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"تحزب "یِِ انهي عمل گراِی هيزاو    

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند نوز                                                                             داراب زندنايب

  
 

  حزب طبقه کارگر: قسمت سوم: یچپ انقالبی و تشکالت کارگر

              ١٣٨٦ خرداد -بينا داراب زند                                                                  

 مقدمه
  

  مطلق تمايل به نفی  همواره  ايرانی  نقد در چپ   سنت  متأسفانه تا به حال

  انتقاد را مورد طرف  تا  خود سعی داشتيم  هميشه در نقدهای .  داشته است

   کنيم، صورتيکه بايد اعترافدر. خود را سفيِد سفيدان داده وياه مطلق نش س

  همواره حقيقت هم  تنها ما، که   نه .  بيش نيستيم  همه مان خاکستری هايی

اصل مهم  اگر اين  شايد . و نا آگاهی است  اشتباه   به بوده و آغشته  نسبی

  بی نزديکترانتقاداتمان به حقيقت نس دور نداريم، هم  از ذهن  ديالکتيکی را

  مورد انتقادی چيزهايی می آموزيم و هم خود انتقاد پذير تر شده  شده و از 

 .را دشمنان قسم خورده تصور نمی کنيم و منتقدين

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

يعنی جدايی روشنفکران انقالبی از توده های کارگری . قرن بيستمی استوار استصحيحی نسبت به عملکرد چپ های 

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

د در عين حال ايشان باز هم صحيح می گوين. عملکردی که باعث پرداخت بهايی سنگين گشته است! کارگران

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

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

تی و موقعيتی که بورژوازی کشورهای صنعتی با حصول نکرده و آن را به ويژه گی های شرايط عينی مبارزه طبقا

اَبر سودهای کالِن دوراِن حاکميِت امپرياليسم و تغيير کانوِن مبارزاِت طبقاتی کارگران از اروپا به کشورهای عقب 

. نکرنداين بدين معنا نيست که چنين واقعيتی را م. نگاه داشته شده ، و عدم رشد پرولتاريا در اين کشورها نمی رسانند

رفيق ناصر پايدار برای روشن کردن چرايیِ  نفوذ ايدئولوژيک بورژوازی بر روشنفکران، در برخی از ! خير

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

وشنفکران انقالبی را نفی کرده و آکاهی طبقاتی پرولتاريا را برای او راحت تر است که بکلی نقش مثبت ر. نمی آورد

  اما آيا چنين رابطه ای واقعيت دارد؟. صرفًا از پراتيک اجتماعی آنان نتيجه گيری کند
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در اينکه مبارزات طبقاتی پرولتاريا از بدو شکلگيری سرمايه داری ! هم آری و هم نه. پاسخ به سوأل فوق نسبی است

تخريب (و اينکه در همان روند خودبخودی اش مراحلی چون آنارشيسم . دی آغاز گشته شکی نيستدر اشکال خودبخو

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

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

اما اينکه اين جنبش بصورت خودبخودی و صرفًا در نتيجه ی پراتيک اجتماعی خود به . 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 " علم مبارزه طبقاتی"بش سوسياليست های انقالبی آن دوران، طرفداران مارکسيسم معتقدند که مارکس و جن

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

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 .  می بايست اين واقعيت مورد تأييدشان باشدمعرفی می کنند، معموًال" مارکسی"

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

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

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

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

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

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

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

. سعی در تحريف تاريخ کرده اند" 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 "٢مثًال خانم فريده ثابتی در نشريه شماره 

اتحاديه متال اعالم خروج از اتحاد کرد :" ... به شکل دلخواه طرفداران اين نظريه مطرح کرده و ميگويدموضوع را 

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

ی کردن مالکيت ابزار توليد نبايد به مفهوم اجتماع. 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 . شوراها امر توليد، توزيع و چگونگی آن را تعيين می کنند. ين خود بيابند و تصميم گيری کنندهای آزاد ب

  )٣٢٩ و ٣٢٨ص ص (." مديريت کارگاه را تعيين و کنترل می کنند

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

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

ای از  شوراگرايی را بايد از سنت شوراها بمثابه مرحله: " در بخشی از اين مقاله می خوانيم. موافقيم" شوراگرايی
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.  يک جريان سياسی مبتنی بر دکترين معينی استشوراگرايی يک سيستم فکری،. 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 . توضيح ميدهندشکست خورده خويش 

