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 پیشنهاِد بورژوایی یک    مومی: مع ع ا مج 
 زاده جالل اعتماد 

حکمتیست   –ی مرکزی حزب کمونیست کارگری  ، عضو کمیتهگیرها» از آقای فواد عبدالهیتپه و کابوس جنای با عنوان «هفتچندی پیش مقاله 

ی اخیر . موضوع جزوهی آقای وحید اسدینوشته  تحت عنوان «چپ علیه کمونیسم»  است  اینقد جزوه  اشبهانه(خط رسمی)، منتشر شد که  

های اخیر به محور اتحاد انواع و اقسام جریانات و احزاب چپ اپوزیسیون بدل «شوراگرایی» است که به طور ویژه در سال  راهبرد نقد و افشای  

تبیین در سه ساحت شورا، دولت و حزب، با  طلب  های نظری چپ سرنگونی» با پیگیری بنیانپ علیه کمونیسم«چدر وحید اسدی    شده است. 

نقد   در  آقای وحید اسدیهای  استدالل  ایستد.ی طبقاتی میپیشبرد مبارزه کند که چپ همواره علیه کمونیسم و  » اثبات می چپ«یبرالیسم ذاتی  ل

ها در این مقاله ن جزوه در دسترس خواننده است و بازخوانی آندر هماای  ی اتحادیهرد راهبرد شوراگرایی و در دفاع از مبارزه   » و الیبرچپ ل«

 به کیفیت مداخله .ضروری نیست
ً
با مراجعه به ادبیات  بپردازم و بعد ی سیاسیمباحثه اینی آقای عبدالهی در در اینجا قصد دارم ابتدا مختصرا

 شود، بحث را گامی پیش ببرم.» خوانده می چه «جنبش مجامع عمومیی آنحکمتیست درباره   –کمونیست کارگری سیاسی حزب 

 خداحافظی با آقای عبداللهی 

آقای ی «چپ علیه کمونیسم» مربوط نیست.  ی آقای عبدالهی چندان به سیر استدالل و مباحث جزوهحقیقت این است که محتویات نوشته

طلب گیر کرده بود را بیرون ریخته و البته همزمان یک امتحان رونویسی ها در گلوی چپ سرنگونیچه مدتی نقد آن جزوه، آنعبدالهی به بهانه

های منصور حکمت و دیگران رنگ و رو از نوشتهبرداری بیبحث آقای عبدالهی یک کپیهم داده است. اساس    ونیسم کارگری در مکتب کم

های و در بخش  ی نظری و سیاسی بحث (مجامع عمومی) بهتر است به منابع اصلی رجوع کنیممایهاست، به همین جهت برای پرداختن به درون 

 بعدی چنین خواهیم کرد. 

ی در مقاله  در میان نیست.  تا مرز شیادی  تحریفو    زنیگویی، برچسبگردد چیزی به جز ناسزا ا آنجا که به سهم خود آقای عبدالهی برمی اما ت

ارجاعتپه و جن«هفت به جزوهگیرها»،  انگشتها  واقعی  معنای  به  میان   شمارندی «چپ علیه کمونیسم»  نقش  امالنویسی پردهو  برای  هایی 

بچسباند و هر نوع شیادی سیاسی   دشمنشکند که هر برچسب نامربوطی را به  آقای عبدالهی کمک می  روش به   این  . را دارند  نویسندهبار  کسالت

های آقای عبدالهی به متن مورد انتقادش کم است،  به همین علت هر چقدر ارجاع  .سیاسی قالب کند  انتقادرا که یاد گرفته به کار بگیرد و به جای  

هایی را به «چپ علیه آقای عبدالهی گزاره که    جاستآن های این شیادی  نمونه  ترینروشنهای او پرشمار است.  ها و دروغدر مقابل تحریف

ی گوید که نویسندهقای عبدالهی در کمال خونسردی به مخاطبش میها نیست! آهیچ جای آن جزوه ردی از آندهد که  کمونیسم» نسبت می

 «چپ علیه کمونیسم»: 

 اعتصاب را بشکنند و به کار برگردند کند که توصیه میتپه هفتبا اعتصاب مخالف است و به کارگران  .١

 ی قانونی است ی غیرقانونی مخالف است و طرفدار مبارزه با مبارزه  .٢

 کندنهی می سیی سیا مبارزه کارگران را از  .٣

 ی پارلمانی و کسب اکثریت است ی انقالبی و طرفدار مبارزه مخالف مبارزه  .٤

 است  نژادو احمدی صدر و خاتمیی ملی و حزب توده و بنی، طرفدار جبههداری و بورژوازی ملی استی سرمایهطرفدار توسعه .٥

پاراگرافی در مقالهها مورد دیگر نیز اضافه کرد چون  توان ده به این لیست می آقای شود که یک دروغ این چنینی در آن نباشد.  پیدا می  کمتر 

نقد و رد آنعبدالهی بعد از ابداع هر کدام از این دروغ تا بتوانکند. او به این شعبدهسیاه می  ها چند صفحه در  د از بازی مضحک نیاز دارد 



٢ 

ی طبقاتی در ایران ای که به چند دهه قبل مربوط هستند کمک بگیرد. او به رغم ادعاهایش، درکی از مختصات جدید مبارزه های سیاسیکلیشه

ش از حتی شناخت  اما   . بجنگدی ملی و «مارکسیسم قانونی»  صدر و خاتمی، جبههبا بنی  ١٤٠٠ندارد و به همین خاطر ناچار است در سال  

در موضوع کمی  خواهد  و می  خورد برمی  ی کارگرو علت سرکوب طبقه  ٥٧به انقالب    هایشدر اثنای لفاظی  وقتیاریخ هم تعریفی ندارد.  تهمین  

ی طبقاتی» «مبارزه کنندگی  نقش و تعیینو به این شکل شناخت خود از    ١آورد می در«کنفرانس گوادلوپ»    سر از«عمیق» شود، بعد از چند جمله  

 کند. باره شنیده که «حزب توده را باید محکوم کرد»، پس این کار را میبا این حال چیزهایی در این کند.آشکار میرا نیز 

های بادی را به از دن کیشوت است. اگر دن کیشوِت سروانتس آسیاب  نوینی، خود نوع  دارد   هی دن کیشوت عالقاستعاره به  آقای عبدالهی که  

سازد و بعد علیه او برد، دن کیشوت امروزِی ما برای اثبات دالوری خود شمایلی از یک غول ناموجود می ها حمله می دید و به آنغول می یئته

 کند. می افشاگری 

 نقل میی آقای عبدالهی در یک بحث سیاسی، بخشی از مقالهمداخله کیفیت ی گویا از به عنوان یک نمونه
ً
 کنم: ی ایشان را عینا

 رد یگیرا هم به شاهد م  نیو لن  پرد یخود، از شاخه به شاخه م  یبرالیمتعفن ل  یاثبات ادعاها  یبرا  یاست که چگونه جناب اسد   آوررتیح...    "

نداشته باشند، فعال به "اشاعه سبك کار   یاس یتحزب و قدرت س   ك،یبکار تاکت  ینشدند کار  تی به کارگران هشدار داده است که تا اکثر  ا ی که گو

کار"، "خانه    یاسالم  یاز "شوراها  شانیکه ا   کرد یحکم م  می! عقل سلشوندیم  تی که اکثر  ی" مشغول باشند تا زمانی" و "مبارزه صنف یاحوزه 

"استدالالت"   ه یتا پا  آوردندی" نقل قول م ل ئالمسا  حی" و "نهج البالغه" و "توض یاسالم  یکارگر، "محجوب"، "وزارت کار"، "قانون کار جمهور

آقا  راخود    هیپایب ا  یاسد   ی"محکم" کنند. کنه مطلب  اثبات  جنبش    یعن ی خود (  ینکته است که طبقه کارگر در بطن مبارزات اقتصاد  نیدر 

 : دیفرمای ندارد. م یاس یتصرف قدرت س  ی برا یستیبه تحزب کمون  یازی ن ن ینابراو ب  رسدیم سمیکمون  یعنی خود،  ی رهائ ی)، به تئوریخودبخود

مسئله   دینبا  زین  ستهایو کمون   ای پرولتار   یو به تبع برا  ستین  ک یتاکت  ک ی  یبورژواز  یبرا  یمسئله قدرت دولت ن،ی"حال دوباره با ارجاع به سخنان لن

آنجاست که او    یبورژواز  یبودن دولت برا   ک ی است). استراتژ  یکاف  یستیالیتخته کردن در انقالب سوس   یتز برا  كی  نیباشد. (هم  یکیتاکت  یا

هم دردست گرفتن قدرت    ستهایکمون   ک ی ببرد. مسئله استراتژ  شیرا پ   یدینظم تول   یکنون   وه یش   نیاش ا  یبدون قدرت و دستگاه دولت  تواندینم

  نیًو استفاده از ا  نی دولت طراز نو لیتشک ،یدولت
ً
  ا یمتخاصم با پرولتار یروهای و سرکوب کامل ن دنیدرهم کوب یمقتدر برا دولت متمرکز و قطعا

 "داخل مرزها و، در ادامه، چه در خارج آن ـ است. درـ چه 

"دولت    لیخود، تحت عنوان تشک  نی نو  سمیاسالمنژاد و پان   یاحمد  یندارد که آرزو  ییابا  رانیطبقه کارگر ا   یشرویمقابله با پ  یبرا  یاسد   یآقا

  ل یدر منطقه تبد  یستی تاریلیو م  یبه قدرت مطلق نظام  رانیا  یمل  یبورژواز   خواهد یاست و م  لیئاسرا  ینابود  اشفه یوظ   نی که اول  ی"ن ی طراز نو

.  م ی ریبگ  یجد  یآن، کم  یهودیو ضد  یغلظت اسالم  رغمیرا عل  دگاهی د  نیا  دیبخت برگشته سنجاق کند. اما اجازه بده  نیرا به تابوت لن  ودش 

"راه رشد    یورئجنازه ت  اءیاح  ری ندارد. مس  یازین  یاس یدر برخورد به تصرف قدرت س   یستیو حزب کمون   كیبه تاکت  یدگاهی د  نیروشن است که چن

 ی تار ینسخه نیا جانیدر کالبد ب دنی. دمدیرس  یاسالم یاز جمهور تی" توسط سنت حزب توده، به حمایارد هیرسرمایغ
ً
شکست خورده،   خا

 "است.  یبیعج یبازاما شعبده

ی چپ ی جزوهکه «نویسنده  این  بنابراین او برای استنتاج   «استنتاج از هیچ» کارش خوب است. آقای عبدالهی در هر کاری بد باشد، در هنر  

 ضرورت تحزب را رد کندعلیه کمونیسم ضرورت تحزب برای تصرف قدرت سیاسی را رد می
ً
 به این نیاز ندارد که آن نویسنده واقعا

ً
 ، کند» ابدا

قولی که هیچ ربطی به نقل  های او در ابتدا و انتهای این قسمتبینید لفاظیمیهمان طور که    آقای عبدالهی به هر حال کار خود را خواهد کرد.

