .قرار می داد

  :مهمترين اقدامات کمون

اولين اقدام کمون به رسميت درآوردن انحالل ارتش و نيروی پليس دائمی و جايگزينی آن با ارتش مسلح مردمی و 

  .س داوطلب بودنيروی پلي

  .سپس تصرف تمام دارايی دولتيان و کليسا انجام پذيرفت
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مراکز آموزشی و ابزار آن چون کتاب و دفتر و قلم را رايگان کرده و در اختيار تمامی مردم قرار داد و از زير نفوذ 

ش برای عموم مقدور بدين ترتيب نه تنها آموز: " مارکس در اين باره می گويد. کليسا و طبقات ثروتمند خارج کرد

جنگ داخلی در فرانسه، قسمت ." (گشت، بلکه خود علم نيز از پيش قضاوت های طبقاتی و نيروهای حکومتی در آمد

  )سوم

کليه مراکز توليد ايکه به تصميم مالکان خود تعطيل شده بودند را متصرف شد و آنها را در اختيار اتحاديه های 

  . قرار دادکارگری مربوطه در هماهنگی با کمون

  ....و 

برای . کمون کليه ی مرزهای مصنوعی ای را که باعث جدايی انسان ها و تبعيض عليه ايشان می شد را محو می کرد

اينکه يک انسان آلمانی يا آفريقايی و يا خالصه . عضويت در مجامع محلی تنها شرط آن زندگی در آن منطقه بود

زن و مرد، کاتوليک و . بوده است، در کمون مورد تبعيض قرار نمی گرفت و از حق مساوی برخوردار بود" بيگانه"

بطوريکه نيروهای مسلح . همه دارای اختيارات و مسئوليت های همسان و برابر بودند... پروتستان، سياه و سفيد و 

. عضو کميته مرکزِی کمون بود" فرانکل"بنام لهستانی از حافظان مناطق حساس پاريس بودند و يا اينکه يک آلمانی 

حرامزادگی را از رسميت انداخت و همه فرزندان را . همچنين کمون به کليه همسران و فرزندانشان حقوق برابر داد

  .از حقوق برابر برخوردار کرد

شيد و اموالی را که بدهی هايی که مردم به کارگشايان داشتند بخ. کمون رفاه مردم را در رأس وظايف خود قرار داد

اجاره آپارتمان ها را برای سه . برای تضمين پرداخت بدهی در اختيار کارگشايان گذاشته بودند را به ايشان برگرداند

کليه ی بدهی ها را از بهره معاف ساخت و . ماه بخشيد و مالکين را از تخليه ی آپارتمان مستأجران منع کرد

و اصل بدهی ها را به هشت قسط برابر که می بايست در عرض دو . ن منع کردطلبکاران را از ضبط اموال بدهکارا

تمامی دارايی های کليسا را ملی اعالم کرد . مراکز تحصيالت عاليه را بازسازی نمود. سال پرداخت شود تقسيط نمود

 - کمون پاريس. (آتش زدکليه زندانيان سياسی را آزاد نمود و گيوتين ها را . و بودجه حکومتی کليسا ها را حذف نمود

  )مارکس

  :داليل شکست کمون

 متذکر می شود که مهمترين اشتباه کمونياردها اين ١٨٧١ آوريل ١٢مارکس در نامه خود به لودويگ کوگلمان بتاريخ 

او می گويد دليل عدم تهاجم آنها به . بود که برای در هم شکستن نيروی مسلح بورژوازی به ورسای حمله نکردند

من نزدن به يک جنگ داخلی بود و اين از عدم درک اين واقعيت نشأت می گرفت که تيير جنگ داخلی را ورسای دا

  .آغاز کرده بود
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نوشته است بيان " جنگ داخلی فرانسه" سال بعد برای انتشار گزارش ٢٠انگلس نکته مهم ديگری را در مقدمه ای که 

ت ها در کمون و فقر نظری رهبران آن در چارچوب عينيت او می گويد که به علت اکثريت بودن بالنکيس. می سازد

مثًال يکی از بزرگترين اشتباه سياسی کمون در حقيقت . حاکم، کمون بسياری از آنچه می بايست ميکرد، انجام نداد

در صورتيکه اگر آن را متصرف می شدند . ايشان بانک فرانسه را دست نخورده باقی گذاشتند. تصميمی اقتصادی بود

 به ١٨٨١ فوريه ٢٢البته مارکس در نامه ای بتاريخ . ترين گروگان را برای اعمال فشار به دولت ورسای داشتندبه

نيونهوس نيز به همين مطلب اشاره کرده و ميگويد فقط وجوه بانک پاريس به تنهايی می توانست به وحشيگری دولت 

  .ورسای خاتمه دهد

رولتاريای تشکيل دهنده اش به نقش تاريخی و توانايی های چنين پس در حقيقت، علت شکست کمون عدم آگاهی پ

  .ساختاری از قدرت سياسی بود

  مشخصات عمومی شوراها

با انجام يک کار تطبيقی بين کليه ی شوراهای معاصر متوجه می شويم که وجه اشتراک فراوانی بين آنها و 