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

ديم که منشاء تفکرات اين نشان دا) کميته های سوسياليستی: قسمت دوم( در بخش گذشته ." استالينيسم پديدار گشت

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

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

کرانی چون  تاريخ جنبش کمونيستی قرن بيستم چنين توهمی را القاء سازد، آيا می تواند نقش روشنفآگاه بهو ناتازه کار

  مردم پنهان نگاه دارد؟نظرو همکارشان را نيز ازرفقاِی همفکرديگرخودشان وپايدار، وآقای محسن حکيمی، ناصر

  
  محتوا و ماهيت حزب طبقه کارگر 

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

همه می دانند که ايشان نيز چون ديگر رهبران اين جنبش از قبيل محمود . نيازی به معرفی ايشان از طرف من نيست

 زير شمشير بواسطه ی فعاليت های انقالبی خود در... 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

و ديدگاه ايشان و رفقايشان را مورد بررسی قرار می دهم بواسطه اينکه اينک قلم برداشته . 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"  مقاله رفيق محسن حکيمی در همان سطور اوليه ِی

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

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

 ترديد، عامل اصلی در محروميت کارگران از اين گونه سازمان بی. مارکس نداشته بلکه نقطه مقابل آن بوده است

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

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

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
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بارز ترين شکل اين . نبش بوده استرويکردهای بورژوايی در جنبش کارگری از جمله در مورد سازماندهی اين ج

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 جنبش . لتاريا به زمان خوِد مارکس ميرسداين دو پارگی در سازمانيابی پرو

ص ص (." لنين بود که به اين دوپارگی حقانيت بخشيد و آن را نظريه مند کرد. کارگری تا زمان لنين نظريه مند نشد

  )١٢ و ١١

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

ما می دانيم که طرفداران مارکسيسم معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست های : که در باال گفتيمهمانطور .١

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

ش مبارزه طبقاتی در پيشرفت تاريخ و ارائه بودن روابط زيربنايی توليد بر روابط سياسی و فرهنگی و همچنين نق

" علم مبارزه طبقاتی"و نقش طبقه کارگر، سوسياليسم را از تخيل به " سرمايه داری"تحليل های مشخص از نظم 

آيا بغير از آنست که در چنين صورتی، در تاريخ مبارزه طبقاتی کارگران، عنصر روشنفکری اهميتی . تبديل کرد

نتيجه ِی علمی شدن مبارزه طبقاتی است؟ که خود اذعان داريد که " دو پاره گی" اين به ظاهر صد چندان می يابد؟ و

از همان آغاز پيدايش چنين پديده ای، مارکس و يارانش کوشش کردند که آن را به يکپارچگیِ  روشنفکرِ  حامل اين 

  علم و طبقه کارگرِ  عامل آن تبديل کنند؟

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

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

دوم، بعلت توانايی . ی نشان دهندخود آگاه بوده و حاضرند برای بدست آوردن اين منافع تا حد قهرمانان از خود گذشتگ

و آخر، با دارا بودن . اين پيشروان در ايجاد تماس تا سطح ادغام در توده های بيشمار طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان

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

در اينجا کامًال مشخص است که لنين در طول مبارزه ِی خود در جهت . به کرده باشنداستراتژی و تاکتيک را تجر

را مد نظر داشته و معتقد بود که برای موفقيت انقالب اکتبر توانسته " دوپاره گی"سازمان دهی حزب بلشويک اين 

توضيح می دهد که  ..." چپ روی"همچنين در ادامه ِی متن . را تا حد زيادی بر طرف سازد" دوپاره گی"است اين 

، بلشويک ها توانستند همگام و همقدم و يکپارچه با ١٩١٧ تا ١٩٠٣چگونه در مراحل مختلف انقالب، از سال 

کارگران روسيه در شرايط هميشه متغير و متفاوت شکست و پيروزی ، و افت و خيز انقالب و با به کار بستن انواع 

نی، آشکار و مخفی، در اشکال متنوع سازماندهی و تشکيالتی، باالخره موفق شيوه های فعاليت های قانونی و غيرقانو

با در . شوند و حکومت شوراها را برقرار سازند) دولت موقت( ليبرالی –به سرنگونی حکومت های تزار و بورژوا 