 

 نقل میاین بخش از مقاله ١
ً
، با اعتصاب قدرتمند خود یك نظام تا بیخ دندان بورژوایی و مستبد ۵۷کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما" در انقالب  "کنیم: «ی مذکور را عینا

"جیمی کارتر" و  کشید، شوراها و کمیته های کارخانه خود را هرچند کوتاه مدت، اعمال کرد و خطر کمونیسم و حکومت شورایی از ایران تا اتاق خواب پرزیدنترا بزیر 

 در گوادلوپ نشستی ترتیب دادند تا خمینی و ضدانقالب اسالمیئهی
ً
را سازمان دهند و بتوسط آن، انقالب   ت حاکمه آمریکا رسید و با توجه به "خطیر"بودن شرایط، فورا

 » ... و شوراهای کارگری را سرکوب کردند ۵۷



٣ 

به بدون این که  جایگزین کنید،    ی دیگرهر مقاله قولی از  ی چپ علیه کمونیسم را با نقلقول از جزوه توانید آن نقلشما می  ندارد.  انتخاب کرده

   آقای عبدالهی خللی وارد شود. هاینوشته«انسجام» 

یابی کارگری و ی تشکلو حزب متبوعش درباره نویسنده    الگویگیرها» را قلم بگیریم،  تپه و کابوس جنی «هفتمقالهو تحریفات    هادروغاگر  

صدر و خاتمی و سایرین ترک ما همینجا آقای عبداللهی را در حال نبرد با اشباح بنی  ».و شورا   ماند: «مجمع عمومیتپه باقی میمبارزات هفت

ی چپ علیه کمونیسم رجوع و برای آشنایی با  کنیم که خود به جزوهما از خواننده دعوت می   آن الگو ادامه دهیم.  پیرامونکنیم تا بحث را  می 

 هد بود اگر تمام جزوه مطالعه شود تا روشن گردد که شیادی کار چه کسی است. ی کوتاهش را مطالعه کند. بهتر خواهدف و روش آن مقدمه

 *** 

ادبیات و بحث پیرامون «مجامع عمومی و شوراها»  باید گفت که وارسی  پیروانش  ارجاعهای منصور حکمت و  با    جز 
ً
پرتعداد و بعضا های 

  ها مصاحبه  و   حزبی  هایقطعنامهای است از  مجموعهدر دست داریم  ن  و حزب کمونیست ایرا باره از حکمت  چه در اینطوالنی ممکن نیست. آن

ی بحث ها که پس از حکمت دنبالهآن  های تاریخی و سیاسی است اما از استدالل و بحث کمتر نشانی دارد.سرشار از حکم  هایی کهو سخنرانی

اند، به اینجا یا آنجای بحث «مجامع عمومی» چیزی افزودهاند یا به دلخواه خود  ها را در تیراژ باال چاپ زدههای همان حکماند یا کلیشهرا گرفته

ن زمینه عبارتست از آثار منصور حکمت کل ادبیات موجود در ای  در نتیجه  . را از بحث حکمت قلم نگرفته و کم نکرده استاما کسی چیزی  

تبیینی و خطوط    چنین است که  .او  محتوای آیندگاِن های پرحجم و کمی برافزودهها یا اسناد حزب کمونیست ایران) به عالوهها، مصاحبه(مقاله

ناکافی و حتی گاهینامنسجمبسیار    پشتیبان بحث «مجامع عمومی و شوراها»ی  استدالل به یک راین در وارسی نمیبناب  . اندمتناقض  ،  توان 

پرتعداد و طوالنی را های  قول نقلخواننده  ای از اسناد حزبی اکتفا کرد و ناچار باید به منابع مختلف رجوع کرد. امیدوارم  شخص یا مجموعه

 . تحمل کند

 ی گذشته و حال، درباره در پرانتز

اکثریت، حزب توده   خلق  بین فداییان  بر سر راه و روش سازماندهی کارگران  سیاسیی یک جدال  طرح مجامع عمومی و شوراها در ابتدا بر زمینه

کردند و در ای دفاع میی اتحادیهی اول از الگوی مبارزه دسته.  سوی دیگر طرح شده استسو و حزب کمونیست ایران از  یکو راه کارگر از  

بخشی از یک تنها  شوراها را پیش گذاشت. پیداست که این جدال  مقابل حزب کمونیست به رهبری منصور حکمت الگوی مجامع عمومی و  

ی سیاسی طرح این بحث را حزب کمونیست ایران زمینه  بوده است.  ٥٧ی طبقاتی در ایران و ماهیت انقالب  مبارزه   تاریخبر سر    سیاسیتقابل  

 کند: بندی می چنین صورت 

ایش فراگیر در میان توده های کارگر است و مبارزه برای ایجاد این تشکلها خود  تمایل به سازمانیابی و متشکل شدن، یک خواست و گر  -٤...  "

ای مستقل یک وجه دائمی جنبش کارگری در دوره اخیر بوده است، جمهوری اسالمی مداوما این مبارزات را سرکوب کرده و سازمانهای توده 

 مورد هجوم قرار داده و متالشی کرده است؛  کارگران را که در جریان انقالب و در سالهای پس از آن شکل گرفتند،

ت  بر متن این شرایط، جمهوری اسالمی تالش میکند تا با تبلیغ و ایجاد سازمانهای زرد و ارتجاعی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی، مطالبا  -٥

 کارگران را تحریف کرده و جنبش کارگری را محدود و مهار کند؛ 

جنبش کارگری، موجب تقویت گرایشات محافظه کارانه و سندیکالیستی در برخی محافل کارگری و بویژه سازمانهای فشار رژیم اسالمی به    -٦

چپ خلقی شده است. عالوه بر این طرح ها و ایده های ذهنی و غیر عملی نظیر "سندیکای مخفی"، که نه فقط مقدورات و نیازهای واقعی  

ای و علنی شانه خالی مینماید، از جانب برخی های توده از پاسخگوئی به نیاز کارگران ایران به تشکل جنبش کارگری را ندیده میگیرد، بلکه اصوال 



٤ 

ها، هرچند با استقبال وسیعی در میان کارگران روبرو نشده است، اما به هر اندازه که نفوذ و اشاعه پیدا کند،  گروه ها طرح شده است. این ایده

 ٢"...ای طبقه کارگر تبدیل خواهد شد؛به مانعی در راه سازمانیابی توده  باعث آشفته فکری کارگران شده و

ای در لحظه  شود تاخاموش میو    گیرد درمیمیان این دو طرف  گاه  گهتوان عناصر اصلی جدلی را یافت که از آن زمان تا کنون  بند می   ٣در همین  

   :که اشاره کنیمگریزی زدیم تا ی تاریخی بگیرد. به این زمینه در دوباره  دیگر

  
ً
درباره اوال اخیر  نوشتاری  و  گفتاری  بحثجدال  تکرار  و  نیست  جدیدی  چیز  سندیکا»  و  «شورا  چهلی  از های  جلوگیری  برای  است.  ساله 

 ی شورا و سندیکا ندارد. در کشمکش میان طرفداران های پرحرارت اخیر درباره رو هیچ ربطی به بحثی پیشسوءتفاهم باید گفت که نوشته

نه تپه»  ی اول در دفاع از سندیکای «واحد» و «هفت«فعالین سندیکایی» و «شوراخواهان» هیچ جای درستی برای ایستادن وجود ندارد. دسته

 وجود داشت، بلکه    »تشکل سابق« ی مبارزات واقعی کارگران در این دو  چه تا چندی پیش به واسطهاز آن 
ً
کنند دو دفاع می  ایناز انحطاط    اتفاقا

  ها و اشتباهات این دیگری. این دعوای درونی خانواده از کاستی »تپهی دوم در دفاع از «مجمع نمایندگان هفتو دسته
ً
ی «چپ» است که نهایتا

 .٣چربدمی شانایفرقهشان بر اختالفات توافقات سیاسی

  
ً
 ها و اتحادیهعمومی و شوراها» با نقد اتحادیهبخش بزرگی از ادبیات کمونیسم کارگری پیرامون «مجامع  ثانیا

ً
گرایی گره خورده است و عموما

بنابراین در ادبیات کمونیسم کارگری بحث از چیستی مجمع عمومی بالفاصله به نقد   .زندسندیکا دور می- گفته و ناگفته حول دو قطبی شورا 

 شود.سندیکا و سندیکالیسم منتقل می

 یت کمونیسم کارگری به روا ، و شورامجمع عمومی 

گفتیم که  مجمع عمومی  درباره   چنان  یا  نوشته   بسیار ی  است  «تشکل»  یک  خود  عمومی  مجمع  باالخره  که  نیست  معلوم  آخر  دست  اما  اند 

گیرد یا در امتداد آن؟ آیا مجمع عمومی همان شوراست یا نه، و اگر نیست چه چیز از آیا «اتحادیه» در مقابل آن قرار می بنای تشکل»؟  «سنگ

آوریم و تصویری کلی های گوناگون به این سوال را گرد کنیم تا از خالل متون و ادبیات موجود، پاسخشورا کم دارد؟ به هر صورت ما تالش می

 اند ترسیم کنیم. ن که گفتهاز مجمع عمومی چنا

 ٤عمل میکند ..."  آلترناتیو سازمانهای زرد کارخانه ای"... مجامع عمومی نه بعنوان شورای کارخانه، بلکه بعنوان مجمع عمومی و در نقش ارگان  

مبارزه در شرایط ایران اجتماع کردن، پای یک تصمیم را جمعا امضا کردن، جمعا اعتراض کردن و جمعا پاسخ خواستن، مناسب ترین شکل  "

 ٥"امروز است.