  :وجود دارد" دمکراسی آتن"

، در وحله اول متشکل از مردمی "دمکراسی مستقيم توده ای"طور عام تر، ، يا ب"حکومت شوراها ":اول اينکه

در پاريس . می گفتند" دموس"در آتن به آنها . سازماندهی شده که در واحدهای مناطق حيات و محل کارشان می باشند

 گرفته می شد که قدرت اصلی و تصميم گيری نهايی در همان سطح... و " انجمن خلقی"و در اوکساکا " انجمن محله"

و هيچ تشکلِ  مرکزی تری که متشکل از نمايندگان انتخاباتی اين واحدها بوده، حق وتو و يا اختيار تصميم گيری در 

. مورد محصوالت دمکراسی، يعنی تصميمات دمکراتيکی که در اين واحدهای ابتدايی گرفته می شده است را نداشته

محدود " حکومت شوراهای نمايندگی در شهرها"کومت شوراها را به بنابراين، تعبير نخبه گراهای بورژوا که ح

ديکتاتوری شوراهای کارگری در "به معنی " ديکتاتوری پرولتاريا"که معتقدند " شورايی"ميکنند، و يا افراطيون 

ف می باشد و يا هر انحراف و تعبير ديگری از ساختار تاريخی و عينی شورايی، بر مبنای تحري" واحدهای توليد

  .تاريخ بوده و بيانگر منافع طبقه ای است که به دنبال انحصار قدرت سياسی، يعنی بورژوازی می باشد

به مفهوم بورژوايی آن " نمايندگی"نيست، بلکه متضاد نهاد " نمايندگی" حکم باال ناقض و نافی اهميت نهاد :دوم اينکه

 و کشورهای کنونی، امکان تجمع و شرکت کليه يعنی مسلمًا در مناطق وسيع و پر جمعيت، مانند شهرها. است

بر اين محدوديت " نمايندگی"شهروندان در تمامی جلسات تصميم گيری در تمام سطوح مملکتی نيست و بايد از طريق 

تنها وظيفه سخنگويی و انتقال تصميمات حوزه ِی نمايندگی اش " نماينده"اما، اين حکم بدين معنا است که . غالب آمد

اگر در جلسات شورای مرکزی شهری و يا کشوری موضوعی مطرح شود . ت و هيچ اختيار ديگری نداردرا داراس

آنان حق دادن رأی و مطرح " نماينده ِی"که در سطح حوزه ها مورد بررسی و تصميم گيری قرار نگرفته باشد، 

ری به حوزه برده و هنگاميکه کردن نظری به نمايندگی حوزه خود ندارد و بايد موضوع را برای بررسی و تصميم گي
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روند تصميم گيری دمکراتيک در حوزه های محلی طی شد، آنرا به شورای مرکزی منتقل کرده و بر همان مبنا رأی 

  .دهد

اينجا دوباره نخبه گرايان بورژوا انتقاد می کنند که اين رونِد تصميم گيری بسيار ُکند بوده و پاسخگوِی سرعت روند 

آيا تا به حال فکر کرده ايد که چه چيزی تعيين کننده ِی : در پاسخ از آنها سوأل می کنيم. ا نمی دهدجرياناِت امروزی ر

سرعت جرياناِت امروزی است؟ و خود پاسخ می دهيم که سرعت حرکت اجتماعی بعلت نياز سرمايه برای گردش 

ه هدف خود را ايجاد برابری و سريعتر به منظور سرعت بخشيدن به نياز انباشت سرمايه بوده و برای کشوری ک

تأمين منافع طبقه کارگر گذاشته است، نبايد در مقابل چنين نيازی که ارضاء کننده ِی منافع بورژوايی است، دمکراسی 

اين چنين مقاومتی در مقابل روند خودبخودی حرکت سرمايه داری يک نمونه ِی اتحاد ديالکتيکی . پرولتری را فدا کند

يعنی منافع بورژوازی در انباشت سرمايه ِی بيشتر و گردش سريعتر . پرولتاريا است" يکتاتورید"و " دمکراسی"ِ 

  !سرمايه بايد فدای حفظ روابط دمکراتيک پرولتری شود و نه بالعکس

يعنی چنين . است" دمکراسی فردی"به مفهوم " ديکتاتوری پرولتاريا" چنين شرايطی بيانگر آنست که :سوم اينکه

 زمانی قادر به بقاء است که اوًال ديکتاتوری پرولتاريا نه به شکل فردی و گروهی و در جهت منافع حکومتی تنها

اقليت جامعه، بلکه در جهت تضمين حق حاکميت فردی افراد جامعه به کار گرفته شده و توسط کل جامعه اعمال 

زندگی و يا کار در آن محله و يا تنها شرط عضويت در واحدهای محلی که قدرت سياسی را در دست دارند، . گردد

بنابراين همانطور که در الگوهای تاريخیِ  انجمن ها و شورا ها می بينيم، تمامی مردم، از جمله . واحد است