ويک نيز حداقل تا نظر گرفتن چنين توضيحاتی درباره يک واقعه تاريخی، آيا بغير از آنست که لنين و انقالبيون بلش

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

دو "به انجام رسانيد؟ اگر اين " دوپاره گی"را با وجود اين " قيام اکتبر"و " بازگشت سريازان از جبهه ها"تاکتيک 

يمی می خواهد خوانندگانش باور کنند؟ پس چگونه است که سربازان جبهه و به حدی بوده که رفيق حک" پاره گی
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شورا های پترزبورگ و مسکو به فراخوان قيام مسلحانه ِی حزب بلشويک پاسخ مثبت داده و دست به کار می شوند؟ 

ود تا حدود زيادی  نشاندهنده ِی اين واقعيت نيست که حزب بلشويک توانسته ب١٩١٧آيا انجام موفقيت آميز قيام اکتبر 

در انواع (از يکطرف و توده های کارگری ) در حزب(قشر پيشروی جنبش کارگری را به روشنفکران انقالبی 

از طرف ديگر نزديک ساخته و حتا ادغام کند؟ اگر به گفته ِی معروف )  مردمی-سازمان ها و تشکالت کارگری 

وفقيِت قيام اکتبر صحت داشته باشيم، آيا مباور" وردنش استاثبات شيرينی در خ: "ماترياليستیِ انگلس که می گويد

بازخوانی " نه درانتظارقسمت های بعدِی مقاله؟ مشتاقا عمل بلشويک ها را به اثبات نمی رساندِۀشيوتالش ها و

می ارائه  هستيم تا ببينيم آقای حکيمی چه توضيحی برای اين پديده ها"سازماندهی جنبش کارگریرويکرد لنين به 

  .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 .  ساله است٩٠داراِی تاريخچه ای " لغو کار مزدی"

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

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

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

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

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

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

  نيز فاقد استراتژی صحيحی بوده اند؟" شوراگرا"

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

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

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

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

ويی که نه تنها مانع سازمان يابی راستين طبقه کارگر بوده بلکه برای حفظ و استثمار مقابل کارگران بوده است، نير

چنين ) همانجا." (کار مزدی به عنوان اساس مناسبات سرمايه داری از هيچ جنايتی عليه بشريت فرو گذار نکرده است

کِت ايشان در مبارزه ی طبقاتی بوده دليل شکست کارگران، شر: "گفته ای به همان اندازه بيفايده است که مثًال بگوييم

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

برای حفظ و بقای استثمار کار مزدی " گردد و " مانع سازمان يابی راستين طبقه کارگر"استفاده از نيروی برتر خود 

با : تمام صحبت بر سر اينست که. نکند" بات سرمايه داری از هيچ جنايتی عليه بشريت فرو گذاربه عنوان اساس مناس

وجود اينکه طبقه کارگر در نظام سرمايه داری طبقه محرومی است که همواره زير سرکوب دستگاه های قهريه و 

 آن جلو گيری می کند، می بايست تهاجمات ايدئولوژيک قرار دارد و بورژوازی تا جايی که بتواند از سازمان يافتن

کارگر يا (از چه شيوه هايی برای ايجاد اتحاد طبقاتی و انسجام تشکيالتی استفاده کند؟ تمام هنر چپ انقالبی 

در اين خواهد بود که بتواند در هر شرايطی، انقالبی يا ارتجاعی، تهاجمی يا تدافعی، افت يا خيز جنبش، ) روشنفکر
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تحد و منظم نگاه داشته و به سمت هدِف فوری، يعنی تصاحب قدرت سياسی از طريق صفوف طبقه کارگر را م

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

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

قرن بيستم، پس از تالش موفقيت آميز " 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 . ان نظام و حکومت های سرمايه داری دولتی و ناسيوناليستی بدل گشتندتوجيه گر

رجوع " لغو کار مزدی"اگر به مطالب مندرج در هر دو شماره ِی نشريه . داليل چنين پديده ای با ايشان موافق نيستيم

نمی يابيم که سعی کرده باشد نقد خود را به اين مشکل کنيم، نه تنها يک مطلب کامل، که يک پاراگراف کامل را نيز 

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

ه می تمام مطالب ايشان از انتقاد به تشکيالت اتحاديه ای و حزبی آغاز گشته و به همانجا خاتم. 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