  یلیدر مقابل کارفرما خ  یگرفتن به طرح مطالبه ا  م یدر وقت نهار و ... و تصم  ،سی بخش در سلف سرو  ک ی  ایمرکز    ک یجمع شدن کارگران  "

 ٦"...تر است یتر و واقع  یشدن

 

 ١٣٦٦ماه ، آبان پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، کارگر، شورا، مجمع عمومی، سندیکا یای طبقه های توده تشکل یقطعنامه درباره  ٢
 .  تپه نقش کند ی کارگران هفتی شورایی را بر پیشانی مبارزه کرد تا شعار اداره میصدا تالش به یاد داریم که زمانی تمام این چپ یک ٣
 ١٣٦٥، حزب کمونیست ایران، باز هم درباره شورا، منصور حکمت ٤
 ١٣٦٦پاسخ به سؤاالتی در باره مجمع عمومی کارگران، هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه، منصور حکمت، حزب کمونیست ایران،  ٥
 محمدی، خالد حاج یو چشم انداز مبارزه سراسر یع عموم مجم ٦



٥ 

مستقیم کارگران در هر فابریک و محل کاری در مبارزات و جدال مجامع عمومی کارگری بیان دمکراسی مستقیم طبقه کارگر و ابزار دخالت  "

رند. خود با کارفرما است. در این نوع سازمانیابی کارگران یک مرکز با رای و دخالت مستقیم و بدون واسطه خود در همه تصمیم گیریها دخالت دا

 ٧"  ن است که در استبدادی ترین جوامع ممکن است.مجامع عمومی ساده ترین شکل تشکل یابی کارگری در ابعاد توده ای و از پایی

 بیی کارخانه جمع می ای برای اعالم اعتصاب یا اعتراض در محوطه هر جا که کارگران کارخانهبنابراین  
ً
آنکه خود با خبر باشند شوند احتماال

 : است » کارگران برای «تجمع دیگری ، مجمع عمومی در واقع نام اندیک «مجمع عمومی» تشکیل داده

برخوردار نباشد و در    یاتیخصوص  نیکه از چن  ستین  یاعتراض  چیه  بای تقر  ...اجتماع و ابراز قدرت کارگران است  یع یظرف طب یمجامع عموم"

  قت یتشکل و در حق  یسنگ بنا تواندیجنبش که م ک یو بعنوان  تجمع ها چنانچه جمع و جور شوند نیهمنباشد،  یمتک یواقع بر مجامع عموم

 ٨"  .اشدشدن را داشته ب یسراسر تیقابل تواندیهر نوع سازمان کارگران باشد م یسنگ بنا

شود که کارگران برای اعتراض یا مقابله با دولت یا همان وقت تشکیل میحتی نیاز نیست که مجمع عمومی منظم برگزار شود، مجمع عمومی  

 : کنندکارفرما تجمع می

تالش برای    رویی کارگران با دولت و کارفرماست.درمساله اصلی تشکیل آنها در شرایط رو الک نیست.  منظم بودن مجامع عمومی نیز هنوز م "

 ٩"منظم کردن تشکیل مجامع (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد) کاری است که باید در دل جنبش مجمع عمومی به پیش برده شود.

 مجمع  تا اینجا به نظر می
ً
 نیاز به تبلیغ و ترویج ندارد. با تعریفی که تا اینجا از مجمع عمومی رسد که اوال

ً
 یک الگو نیست و ثانیا

ً
عمومی اصال

تبلیغ و ترویج مبارزه در دست داریم، وظیفه ترویج یک الگو نیست بلکه  تبلیغ و  ی اقتصادی در میان ی یک «فعال جنبش مجمع عمومی» 

مجمع  هم جمع شوند، مجمع عمومی تشکیل شده است. گرد دست به اعتراض یا اعتصاب بزنند و که که کارگران به محض این .کارگران است 

 ای است: اتحادیه-ی پیشای صفر هر اعتراض کارگران است و به این معنا یک مرحلهعمومی نقطه

 ی تالش برا  یو به جا  به عقب برگردند  دیگام با  ک یحفظ اتحاد، حفظ رهبران و انسجام قدم به قدم خود در برابر کارفرما و دولت   یکارگران برا"

 یو سراسر  یدر سطح منطقه ا  یکار بپردازند و جنبش مجمع عموم  یدر محل ها  یمجامع عموم  یها به سازمانده  هی و اتحاد  کایسند  یسازمانده

 ١٠" را بر پا کنند.

» چه میا شدند ی اقتصادی با کارفرمکه با تجمع یا اعتصاب وارد مبارزه اما کارگران پس از آن
ً
 ؟ کنند«طبعا

واضح است که در این سنت هم کارگران نماینده انتخاب میکنند. اما این نمایندگان پشتشان به مجمع عمومی کارگری، به تصمیمات آن و به  "

 ١١" .قابلیت تجمع مجدد آن گرم است

 یابیاز نظر شکل سازمان و دهدسرمایه در محیط کار رخ میی آن مراحلی است که در هر نبرد کار و  بحث مجامع عمومی تا اینجا تنها واگویه

، هرچند این به اصطالح الگوی مجامع در دست نیست  که نام متمایزی را طلب کندها  ای از یک الگوی متفاوت از اتحادیههیچ نشانه  هنوز

   .است دالی بورژواییجی طبقاتی در ای است که حد نهایی آن انحالل مبارزه عمومی حامل محتوای سیاسی

 

 همان ٧
 ، اسد گلچینی کارگران یاتوده  یهاتشکل  یبناسنگ یجنبش مجمع عموم  ٨
 ١٣٦٥، منصور حکمت، زمستان  باز هم درباره شورا ٩

ند در نشینها پس مییک گام از ایجاد اتحادیه  پس از آن کهن  کارگرارا  که چ. معلوم نیست  ، اسد گلچینیکارگران  یاتوده  یهاتشکل  یبناسنگ  یجنبش مجمع عموم   ١٠

  ؟!رسندها نمیی ایجاد اتحادیهه مرحلهای و سراسری تشکیل دهند و به سادگی با یک گام به پیش بمنطقهباید مجامع عمومی  گام بعدی
 ١٣٦٦، منصور حکمت، زمستان هی و اتحاد کای سند ،یندگینما أتیه کارگران، یمجمع عموم  یدرباره  یپاسخ به سؤاالت  ١١



٦ 

کند؟ از آنجا که کل ماجرا از یک اعتراض یا اعتصاب آغاز شده و برای چه مبارزه می   در این شرایط  حال ببینیم که یک مجمع عمومی مفروض 

»-و    ی طبقاتی است، با یک اعتراض یا اعتصاب اقتصادی مواجهیمی امکانات مبارزه بحث هم در محدوده
ً
ی مجمع وظیفه  -باز هم «طبعا

کردن دستمزد به ارزش نیروی کار یا احقاق حقوق قانونی کارگران ای برای نزدیکی اقتصادی است، یعنی مبارزه عمومی مفروض ما پیشبرد مبارزه 

   دارانه.در چارچوب روابط سرمایه

مجامع   رسمیت یافتنف، ابراز نظر در باره طرحهای دولت، فعال شوند. این مجامع باید هرچه بیشتر در قلمرو قرارداد دسته جمعی، حل اختال "

 ١٢"  باید بعنوان یک شعار از طرف این جنبش مطرح شود.

بشناسد رسمیت  به  کارگران  نمایندگان  عنوان  به  را  عمومی  مجامع  دولت  که  است  این  یافتن»  «رسمیت  از  همانمنظور  مورد  ،  در  که  طور 

پاسخ به این سوال ی خود شوند؟  چرا کارگران مفروض ما نباید در این مرحله دست به کار تشکیل اتحادیهرود.  های قانونی» انتظار می«اتحادیه

شوند یا  ها یا سرکوب می: «اتحادیهاش این است کهچکیدهگیرد و  ای از ادبیات کمونیسم کارگری پیرامون مجامع عمومی را دربرمی بخش عمده

 کنند». سازش می

 پس از تشکیل مجمع عمومی: پیش برویم،  با کمونیسم کارگری   یک گام 

 کار بعدی ما، پس از این مرحله تالش در طی کردن مراحل زیر خواهد بود:"

 تشکیل هیات اجرایی  ،منظم کردن مجامع -١

 شوراهای کارگری به اینها طالق ناما -٢

 شخصیت حقوقی یافتن مجامع ،برسمیت شناخته شدن توسط (تحمیل شدن آنها به) دولت -٣

 ... 

 ١٣" .قرارداد دسته جمعیگسترش اختیارات شبکه شوراها در امور کارگری و  -٨

 !یابد؟ با برگزاری منظم جلساتا تحول می«شورا» شکل متکامل مجمع عمومی در نزد کمونیسم کارگری است. اما مجمع عمومی چگونه به شور

یافته کارگرانست. در هر واحد تولیدی، همه کارگران عضو شورای آن واحد هستند و مجمع عمومی کارگران  شورا مجمع عمومی منظم و سازمان"

اجرائی و یا تحت هر نام دیگر) بدنه و ارگان تصمیم گیرنده شورا است. مجمع عمومی برای اجرای تصمیمات خود افرادی را (بعنوان کمیته  

 ١٤" انتخاب میکند. این افراد در هر جلسه مجمع عمومی، قابل عزل و نصب مجدد هستند.