و معموًال اکثريت اين طبقه نيز در تمامی جوامعی که در آنها چنين الگويی . بورژوازی حق شرکت در آن را دارد

 حمايت از منافع خود شرکت می کند، تنها بورژواها و مالکين بزرگ بوده اند که در پياده شده است برای بيان و

آن هم خودشان چنين تصميمی گرفته بودند . اعتراض به حکومت دمکراتيک از شرکت در شوراها خودداری کرده اند

ولتاريا در اينجا به ديکتاتوری پر. و هيچ قانون و ابزار سرکوبی برای جلوگيری از شرکت شان استفاده نشده است

معنی حکومت برای صرفًا کارگران نيست، بلکه به معنای بهره بردن هر فرد جامعه از حق حاکميت و آزادی هاِی 

هر زمان که در هر جامعه ِی شورايی ای، به هر بهانه ای، چنين اصلی زير پا گذاشته شده، سر آغاز . مدنی است

  .فروپاشی حکومت شوراها بوده است

 به هر حال هر کشوری به خصوص کشوری که در ابتدا بوسيله ی دشمنان قدرتمندی چون سرمايه :اينکهچهارم 

اين نيرو نيز می بايست به باالترين و . جهانی محاصره شده، نياز به نيروی مسلح هميشه آماده برای دفاع از خود دارد

 بتواند از خود دفاع کرده و يا دشمنانش را از قدرتمند ترين و مدرن ترين زرادخانه و افراد متخصص مسلح باشد تا

اگر در باال اختيارات قدرت تصميم . است" نمايندگی"اما، در اينجا نيز بحث بر سر . حمله ِی موفقانه نا اميد سازد

داده " نمايندگی"داده شده بود، در اينجا اختيارات قدرت مسلح و نظامی به " نمايندگی"گيری و اجرا يی و قضاوت به 

پس، اين نيروی متخصص مرکزی نيز همچون شوراهای مرکزی می بايست عاری از هرگونه اختياری . می شود

چنين حکومتی برای حفظ خود از تعرض سرمايه جهانی و بورژوازی داخلی بايد بر . سياسی و توان نظامی باشد
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های حرفه ای در ارتش مرکزی تنها و کادر. نيروهای مسلح داوطلب اهالی همين محالت و حوزه ها تکيه داشته باشد

بدين ترتيب کذب بودن انتقاد بورژوازی . نقش آموزش، تجهيز و تربيت اين نيروهای مسلح مردمی بازی کند

اعالم می کند، " دشمن ملی"ناسيوناليست که انحالل ارتش حرفه ای و سلسله مراتبی را برابر با خلع سالح در مقابل 

هد هستيم آنان چنان نيروهای مسلحی را با چنان سازماندهی ای برای حفظ قدرت اقليتی همانطور که شا. افشا می شود

  .استتاری برای نيت واقعیِ  آنهاست" دشمن ملی"خود و سرکوب آحاد مردم نياز دارند و سخن گفتن از 

ار مانده و به حزب در روسيه وفاد" اتحاد جماهير شوروی"باز هم در اينجا با نقطه نظر نخبه گرايانی که به الگوی 

بودن طبقه حق می دهند که آزادی شهروندان را مورد تعرض قرار " عنصر آگاه" و" نماينده"طبقه کارگر به بهانه ِی 

به حزب مجوز " استدالل"داده و بر ارتش مسلح و شوراها کنترل داشته باشد، بر می خوريم که در حقيقت با اين 

را داده و در واقع حکومتی بر مبناِی حکومت متمرکز ليبرالی را " احکومت شوراه"تشکيل حکومتی موازی با 

توصيه کرده و در خوشبينانه ترين شرايط از انتقال تمام قدرت به دست شوراها طفره رفته و حاکميت دوگانه را حفظ 

ها و ديگر البته در طول تاريخ شوراها ديده شده که حکومت، دو گانه نمانده و هميشه به سرکوب شورا. می کنند

در گير ) اپو" (مجلس خلق مردم اوکساکا"هم اکنون در اوکساکا، . نهادهای دمکراسی مستقيم توده ای می انجامد

برای به انقياد در آوردن خود بوده و در آخرين " حزب انقالب دمکراتيک"مقاومت در مقابل تهاجم نظری و سياسیِ  

مطالعه ِی يک . مقام های نمايندگی اپو ممنوع اعالم داشته است تصميم گيری هايش، حضور فعاالن هر حزبی را در 

ساختار شورايیِ  زنده و در حال مبارزه می تواند دستاوردهاِی بسياری را از لحاظ آگاهی نظری ما و نتيجتًا 

مجلس "تحقيق اميدواريم که در آينده ای نه چندان دور بتوانيم جمعی را برای مطالعه و . پرولتاريای ايران داشته باشد

حکومت شکل داده و از اين طريق به باال بردن سطح آگاهی جنبش چپ انقالبی نسبت به آلترناتيو " خلق اوکساکا

  پايان. بورژوازی نائل آييم

د  بينا دارب زن  
 

  