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

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

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

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

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

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

  .ن مبارزه نيز متفاوت خواهد بودهای ما و سازماندهی و تشکيالت پيشنهادی ما برای تداوم اي

  
  منشور حزب طبقه کارگر 

  
اما متاسفانه . در ادامه کوشش خواهيم کرد تا اهداِف مشخصِ  اين رفقا را دريافته و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم

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

" لغو کار مزدی"ما در هر پاراگراف از نوشته های ايشان با واژه گاِن . خنان اين رفقا ُگنگ و نامفهوم می گرددس

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

 يا بصورت بسيار ُگنگ و گذرايی به آن اشاره شده بخشيد، در متون اکثريت قريب به اتفاق ايشان يا مطرح نگشته و

پس برای مشخص شدن خواسته ها و اهداف ايشان از مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه نظام سرمايه داری . است

اين مقاله . مجبوريم به تنها مقاله ای که در آن به چنين موضوعی مستقيمًا و صراحتًا پرداخته شده است مراجعه کنيم

جنبش کارگری، مبارزه " را آقای ناصر 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 :" او می نويسد. يافت" طبقاتی و آزمون بديل ها
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ئی و تحزب طبقاتی توده های کارگر حول يک منشور شفاف حقوق جنبش لغو کار مزدی برای سازمان دادن شورا

وقت آنست و هميشه وقت آن بوده است که به سراغ محافل، رهبران و فعالين حی و . پايه ای دست به کار شوند

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

: منشور حقوق پايه ای ما بايد اعالم دارد که. ه کارگر در مناطق دور و نزديک جامعه را هر چه سخت تر کوبيدطبق

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

ر همين لحظه ِی حاضر بايد به صورت رايگان و حقوق بديهی و مفروضی است که همين امروز ، د... سالمندان و 

آزاد از قيِد هر نوع مبادله و خريد و فروش به کليه ِی آهاد شهروندان، به کليه کارگران مستقل از شاغل و بيکار و 

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

  .)د. ب-اشتباه تايپی است يک 

پايان دادن به هر نوع وابستگی اقتصادِی زن به مرد يا فرزندان به : منشور حقوق پايه ای ما بايد اعالم دارد که

 ١٨والدين، محو تمامی تمايزات حقوقی و اجتماعی بين زن و مرد، ممنوعيت مطلق کار کودکان و نو جوانان زير 

 سن بازنشستگی توسط کارگران، تعيين اينکه چه توليد شود و جه توليد نشود يا هر سال، تعيين زمان کار روزانه و

چيز به چه ميزان توليد گردد توسط شوراهای سراسری کارگران، ممنوعيت هر نوع دخالت دولت در کار فعاليتهای 

وض حی و حاضر همه و همه مفر... و ... سياسی، تحزب، تظاهرات، اعتصاب يا هر مبارزه و جنبش اجتماعی و 

  .هر شهروندی است

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

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

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

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

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

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

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 (." اندبرپايی کمونيسم پيش ر

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

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

رح نموده و خواننده را نسبت به اينکه باالخره در اين منشور کذايی چه بايد و تاکتيکی و عملی را در هم و بر هم مط

کداميک اهداف اند و کداميک خواسته های فورِی عملی؟ و بخصوص آنکه بر . باشد و چه نباشد، گيج کرده است

روشن نمی مبنای چه تحليل مشخصی از شرايط مبارزه طبقاتی چنين منشور ی پيشنهاد شده است؟ اين نکات اصًال 

چرا اين رفقا از بيان محتواِی منشور خود گريزانند؟ چرا روشن نمی سازند که دقيقًا به دنبال چه هستند و چگونه . شود

  می خواهند به آن عينيت بخشند؟

منشور حزب سوسيال "و يا " مانيفست حزب کمونيست"برداشت ما از يک منشور پيشنهادِی کمونيستی، همچون 
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، بيانيه ِی مدونی است که از تحليل ساختار اجتماعی ايران و تعيين نظام حاکم بر آن آغاز "لشويک ب-دمکرات روسيه 

گشته و با مشخص ساختن آرايش طبقاتی و هدف نهايی مبارزه طبقاتی پرولتاريا به طرح اهداِف استراتژيک و 