 مثال: به عنوان

 ک ی  ا یخود را حفظ کند و هر دو هفته و    ی بتواند ادامه کار  ریاعتصاب اخ  انیکارگران هفت تپه چنانکه بعد از پا  یهر روزه کنون   ی مجمع عموم"

 ١٥"  .شودیو محکم م جادیا تپهکارگران هفت یخود را برگزار کند، عمال شورا  رندهیگ میاجتماع تصم کباریماه 

تصوری کنند، حکمت هر نوع قابل  مبارزه میقرارداد جمعی  گرفتن اختیار  شدن توسط دولت و  که شوراها برای به رسمیت شناختهحالهمان  در  

 کند:ها اضافه میی آننامهاز مبارزه را به اساس

 

 ، منصور حکمت باز هم درباره شورا ١٢
 ، منصور حکمت باز هم درباره شورا ١٣
 میته مرکزی حزب کمونیست ایران پلنوم دهم ک، کارگر، شورا، مجمع عمومی، سندیکا یای طبقه های توده تشکل یقطعنامه درباره  ١٤
 زاده  نیرحمان حس، ییو شورا یجنبش مجمع عموم ١٥



٧ 

ری در اساسنامه و موازین شوراها، آنها را به مبارزه اقتصادی محدود نمیکند. شوراها خود را مجاز میدانند در هر مسئله اجتماعی، سیاسی و ادا"

 ١٦." ین حیطه دست به اقدام اعتراضی کارگری بزنندای که الزم بدانند در احوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال هر مسئله 

داند و معتقد است شوراها  مجاز میدارانه» را برای شوراها  زنی در چارچوب روابط سرمایهبا این حال روشن است که کمونیسم کارگری «چانه

 ی اقتصادی پر کنند: ها را در مبارزه توانند جای خالی اتحادیهمی 

ترتیب پیش می آید اینست که آیا جنبش شورائی و شوراها میتوانند خود را با نیازهای مبارزه کارگری در یک دوره غیر انقالبی سوالی که به این  "

ها میکوشند تا در دوره انقالبی خود را با واقعیات جدید دمساز کنند. بنظر ما این امکان وجود دارد. شوراها  همانطور که اتحادیه   -تطبیق بدهند  

های انقالبی محکوم نیستند. کارگران میتوانند از شوراها بعنوان ابزار دفاع از منافع خود بعنوان فروشندگان نیروی کار یت در محدوده دوره به فعال

بلکه فقدان یک جنبش اتحادیه نه فقط این امکان وجود دارد،  های اجتماعی و ای جدی و فقدان زمینهاستفاده کنند. در مورد ایران معتقدیم 

ران یاسی مساعد به حال تریدیونیونیسم در ایران، جنبش شورائی را به پرکردن این خالء موظف میکند، و این جنبش برای انجام این وظیفه در ایس 

 ١٧"  های مادی مناسبی دارد.ها و پایه امروز زمینه

ی ی وظایف و مبارزه و مجامع عمومی و شورا در حیطه ای که حکمت صادر کرد، تا اینجا تمایزی اساسی میان اتحادیه  نامهغیر از آن مجوز اساس

که برای اعتصاب در ها  آنهنوز هم معلوم نیست که  شود،  روض ما مربوط میفن معترض متا آنجا که به کارگرا خورد.  رو به چشم نمیپیش 

 شان را به نام مجمع عمومی برگزار کنند. اند چرا باید روی اتحادیه قلم بکشند و تجمعی کارخانه تجمع کردهمحوطه

 یتان را تشکیل ندهید!هااتحادیه 

ما اینجا به خطوط اصلی آورند.  ها و تایید مجامع عمومی سربرمیی کمونیسم کارگری در رد اتحادیههمینجاست که خطوط استداللی چندگانه

ه اصطالح الگوی مجامع عمومی با  تواند خط تمایزی معنادار میان ب تا ببینیم که آیا کمونیسم کارگری می  ١٨پردازیمادبیات کمونیسم کارگری می

 ای رسم کند یا خیر. ی اتحادیهالگوی مبارزه 

 ای باشندتوانند توده ها نمیاتحادیه

 . ١٩ای باشد؟»تواند توده تشکل کارگری می  چه نوعی ازشود که «ی مجامع عمومی از این پرسش آغاز میتاریخ مباحث کمونیسم کارگری درباره 

تعریف مجمع به    با اتکاهای کارگری را  ای نبودن تشکلکوشد معضل توده دهد، چرا که میبه این پرسش پاسخی ذهنی می  کمونیسم کارگری 

: موجودیت مجامع عمومی به حضور جمعی کارگران بستگی دارد، زیرا مجمع عمومی چیزی جز تجمع کارگران نیست. حل و فصل کندعمومی  

ای نیز ، تشکیل مجمع عمومی به معنی حل معضل فقدان تشکل تودهذیرش الگوی مجامع عمومی قانع کرد ست کارگران را به پبنابراین کافی

کرده   »حل«را    هاگیر نبودن تشکلتوده   با فروکاستن تشکل کارگری به تجمع کارگران معضل  از سویی  به زبان دیگر کمونیسم کارگری   خواهد بود.

 

 ١٣٦٦، منصور حکمت، اسفند ای طبقه کارگرهای توده تشکل ١٦
 همان ١٧
ها نقد آن ایم که  هایی پرداخته ما به سرخطدر این نوشته  توان یافت،  جا به آن پرداخته شده نیز می چه در این های دیگری غیر از آن در ادبیات کمونیسم کارگری، سرخط   ١٨

 ها را در خود دارد.پاسخ دیگر استدالل 
ی اقتصادی تبدیل مبارزه   مبارزات کارگران وی در  زمبارزه علیه نفوذ بورژوا  مکانات برایین ان و بیشترکارآمدتری «چه تشکلی  پرسش کمونیسم کارگری این نیست که    ١٩

سطح هی و  آگاوضعیت    ،طلبفرصت   در مقام یک حزب بورژوایی  توانیم ببینیم که کمونیسم کارگریکند؟». در اینجا هم میرا مهیا می  ی طبقاتیگران به مبارزه کار

 ای شود؟ تواند تودهخود در مقام یک حزب چطور می جه آن است کهپذیرد و تمام هم و غمش متوطور که هست میهمان یابی کارگران را سازمان 



٨ 

ضرورت  خود را از    ، کارگران  اذهانمجامع عمومی در    یا «خط مشی»  یدر گستراندن «ایده»   بندی نقش حزب فرمول و از سوی دیگر با    است

 . ها خالص کرده استبرقراری پیوند ارگانیک با توده 

  ار یبس  ایرا ندارد و    شدن به تشکل همه کارگران آن مرکز  لیکننده حضور توده کارگران است و بدون شرکت آنها امکان تبد  نیتضم  یمجمع عموم"

 ٢٠" کارگران است. یو توده ا یحضور علن یبه معن  یخط مش نی. ارد یگیقرار م دنیدر معرض خطر از هم پاش  عتری سر

ان نیست، هر جا سهل است، حتی الزم نیست کارگران الگوی مجمع عمومی را بپذیرند. از آنجا که مجمع عمومی چیزی بیش از تجمع کارگر

ای خاتمه کار کمونیسم کارگری در سالخی مفهوم تشکل کارگری توده  مجمع عمومی نیز برقرار است.  برقرار باشدکه تجمع و اعتصاب کارگران  

نزدیک   کمونیست ایران»  حزب«به    ی کارگران ، اگر تودهشودی مفهوم حزب هم به کار بسته میدرباره   ، یابد. این روش خوشایند «بازنگری»نمی

 کنیم: را به توده نزدیک می حزب تعریف د، ن شونمی

تشکیالت  بعبارت دیگر ما تمام دستاورد خود جامعه را برای ایجاد یک حزب کمونیستی کارگری کنار گذاشته بودیم و میخواستیم خود به ابتکار  "

گیری این حزب را فراهم آورده و اگر دقیقتر بنگریم بخشی الحال ماتریال زیادی برای شکلسلولهای این حزب را ایجاد کنیم. حال آنکه جامعه فی 

و رشد ما   با تغییر اوضاع، که بخشا حاصل کار مستقیم.. از این حزب سیاسی به معنی وسیع کلمه در درون طبقه کارگر جای دارد و کار میکند.

حزب بطور  " گرد آمده اند، "حزب بطور کلیو بخشا حاصل وضعیت سیاسی جامعه بطور کلی است، نیروهائی که در این دوره تحت پرچم "

اگر حزب کمونیست به آن افرادی اطالق میشود که در یک ارگان به رسمیت شناخته شده   ... " را در سطح محلی ایجاد خواهند کردمشخص

اند و دو توصیه کننده داشته اند و غیره، آنوقت حزب مجموعه معینی از ند، حق عضویت میپردازند، برنامه و اساسنامه را پذیرفتهحزبی کار میکن

و افراد را شامل میشود. اما اگر حزب کمونیست یک جریان اجتماعی وسیع درنظر گرفته شود، با افق و برنامه و سیاستهای معین، پراتیک معین  

رد سیاسی و اجتماعی معین، آنوقت تعداد اعضاء حزب کمونیست بسیار بیش از آنست که در تعریف قبلی حساب شده بود. بنظر من  درگیر در نب

 ٢١"  این تفاوت افراطی میان دامنه واقعی حزب و دامنه رسمی حزب دارد به ما ضرر زیادی میزند.

، در واقع کند با ابداع تعاریف دلبخواهی بر آن فائق شودکه حکمت تالش می»  این تفاوت افراطی میان دامنه واقعی حزب و دامنه رسمی حزب «

ی کارگر در پیش دارد. یک حزب کمونیست این «تفاوت افراطی» را ای است که یک حزب کمونیست برای رهبری مبارزات طبقهمیدان مبارزه 

 . ٢٢دارد نه با دستکاری در تعاریف و غیره با پراتیک خود از میان برمی 

اند» در واقع به این معنی تپه الگوی مجمع عمومی را به کار بستهکنند «کارگران هفتها ادعا میکه حکمتیستاینمجمع عمومی برگردیم.    به

هفت کارگران  که  در  تپه  است  هستند،  اعتصاب  می  محلیدر  نیستگرد  اتحادیه  از  خبری  آنجا  در  عالوه  به  و  اینآیند  ترتیب  همین  به  که  . 

کنند که «الگوی مجامع عمومی به طور گسترده توسط کارگران پذیرفته و به کار بسته شده» معنایی تا کنون ادعا می  ٦٠ی  ها از دههحکمتیست

اعتراض و اعتصاب کارگران در اثر وخامت اوضاع اقتصادی به تقابل مستقیم با سرمایه در شکل    ، در این یا آن مقطع از زمان  جز این ندارد که

 .  ی خود را بنا کننداتحادیهیک گام پیش بگذارند و اند اند اما به هر دلیل نتوانستهروی آورده

تالش کمونیسم کارگری برای تبلیغ «مجمع عمومی» در   شود کهروشن می  انقالب روسیه  جریان  ها دری بلشویکبا رجوع به تجربهدر ادامه  

تالشی است برای حک و   ای معین وی کارگر در مرحلهجنبش طبقه  یابیسیاسی و سازمان  انتقادی وضعیتچیزی نیست جز پذیرش غیر  واقع

 

 ، اسد گلچینییجنبش مجمع عموم  یو سازمانده یاتوده  یها، تشکل هاستیکمون ٢٠

 ، منصور حکمت درباره سیاست سازماندهی کارگری ما ٢١
بدل کنید، ی آن  به عامل سیاس  پیشتر در ساحت سیاست رخ داده است. هنگامی که به بورژوازی بپیوندید و خود راحزب  تی  در حقیقت این سالخی صورت تشکیال  ٢٢

چنین در جریان است.  آنجدالی بدانید که در لحظه در ی »«نمایندهچنان خود را همدر درون جنبش کارگری  پرولتری سیاست غیاب  ید داشت که در این امکان را خواه

 . در درون آن به پیش برده باشددرازدامنی را ی که مبارزه ی کارگر متمایل شود بدون آن به طبقهممکن است حزبی 
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نده بودن آگاهی درک نابس ی بلشویکی است که مبتنی است برو این در مقابل الگوی مبارزه  ی کارگرضعف اساسی در جنبش طبقه اطنق تثبیت

   . مبارزات اقتصادی کارگران یک به درون  ی سیاسی و ایدئولوژی مبارزه ی دامنهضرورت توسعه  ررگر و در نتیجه وقوف بکای  ای جنبش طبقهلحظه

 دهد. ارگری به این پرسش چه پاسخی میببینیم که کمونیسم ک گیر نشدند؟ها تودهاما چرا اتحادیه

 ها بازوهای سوسیال دموکراسی هستند اتحادیه

 دهیم: با یک نقل قول ادامه می 

ای هر قدر هم که در گامهای اول خود در قرن گذشته حرکتی "خودبخودی" بوده باشد (که واقعیت اینست که تریدیونیونیسم و جنبش اتحادیه"

که   تنبوده)، دهها سال است  ناپذیر یک خط مشی عمومی اجتماعی است، یعنی رفرمیسم و سوسیال دمکراسی.  ریدیونیونیسم جزء تفکیک 

. این آلترناتیو مشخص رفرمیسم و سوسیال دمکراسی بعنوان یک جریان متعین و تعریف شده سیاسی و طبقاتی برای سازماندهی کارگران است

ادیه فراتر میرود. همراه این، افق معینی در باره شکل کل دولت، اشکال و شیوه های تصمیم گیری آلترناتیو بسیار از محدوده کارگری و تشکیل اتح

رفرمیستی و سوسیال  -های اقتصادی معین نیز طرح میشود. اگر شما سایر بخشهای این آلترناتیو اجتماعیها و برنامه عمل اقتصادی و حتی تئوری

ای، بازوی یسم بخودی خود ظرفیت تبدیل شدن به یک حرکت وسیع اجتماعی را ندارد. جنبش اتحادیهدموکراتیک را قلم بگیرید، آنوقت سندیکال

های اقتصادی برای کل جامعه، سیستم کارگری یک حرکت سیاسی و اجتماعی است که اجزاء دیگری را نظیر رهبران و احزاب سیاسی، آلترناتیو

ارد. علل محرومیت کارگر ایرانی از اتحادیه فقط این نیست که بورژوازی مانع تشکیل اتحادیه  اداری خاص خود و غیره را نیز طلب میکند و الزم د

مرداد رفرمیسم در ایران به پایان یک دوره تعیین کننده در حیات سیاسی خود میرسد و    ٢٨شده است، بلکه اساسا در این است که الاقل بعد از  

 ٢٣" نمیکند. پس از آن جایی جدی در صحنه سیاسی ایران اشغال

 ی شوراها: و در مقابل درباره 

در مورد جنبش شورائی هم عین این مسئله صادق است. اینهم فقط یک الگو نیست، بلکه آلترناتیو یک جریان اجتماعی خاص و یک گرایش  "

تجاربی نظیر کمون پاریس و انقالب اکتبر، ایده شوراها و سازمانیابی شورائی    ...خاص در درون طبقه کارگر برای سازماندهی کارگری است

کارگران را به تئوری کمونیسم و سیاست کمونیستی جوش داده است. جنبش شورائی نیز به این ترتیب جزئی از یک حرکت اجتماعی متمایز، با  

 ٢٤"  افق و دورنمای سیاسی، اقتصادی و اداری خاص خود است.

تر اجتماعی هستند که ها و سندیکاها بخشی از یک کل وسیعکند، اتحادیهی طبقاتی را بازخوانی می چنان که حکمت تاریخ مبارزه بنابراین  

ای در دوره ی طبقاتی ی مبارزه شناسیم. بنابراین اگر در یک پهنهبازنمودش در سپهر سیاست آن چیزی است که به عنوان سوسیال دموکراسی می

اما   ی کارگران نخواهد بود.ی تودهای نیز قادر به بسیج گستردهی اتحادیهوسیال دموکراتیک آینده و افقی نداشته باشد، مبارزه معین، سیاست س

بیایید حدس بزنیم،    دهد.کمونیسم کارگری توضیحی نمیزند؟  دموکراتیک پیوند می ها را با سیاست سوسیالها سرشت آنکدام ویژگی اتحادیه

 آن ی اقتصادی تأسیس میبه هدف مبارزه ها  تحادیهکه اآیا این
ً
دانیم به لطف مارکس و لنین می   کشاند؟ی رفرمیسم میها را به ورطهشوند ضرورتا

باز هم خیر، اگر بورژوازی و دولت نخواهند یا نتوانند رهبران   ها حک شده؟بر پیشانی اتحادیهبا کارفرما و دولت    سازشکاریآیا    .که چنین نیست

یعنی تعدیل و اصالح استثمار  »ممکن نباشد در ایران دموکراتیکسیاست سوسیال«گوید ها را با رشوه بخرند، اگر چنان که حکمت میاتحادیه

 یمبارزه ی اقتصادی نتوانند به  ها به عنوان ارگان مبارزه که اتحادیههیچ دلیلی وجود ندارد    به هر دلیل در دستور کار بورژوازی قرار نداشته باشد

 

 ، منصور حکمتای طبقه کارگرهای توده تشکل ٢٣
 همان ٢٤
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در اینجا بحث بر سر این   ها را خائنین بالفطره بدانیم.یا بخواهند بر سر هیچ با بورژوازی سازش کنند، مگر اینکه رهبران اتحادیهخود ادامه دهند  

 ؟ خیری کارگران ایران هست یا رای مبارزه یک خطر واقعی بی کنونی در لحظهاست که آیا «سندیکالیسم» 

  در ادبیات کمونیسم کارگری یک گزاره بسیار محبوب و پرتکرار است: «سندیکا با سندیکالیسم مترادف نیست، هر مبارزه 
ً
ی سندیکایی لزوما

 به آن باور ندارند  سندیکالیستی نیست». این یک تعارف مزورانه است
ً
ای حاضر نیستند هیچ لت مالحظات فرقهچرا که به ع  ، که گویندگانش ابدا

مبارزه نمونه از  مشخصی  اتحادیهی  تأییدی  را  سندیکالیستی  غیر  تقویت  ای  و   .کنند  و  اتحادیه  میان  جدایی  کارگری  کمونیسم  ادبیات  در 

  .ماندشود و در سطح تعارف باقی میگرایی یا سندیکا و سندیکالیسم هرگز متعین نمیاتحادیه

ساختار باز هم مشخص نیست. این ادعا نه با ارجاع به  کند؟ی کمونیسم» بدل میکدام ویژگی شورا آن را به «آلترناتیو ویژه اما در سمت مقابل 

عصای جادویی شود. آیا  اثبات نمی  و نه با ارجاع به وظایف پیِش روی مجامع عمومی  ی تاریخینه با ارجاع به تجربه  ،مجامع عمومی و شورا 

ست این ادعا که «دموکراسی مستقیم» در همه حال از «نمایندگی» بهتر ا  تواند مانع از انحراف و انحطاط شوراها شود؟«دموکراسی مستقیم» می

دهد که سازماندهی شورایی «الگوی ویژه ی تاریخی نشان میکدام تجربه  از کجای «تئوری کمونیسم» و «سیاست کمونیستی» استخراج شده؟

مگر نه این که مجامع عمومی (و به تعبیر حزب کمونیست ایران حتی شوراها) نیز   فرد» کمونیسم برای سازماندهی کارگران است؟و منحصربه

ناپذیر مجامع چیست آن روح فساد پس  کنند؟  داری هستند و برای «رسمیت یافتن» مبارزه می زنی در چارچوب روابط سرمایهانهابزارهای چ

 عمومی و شوراها؟ 

 حکمت با استفاده از این دوگانهی این سوال با این که ادبیات کمونیسم کارگری درباره 
ً
سازی دلبخواهی و ها پاسخ مشخصی ندارد اما مشخصا