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

در درون منشور جای دارد؟ و يا اينکه " سرنگونی حکومت بورژوازی"نيست که آيا مثًال انهدام ماشين حکومتی و 

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

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

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

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

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

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

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

  ."قيام و سرنگونی بورژوازی و از آنجا به برپايی کمونيسم پيش راند"ذکر کنند به سمت 

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

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

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

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

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

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

  .شخص پرولتاريای ايرانتجزيه و تحليل از نظام حاکم بر ايران و شرايط مشخص کنونی آن و هدف م. ٢

  .استراتژی مرحله ای پرولتاريای ايران. ٣

  . تاکتيک مشخص مرحله ای پرولتاريای ايران.٤

  .دستورالعمل های عام و کلی ای که در سراسر کشور قابل اجرا باشد. ٥

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

اما در اينجا ما صرفًا . جنبش چپ انقالبی برخوردار گردد و هم نفوذ الزم برای متحد کردن ايشان را داشته باشد

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

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

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

گر اين به معنی حفظ روابط و مناسبات استثماری عده ِی قليلی از انسانها از دي. نفع طبقه ممتاز سرمايه دار است

و اينکه روابط و . انسانها و از طبيعت بوده که نتيجه ای جز فقر اکثريت جامعه بشری و ويرانی محيط زيست ندارد

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

ادی است که نهايتًا به فروپاشی آن خواهد انجاميد، پرولتاريای پرولتاريا تحميل کرده و از آنجائيکه اين نظام حامل تض
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جهانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی اين حکومت ها و جايگزينی آن با حکومت دمکراتيک شورايی نداشته و 

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

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

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

و به علت . رمايه داری رسيده استجامعه برای گذار، به سرعت رشد کرد، که اکنون به مرحله ِی انحصاری رشد س

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

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

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

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

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

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

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

  .ط انقالبی را به جامعه تحميل کندرو به اعتالء گذاشته است و می رود تا در تداوم خود شراي

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

  .برای انهدام ماشين حکومتی بورژوازی و استقرار حکومت پرولتری به شکل دمکراسی مستقيم شوراها استفاده کند

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

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

دند تا مانع فروپاشی ساختار قدرت هيئت حاکمه کنونی و جايگزينی آن با الگوی متعادلی از هرم ليبرالی قدرت گر

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

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

راهی آنان چهره ای انقالبی گرفته و شعارهاِی پرولتاريا را با حذف محتوای انقالبی و سعی دارد که برای گم

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

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

تاکتيک . داری جهانی برای بدست آوردن سهم بيشتری از حاصل استثمار کارگران و چپاول منابع ملی استفاده کند

کنونی پرولتاريای ايران، افشاء عملکرد و طرد اين قشر از نهادها و سازمان های بالقوه انقالبیِ مردمی بوده و در 

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

  .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 . ٥

 محلی، به تبليغ و ترويج اصول سوسياليسم علمی –ته های سوسياليستی در واحدهای توليدی و منطقه ای با تشکيل کمي

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

تا هر سنی، اياب و ذهاب، مهد کودک، مسکن، بهداشت، دارو و درمان، تحصيل " خواسته هايی چون . استفاده کند
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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 " شاغل و بيکار و زن و مرد تعلق گيردکارگران مستقل از 

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

ن، تعيين اينکه چه توليد شود و جه  سال، تعيين زمان کار روزانه و سن بازنشستگی توسط کارگرا١٨جوانان 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 

  .قاعدتًا در اين قسمت از منشور قرار می گيرد." ستمفروض حی و حاضر هر شهروندی ا

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 

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

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

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

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

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

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

د در حول چنين منشوری، و عدم پيوستگی به توده ِی عدم دستيابی به اتحا. 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 

ه پيشروان و تود" دوپارگی"مبارزاِت سنديکايی و " سياسی نبودن"مردم، تحت هر لوا و پوششی، از جمله به بهانه ِی 

ها، در واقعيت چيزی نيست جز ُلنگ انداختن در مقابل شرايِط افتراقی ايکه بورژوازی و حکومت سرکوبگر آن 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"وانندگان ما مالحظه می کنند که عليرغم حسن نيت انقالبی رفقای با اين حساب خ