بی خ مبارزه وانش  تاریخ  از  میپشتوانه  کامل  را  باطل  دور  یک  طبقاتی،  را  ی  باطل  دور  این  اساسی  عناصر  پیشکند.  دیدهکه  هم  تر  کنار  ایم 

تودهمی  مفهوم  رفرمیسمگذاریم:  تاریخی   
ً
ظاهرا جفت  و  مشخص»  طور  به  «حزب  و  کلی»  طور  به  «حزب  بودن،  مقابل -گیر  در  اتحادیه 

مایز، با افق و یک حرکت اجتماعی مت«ی طبقاتی نیاز دارد تا بتواند ادعا کند که  شورا. حکمت به این خوانش دوگانه از تاریخ مبارزه -کمونیسم

و این به تقریب همان است که او «حزب به طور کلی»   » در همه حال در متن جامعه وجود دارد دورنمای سیاسی، اقتصادی و اداری خاص خود

کند ثابت کند که حزب کمونیست ایران (یا هر حزبی که در آینده وارث کمونیسم نامد. سپس با حرکت از «حزب به طور کلی» تالش می می 

 (در سال  
ً
ی «حزب  چه درباره آن  به رسمیت بشناسد.  خود را «به طور کلی» هماست، فقط کافی است که    »گیرتوده «) هم  ٦٧کارگری است) نقدا

ی تشکل کارگری هم گفته شده بود. بنابراین گفته شده، پیش از آن در چارچوب بحث مجامع عمومی و شورا درباره   ٦٧به طور کلی» در سال  

 گفت که مجمع عمومی هم الگوی «تشکل کارگری به طور کلی» است. توان می 

 بر تعاریف و فرم   ها با رفرمیسم و ماهیت شوراها با کمونیسم پیوند خورده استماهیت اتحادیهاین ادعای منصور حکمت که  
ً
ها مبتنی صرفا

کنیم تا ی کوتاه و درخشان از گرامشی مراجعه می ه یک مقاله در ادامه ابتدا ب  ها ندارد.واقعیت تاریخی انقالبهیچ نسبتی با پیچیدگی    است و

دهد و سپس با نگاهی به انقالب روسیه تالش  تشخیص می  میان این دو را   تمایزهایی های اتحادیه و شورا چه  ببینیم که یک نگاه اصولی به شکل

ی رهبران یک انقالب پیروزمند که تنها شایسته چنان-  ی طبقاتیمبارزه ق و ظرایف  یتحلیل تمام دقاچگونه با   هاکه بلشویککنیم نشان دهیم می 

 اند.ها مواجه شدهی اتحادیهبا مسئله -است

 

 

 



١١ 

 و شورا  گرامشی: اتحادیه

کند. میداری ریشه دارد شناسایی  ای را به عنوان شکلی که در عینیت نظم سرمایهیابی اتحادیهسازمان  ها و شوراها»ی «اتحادیهدر مقالهگرامشی  

پیش  مقالهاو  دو  در  «اتحادیهتر  شوراها»ی  و  «سندیکالیسم  و  شوراها»  و  کارگری  محدودیت  ٢٥های  که  داده  خطر نشان  نیز  و  اتحادیه  های 

برای او واضح است که  گذارد. ای انگشت میی اتحادیهناپذیری مبارزه از جهت مقابل بر ضرورت و اجتناب و اکنون شناسدسندیکالیسم را می

 یک الگو یا شکل دلبخواهی نیست: اتحادیه

.  رد یگی به خود م یمشخص یخ ی و شکل تار ابدییم ین یمع  فی خود [در عمل] تعر  هی : اتحادستی ن هی از اتحاد فی آن تعر ا ی نیمعادل با ا هی اتحاد"

 ده آن دا  فی دهند که درتعر  یرا قرار م   یعمل آن هدف  یدهند و برایرا م   یدارد، به آن جهتی که آن را بر پا م  یکارگر  ۀطبق   یه و اراد روهایچرا که ن

تا بر بازار مسلط شود،  ابدی سازمان ب  یستیتالیکاپ  م ی خواهد در رژ   یکه م   یکار، هنگام  ی است که کاال  یشکل   هی اتحاد  ،ینیشده است. به طور ع

باشند)،   نی(اگر که واقعا چن  یسازمان  یهاین سیاز کارگزاران و تکن  ی است؛ از مجموعه ا  یشکل ادار  ک ی  نی: ارد یتواند بگ  یو م  رد یگ  یبه خود م

آن بدان سو که در مقابل قدرت    تیکارگران و هدا  یروهاین  عیشود با هنر تجم  یم  لی(اگر که واقعا کارشناس باشند) تشک  یاز کارشناسان  یعن ی

 ٢٦" شود. جادیکارگر ا ۀطبق  یمساعد برا یتعادل  هیسرما

 :٢٧استعینی از نظر گرامشی، اصل نمایندگی یک جزء ضروری از این شکل 

  ه ی واگذار کند: پس اتحاد  یارگان مرکز  ک یقدرت نظم و جنبش را به    تایدهد، تا نها  یشکل م  رتریکند، آن را فراگ  یشکل خود را متمرکز م  هی اتحاد"

  انیدر حال غل  یتوده ها  یهای داریو نا پا  زهایشود، خود را از تالطمات احساسات، افت و خ  یکه آنان را به نظم درآورده است جدا م  یاز توده هائ

سازد، در رابطه اش با کارگر    یکارفرما را وادار م   نی: ا رد یرا بپذ  یرا منعقد کند و تعهدات  یسازد که قراردادهائ  یرا قادر م  هی اتحاد  نیکشد. ا  یکنار م

 "بشناسد. ت یرا به رسم یقانونمند ینوع

ر از این ی کارگرفتن طبقههای خود و از ضرورت فرا یعنی به طور خالصه از محدودیتو در صورتی که اتحادیه حامل آگاهی انقالبی باشد،  

گاه باشد، میمحدودیت  :٢٨تواند نقشی انقالبی ایفا کندها آ

ها  چه آنقلمداد کنند، چنان  یشگیاما نه هم  یسازش ضرور  ک ی  یه را به مثاب  یصنعت  یمندقانون  یاهی اتحاد  یهاچه کارگزاران سازمان چنان "

و    یضرور  یو معنو  یها تدارکات مادچه آن چنان   رند، یکارگر به کار بگ  ۀمساعدتر کردن توازن قوا به نفع طبق   یها را براه ی امکانات اتحاد  یه هم

سازمان دهد و آن را تابع قانون خود کند، در    هیسرما  هیرا عل  یاروزمندانهیتهاجم پ  نیمع   یاکارگر در لحظه  یهتا طبق   رندیبگ  شیجانبه را در پ همه 

 " .کنند تیرا رعا ی صنعت یمندجهت تالش کند که کارگران قانون نیاگر در ا یحت ،یاست انقالب  ینظم یاه ی صورت نظم اتحاد نیا

 

 

 ی شوراهای کارگری» در دسترس هستند. ی مقاالت درباره ی «مجموعههر سه مقاله در جزوه  ٢٥
 ی سایت امید، ترجمه از تحریریه ١٩٢٠ها و شوراها، ژوئن اتحادیهاند: ها از گرامشی در این بخش از این منبع گرفته شده قول تمام نقل ٢٦
ی مستقیم خاصیت اساسی شورای پایه، اعمال دموکراس: «است  و قاتل «دموکراسی»  مترادف بوروکراسیحکم گناه نخستین را دارد،    »نمایندگی«ها  نزد حکمتیست  ٢٧

ای وجود این دموکراسی مستقیم در سطوح مختلف است و همین است که آن را در اساس از انحرافات های اساسی جنبش شورایی با جنبش اتحادیه است. یکی از تفاوت 

روند که اران کمونیسم کارگری تا آنجا پیش می. برخی از هوادی شورا، منصور حکمت)» (باز هم درباره بوروکراتیکی که اتحادیه ها به آن دچار میشوند مصون میکند.

در   اقتدار  ی طبقاتی را به مبارزه علیه و در نتیجه مبارزه   کنندنمای سوسیالیسم معرفی میداری و «دموکراسی مستقیم» را خصلتنمای سرمایه«نمایندگی» را خصلت

   کاهند.میو فر های مختلف آنشکل 
ی حزب طبقه   یوظیفه ی  این آگاهی طبقاتدن و اعتالی  تشکل کرم   ،ختنمنسجم سا  ها» خواهیم دید کهرفی اتحادیه ط«بیها علیه تز  ی بلشویکوانی مبارزه در بازخ  ٢٨

  کارگر است.



١٢ 

 هاها و اتحادیه بلشویک 

ها نبردی ننبرد سیاسی عمده در تاریخ انقالب اکتبر واکاوی کرد. اولیِن آ  سهتوان با بازخوانی  های کارگری را میها به اتحادیهرویکرد بلشویک

آلمان و سپس   کارگری   ها» ابتدا در حزب سوسیال دمکراتطرفی سیاسی اتحادیهی «بیروسیه، بر سر مسئله  ١٩٠٥است که پس از انقالب  

الملل ی آن به بین گیرد و دامنه ها) در می های انقالبی (اس آرها و سوسیالیست ها، منشویکروسیه یعنی بلشویکسوسیالیست  میان سه جناح  

ی المللی طبقهروی در جنبش بین علیه مظاهر گوناگون چپ  ١٩٢٠است که لنین در ابتدای سال  ها نبردی  شود. دومیِن آن دوم نیز کشیده می 

 کند.ها حالجی میی اتحادیههای چپ آلمان را در برخورد با مسئلهاشتباهات کمونیست  -از جمله-  ان آندهد و در جریکارگر سازمان می

ها تحت وظایف و نقش اتحادیهی  بر سر مسئله  پس از پایان جنگ داخلیو    ١٩٢١در    سومین نبرد، نبردی درون حزب کمونیست روسیه است که 

 گیرد. می  جنگی دردیکتاتوری پرولتاریا در شرایط غیر

 هاطرفی اتحادیهبی : ١٩٠٥

ها و جدایی طرفی اتحادیهدر شهر «ینا» برگزار شد، خطر سیاست بی  ١٩٠٥آلمان که در سپتامبر    کارگری   ی حزب سوسیال دمکرات در کنگره 

طلبی از نوع برنشتاینی فرصت نظریدبود که تجد  ی سیاسی برای اولین بار به بحث گذاشته شد. در لوای این سیاستای از مبارزه ی اتحادیهمبارزه 

 های کارگری تولید کند: یافته بود تا جفت خود را در اتحادیه

قوی" آن  نفوذ  و  مارکسیسم  سنت  که  جایی  آلمان،  در  حتی  که  گردید  آشکار   
ً
کامال کنگره  این  تمایالت  در  است،  دیگری  جای  هر  از  تر 

 از نوع بورژوایی، در اتحادیه، تمایالتی که به جانب «جنبش خالص اتحادیه سوسیالیستیضد
ً
های  ای کارگری» انگلیسی است، یعنی مطلقا

بین  گرایی کوتهدر آلمان مثل روسیه و در واقع در هر جا، اتحادیههای کارگری سوسیال دموکراتیک ...  متوجه باشید، اتحادیه  –کند  کارگری رشد می

 ٢٩" نظر طلبی) پیوسته است.طلبی (تجدیدبا فرصت یا اکونومیسم

 شناسد: ای را چنین میاین جنبش خالص اتحادیه و محدودیت لنین خصلت

 ٣٠"داری.ی سرمایهی کارگر در جامعه و دیگر نیازهای طبقه ی امکان برآوردن نیازهای اقتصادیتوهمات بورژوایی به منزله "

ها و حزب سوسیال دموکرات بین و تالش برای برقراری پیوند میان اتحادیهگرایی کوتهعلیه این اتحادیه  حزب س.د.ک آلمان در همان کنگره به نبرد 

از   او.  ٣١کرد به روسیه را آغاز    هااتحادیه  طرفیبی  یعلیهی بحث  بالفاصله تالش برای گستردن دامنه   از این موضع پشتیبانی و  لنینفراخوان داد.  

ای ی اتحادیهبه نفی مبارزه های آلمانی  آمده در اتحادیهدر اثر انحراف پدیدکه  بدون آن  ای توسط حزب دفاع کرد، ی اتحادیهضرورت رهبری مبارزه 

 :برسد

نیاز و  همیشه مورد   داریی سرمایهای که در جامعهی کل جنبش کارگری است، مبارزهای کارگری یکی از اشکال دائمی مبارزه ی اتحادیهمبارزه "

ی سیاسی را به عنوان یک کل، ی عام رهبری مبارزه توان فقط وظیفه ای»، میی اتحادیهی رهبری مبارزه همیشه ضروری است... در کنار «وظیفه

 ٣٢" قرار داد...ی ایدئولوژیک را به عنوان یک کل ی عام مبارزه و وظیفه 

 :دطرفی رخ دای بیمیان سه جناح سوسیالیست روسیه بر سر مسئله) اولین برخورد ١٩٠٥در پاییز همان سال (

 

 ی ینا در همان ماه برگزار شده بود) (کنگره  ١٩٠٥سپتامبر  لنین، ی ینای حزب سوسیال دموکرات کارگری آلمان،از کنگره ٢٩
 ١٩٠٥اکتبر  لنین، ن به ملت،از لنی ٣٠
 ، لنین ی ینای حزب سوسیال دموکرات کارگری آلماناز کنگره ٣١
 از لنین به ملت، لنین  ٣٢



١٣ 

 ی اک   یستیمارکس  ک یکالس   یمرزبند   ک ی  کهای منشو"
ً
- الیحزب سوس   فهیبرجسته نمودند: «وظ   کاهایهدف حزب و هدف سند  نیارتدکس را ب  دا

  یدارهیسرما  م ی کار در چارچوب رژ  طیبهبود شرا  کاهایسند  فهیاست؛ وظ   یدارهیمناسبات سرما  یو نابود  یستیالیسوس   ستمیدموکرات استقرار س 

و   ستندیوابسته ن کاهایبود که سند نیگرفته شده ا جهیکار به نفع کار کسب کنند» نت یرویفروش ن یبرا یبهتر طیبتوانند شرا قی طر نیاست تا از ا

 .رندیگیرا در بر م  نیّ حرفه مع  ک یهمه کارگران 

  نگونه یو حرفه وجود داشته باشد، و ا  استیس   انیم  یقاطع   ک یتفک  تواندیحاضر نم   طیکه در شرا  کردندی بحث م  نینچنیا  کهایمقابل، بلشو  در

 ی را رهبر  کاهایسند  ستیبایگردد، که در آن حزب م  جادیا  کاهایدموکرات و سند-الیحزب سوس   انیم  یق یعم  وندیپ  دیکه «با  کردندیم  یریگجه ینت

 یاس.آرها اک   باألخره کند.» و  
ً
آنها هر گونه    ی ، ول٣٣بودند  ا ی به منظور اجتناب از شکاف در صفوف پرولتار  کاهایسند  یخواستار عدم وابستگ  دا

در  یامبارزه  ه،یسرما هیهمه جانبه عل یارا به عنوان مبارزه  فیوظا نیمحدود رد کرده، ا ییرا به قلمرو کاهایسند یتهایو فعال فیوظا تی محدود

 ٣٤" فرموله کردند.» یو اقتصاد یاس یس  لحا نیع

در استکهلم) که هر دو جناح بلشویک و منشویک در آن حضور   ١٩٠٦ی وحدت حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیه (آوریل  در کنگره 

ها توانستند بلشویک )  ١٩٠٧ی لندن (می  سال بعد در کنگره . یک٣٥بودها غالب  طرفی اتحادیهها یعنی حمایت از بی داشتند، موضع منشویک 

 ٣٦»با حزب   یو همچنین برقرار کردن ارتباط تشکیالت  یکارگر  ی هاایدئولوژیک حزب سوسیال دموکرات توسط اتحادیه  ی رهبر   ی شناسایهدف « 

قاطعانه   -ندکرد حزبی دفاع می ی ملی کارگران غیرکه از تشکیل یک کنگره -ها  نظر منشویکدر این کنگره، نقطه  دستور کار حزب کنند.وارد  را  

 مردود اعالم شد چرا که: 

نهای" به جانشین شدن  به ماهیتش،  بنا  کارگران،  کنگره  منته  یبه جا  یکارگران غیر حزب  یسازمانها  یایده تشکیل    ی حزب سوسیال دموکرات 

 ی هاتوده   یو وابستگ  انجامدیحزب م   یتشکیل کنگره کارگران به ناگزیر به از هم پاشیدگ   یبرا  یو تبلیغات  یو همچنین تدارکات سازمانده   شودیم

 ٣٧" .بخشدیشدت م یبورژوای یرا به نفوذ دموکراس  ارگرانوسیع ک 

و تایید    طرفی را ی لزوم کنار گذاشتن اصل بیها درباره نظر بلشویکنقطه  ، الملل سوسیالیستی دوم ی اشتوتگارت بین، کنگره ١٩٠٧در آگوست  

ها و آر-«تنها اسهای روسیه از میان سوسیالیستها» تاکید کرد. پس از این کنگره، های فشرده بین حزب و اتحادیهبر ضرورت «برقراری پیوند

ها را پوشش ایدئولوژیک بورژوازی طرفی اتحادیهلنین بی  .٣٨طرفی پشتیبانی کردند، و آن هم به طور بسیار ناموفق»بی  یایدهپلخانف بودند که از  

ها موجب های سیاسی در اتحادیهها که وارد کردن اختالفآر-ی پلخانف و اسدانست و این عقیدهها میبرای محدود کردن افق دید اتحادیه

 کرد: شود را رد میشکاف در صفوف کارگران می

 

 در مقابل».  گیر باشد؟تواند تودهکدام تشکل کارگری می «را به خاطر آورید:    های کارگریالگوی مناسب تشکل  بحث مربوط به  ی شروع کمونیسم کارگری درنقطه  ٣٣

را   کارگرانتوان  گونه می چ«بود که    ها پرسش از این قرارمبارزات کارگران ابایی ندارد. برای بلشویک ی سیاسی به درون  مبارزه وارد کردن  از  رویکرد بلشویکی    بینیم کهمی

 منسجم کرد؟».  و در قامت یک طبقه تحت افق انقالب پرولتری دارانیه علیه سرما شاندر مبارزه 
 ١٩٠٨ها)، فوریه آر-ی هوادار اسطرفی سندیکاها، لنین (به نقل از یک روزنامهبی ٣٤
 ی استکهلم: ی کنگره قطعنامه ٣٥

 https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/ettehadiyeh-kargari٠٤١٩٠٦.htm 
 :لندن حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیهی ی کنگره ، قطعنامهیکارگر یهادر باره اتحادیه ٣٦

https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/ettehadiyeh-kargari١٩٠٥١٩٠٧.htm 
 ی لندن حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه ی کنگره ، قطعنامه یحزبغیر  یکارگر یهاکارگران و سازمان  یکنگره  یرباره د ٣٧

https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/kargarane-gheyre-hezbi١٨٠٥١٩٠٧.htm 

 
 طرفی سندیکاها، لنین بی ٣٨

https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/ettehadiyeh-kargari041906.htm
https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/ettehadiyeh-kargari19051907.htm
https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/kargarane-gheyre-hezbi18051907.htm
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  یانکته نیاست، و ا یضرور  یطرف یب م،ی اند، متحد سازبرده یپ شانی را که به لزوم بهبود وضع ماد یرانکارگ یتمام میکه اگر بخواه شودیگفته م"

ک   یطبقات  یتکامل تضادها  یکه مرحله کنون  ندینمایفراموش م  کنند،یاستدالل م  نیکه چن  یدارد. اما کسان  دیاست که پلخانف بطور خاص بر آن تأ