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

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

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

اما بايد خاطر نشان کنيم که . جامعه شوروی از اهدافش منحرف گشته و سپس به سرمايه دارِی درنده ای تبديل گشت
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و ) تزار( اهداف و شيوه ِی پيشبرد يک انقالب تمام عيار کارگری عليه حکومت فئودالی بلشويک های روسی صحِت

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

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

 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 شورايی .  با موفقيت به اجرا در آوردند١٩١٧ها و تشکالتی متنوع، در اکتبر 

وی صحت برنامه و خط مشی ايشان تا نقطه ِی پيروزی انقالب پرده ای از پرولتاريا حراست کنند، نمی تواند بر ر

  .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 )ليستیسوسيا(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 " منطقه اِی "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 –انتقال آگاهیِ  طبقاتی و هدفشان درگيری در مبارزات روزمره ِی کارگری و ايجاد پيوند و 

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 است. آجرهاِی بناِی حزب طبقه کارگر می باشند

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

اما در واقعيت همان محتوا و سنگ ... و يا " شوراِی سراسرِی طبقه کارگر"و يا "  طبقاتی طبقه ِی کارگر–سياسی 

يل قرن بيستم بوجود آورده و از طريق آن توانستند دوپارگی و نمونه ای که بلشويک ها نيز در اوا. بناِی حزبی است

تفرق را تا حدود زيادی درمان سازند و با موفقيت، شوراهای کارگری و محلی را به کسب قدرت سياسی و تشکيل 

تشکيالتی که اگر وجود نداشت، طبقه کارگر نمی توانست . حکومت دمکراسی مستقيم مردمی تشويق و رهنمون سازند

چه در زمان رکود و ارتجاع که عقب .  لحظات مختلف سرنوشت ساز در اقصاء نقاط روسيه هماهنگ حرکت کنددر

انقالبی که با ظهور نشينی منظم کارگران از شوراها به سنديکاها و اتحاديه ها را ايجاب می کرد و چه در دوران 

  .دستور کار جنبش پرولتری قرار دادی را در، تهاجم به ماشين حکومت بورژوازی و کسب قدرت سياسمجدد شورا ها

. صحبت نمی کنيم" لغو کار مزدی"پس آنچه تا کنون گفتيم واضح می سازد که ما از الگوهاِی مورِد انتقاِد رفقاِی 

و معتقد . يعنی ما از اجتماع روشنفکران مجرد از توده های کارگری و مبارزات جارِی طبقاتی ايشان سخن نمی گوييم

احزابی که هيچگونه پايه ی . ه تجربه ِی تلخ دهه هاِی گذشته ِی جنبش کارگری در ايران نبايد تکرار شودهستيم ک

اما در عين حال نبود . طبقاتی نداشته و حتا در محيط جغرافيايی پراتيک انقالبی پرولتاريای ايران قرار ندارند

سری کميته های سوسياليستی و ساختار تشکيالتی منشوری مدون و انقالبی برای ايجاِد اتحاد عمل و هماهنگی سرا

مثًال در دوران تشکيل حزب توده . متحد کننده ِی اين کميته ها را نيز به همان اندازه خطرناک و تعيين کننده می دانيم

ه  ، اين حزب داراِی ارتباِط نسبتًا وسيعی در جنبش کارگری بود، اما ب٣٢ مرداد ٢٨ايران تا تاريخ کودتای ننگين 
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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 

را در مقابل تهاجم ارتجاع پهلوی و امپرياليسم آمريکا عناصر انقالبی آن دوران، چون رفقای سازمان افسری، آنان 

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 . ا حل کنيممسئله ر

و " نمايندگی پرولتاريا"و " چپ"الگوِی ليبرالی سرمايه داری می باشد، حتا اگر زير پوشش تئوری هاِی به ظاهر 

خط مشی شان جدا از طبقه کارگر و توده هم مطرح شوند، ساختار تشکيالتی شان نيز چون " 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 

 تشکيالتی توسعه داده و در عوض درگير شدن در ظاهر و فرم، به توضيح شرايط مشخص طبقاتی و ضرورت های

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 . ه ِی چنين محتوايی نيز می توان به اتحاد رسيدهمنظری بوجود آيد، خواه نا خواه در مورد ظرف در بر گيرند

هنوز بحث ما با اين رفقا پايان نيافته و در قسمت نهايی اين بحث به شکل شورايی سازماندهی طبقه کارگر خواهيم 

  .پرداخت
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