، حت
ً
 ٣٩"  را به همراه دارد. »یاس یدر محدوده جامعه معاصر، «اختالفات س  یبهبود نیآوردن ا به دست  یمسأله چگونگدر   یلزوما

 نامد چه بود؟ی کنونی تکامل تضادهای طبقاتی» می چه لنین «مرحلهو مختصات آن

 است یکه س   ییآلمان (جا  یتجربه طوالن   ر،یآنها در تمام کشورها در دوره اخ  دیاند و تشد  افتهیتا آن تکامل    یطبقات  یکه تضادها  ییدرجه باال "

به وجود آورد)، و    یمانع   برالیو ل  یحیخاص مس  یکاهایسند  شیدایدر برابر پ  نکهینمود، بدون ا  تی تقو  کاهایرا در سند  سمیاپورتون   ،یطرف یب

و شورش مسلحانه در    یا(اعتصاب توده  کندیم  جابیرا ا  یاس یو حزب س   کاهایکه عمل همآهنگ سند  یخاص مبارزه پرولتر  نهیآن زم  ترش گس

شکال احتمال یبرا ییبه منزله الگو هیانقالب روس 
َ
 ٤٠"  .ختی را درهم ر یطرف ی ب  یو اساس تئور ه یهمه و همه پا –در غرب)  یانقالب پرولتر یا

ی اقتصادی و سیاسی یعنی این عقیده که سازماندهی و پیروزی مبارزه -شورهای اروپای غربی  ی «سندیکالیسم انقالبی» در کپدیده  زمانهملنین  

 با تکیه بر اتحادیهطبقه
ً
ی ی مستقیم و روی دیگر سکهرا به عنوان عارضه  -پذیر استامکان  نیاز از وجود حزب انقالبیها و بیی کارگر صرفا

 :شخیص دادها تطلبی و رفرمیسم در احزاب و اتحادیهفرصت

ها با حزب و رشد آگاهی سوسیالیستی و  تر اتحادیهگیری نزدیک ها را در جهت سمتها، ما باید این فعالیتگرایی منشویک طرف برخالف بی"

انقالبی طبقه فهم وظیفه  نتیجه ی  از کشورها  انقالبی در بسیاری  اروپای غربی سندیکالیسم  انجام دهیم. در  کارگر  و گریزی  ناپذیر ی مستقیم 

دارد و بر  گری پارلمانی برمیهای کارگری تاکید را از حیلهالخلقگی پارلمانی است... کار انقالبی در اتحادیهطلبی و ناقص طلبی، اصالح فرصت

امکان   ها برای(و آماده کردن تودههای خالص طبقاتی، بر مبارزه در خارج از پارلمان، بر توانایی استفاده ی کارگر، بر تشکیل سازمانتعلیم طبقه

 ٤١" گذارد.آمیز) از اعتصاب عمومی ... میی موفقیتاستفاده

ها  روسیه تحت رهبری بلشویک  بزرگهای کارگری  بیشتر اتحادیه  ، ی جنگ جهانی اولدر آستانههفت سال بعد و  بود که    ی عملبرنامهبا این  

 متحد بودند:

های کارگری متحد هستند. قضیه آن است که در این پترزبورگ، هم در مسکو اتحادیه سنای دو شاخه نیست. هم در  در روسیه هیچ اتحادیه "

 غلبه دارن ها پراودیست اتحادیه
ً
 ٤٢" د.ها کامال

های کارگری  بین» درون اتحادیهتوانستند با استناد به پا گرفتن و رشد «اکونومیسم کوتههای آلمان نمیهای روسیه و سوسیال دموکراتآیا بلشویک

(که بعد  مصرف و تمام شده اعالم کنند و الگوی شوراها را های کارگری را بیطلب بود، اتحادیهطلب و انحاللنظرتجدید هایگرایش ه متحدک

انقالب   بود)   ١٩٠٥از  اتحادیه  در دست  کنند؟جایگزین  آنبلشویک  ها  بدون  مانند  ها  «متافیزیک   هاحکمتیستکه  ابداع یک  کار  به  دست 

یابی به ریشه ی کارگری طبقهای به عنوان یکی از اشکال دائمی مبارزه ی اتحادیهمبارزه ضرورت  پافشاری بر با  ،ها شوندبورژوایی» برای اتحادیه

ها برای زدودن توهمات بورژوایی و نفوذ سازشکاران را ی سیاسی در درون اتحادیهرزه و سپس مبا  زدندظهور گرایش به سازش طبقاتی دست  

ها متوقف نکردند، بلکه تعقیب این گرایش گرایش به سازش طبقاتی را در اتحادیه  و مبارزه با ها، تعقیبها بر خالف حکمتیستآن .کردندآغاز 

. به همین ادامه دادندی کارگر طلبی در جنبش طبقهفرصت و تاریخیهای مادی ریشه تا درون احزاب سوسیال دموکرات و سپس تا رسیدن بهرا 

 : ها مضمون واحدی دارد طلبی در درون و بیرون اتحادیهها علیه فرصتی بلشویکدلیل است که مبارزه 

 

 همان ٣٩
 نهما ٤٠
 ١٩٠٧، لنین، نوامبر یکارگر یهاطرز برخورد حزب نسبت به اتحادیه  یه دربار ٤١
 ١٩١٤، لنین، جوالی بروکسل ۀح.ک.س.د.ر. به کنگر  یمرکز ۀگزارش کمیت ٤٢



١٥ 

  ل ینوع بشر وجود دارد، تما  یۀبر بدن بق   »ی«ابد  یو ممتاز به انگلها یغن  اریچند ملت بس  لیبه تبد  ستهایو اپورتون   یبورژواز  لیطرف، تما  ک یاز  "

  سم ی تاریلیکه توسط م  یعال  ۀنابود کنند  یدر بند نگاه داشتن آنها با کمک سالحها  ره،یو غ  هایهند  اهان،یبر تخت افتخار» استعمار س  دنیبه «لم

 یبرا شوند،ی را متحمل م یست یالی امپر یق تحت ستم بوده و تمام فشار جنگهااز ساب شتری ها، که بتوده  لیتما  گر،ی اند. از طرف دشده هیمدرن ته 

.  افتیخواهد    نی تکو  شیدو گرا  نیا  انی بدون شک در پرتو مبارزه م  یجنبش کارگر  خی وجود دارد. تار  یبورژواز  یو سرنگون   وغ ی  نیدور انداختن ا

  یخود «احزاب کارگر  ی در تمام کشورها برا  یاست. هم اکنون بورژواز  افته» ی«مضمون    ینبوده؛ و از نظر اقتصاد  یاول تصادف  شیکه گرا  رای ز

 ک ی   یپناهندگ   یکه از نظر اقتصاد  نستیمهم ا  ۀ. نکت..  کرده است  نی به وجود آورده، پرورانده و تأم  ستهاینی شوو  -   الیسوس   ان یاز م  »ییبورژوا

در روابط    رییتغ   نیا  ،یاقتصاد  تیواقع   نیمبدل شده است؛ و ا  یاافته یانجام    تیو به واقع   دهیرس   کمالبه    یبه بورژواز  یکارگر  تیقشر از اشراف

 خواهد کرد.  دایپ گر،ی آن شکل د  ای نیدر ا یاس یالب س ق ی«مشکل» خاص چگونهیبدون ه ،یطبقات

کارگران و کارمندان   یبرا  –  ره یها و غمطبوعات، پارلمان، تشکلها، کنگره   –مدرن    یدارهیسرما  یاس یالذکر، مؤسسات س فوق  یاقتصاد  یۀپا  یبرمبنا

پر    یبه وجود آورده است. شغلها  یاقتصاد  ۀو رشو   ازاتیمطابق با امت  ،یاس یس   ۀو رشو  ازاتیپرست، رام و محترم، امت  هنیو م  ستیرفرم  یادار

«قابل    ی قانون   یهاروزنامه   ۀ ریمد  ئتیگوناگون، در ه  یهاته یدر پارلمان و در کم  ،یجنگ  عیصنا  یهاتهیدر کم  ا یمنفعت و راحت در حکومت  

  ی ستیالی امپر   یکه بورژواز  یاطعمه  نستیا  –قانون» و به همان اندازه قابل احترام    عیمط  یی«بورژوا  یکارگر  یهاهی اتحاد  ۀ ریمد  ئتیدر ه  ایاحترام» و  

 . دهدی را جلب کرده و پاداش م »ییبورژوا یو طرفداران «احزاب کارگر ندگانیتوسط آن نما

ها  بدون توده  زیچ  چیه  رد؛یانجام گ   تواندیبدون انتخابات نم  زیچ  چی. در دوران ما هکند یجهت کار م  نیدر هم  یاس یس   یدمکراس   سمیمکان

 تی ریهمه جانبه، با مد ستمیس  ک یتوده بدون  دنیب و به دنبال کشدر جل تیموفق  سم،ی عصر چاپ و پارلمانتار نی. و در ارد یانجام پذ تواندی نم

 یاستفاده تردستانه از اصطالحات مد روز و عامه پسند، و قول همه گونه رفرم و دعا  ،یکذب، حقه باز  ، یو کامال مجهز چاپلوس   ک یستماتیس 

 ٤٣" است. رممکنیغ –چشم بپوشند   یبورژواز یسرنگون  یبرا یانقالب  ۀ که آنها از مبارز یتا جائ –از چپ و راست به کارگران  ریخ

شود، چیز مربوط می  در جنبش کارگری   رفرمیستتا آنجا که به وجود دو گرایش انقالبی و  های حکمت،  جا روشن است که در استداللتا همین

ها قالب ها» را به تاریخ انقالب روسیه و سیاست بلشویکاتحادیهتوانند تز «طرد  ها نمیحکمتیستبه بعد هم    جا از آن   د.جدیدی وجود ندار

 در جهت عکس هاتحادیهدر رابطه با ا هالشویکب کوششچرا که  کنند
ً
 ها معطوف بود. رهبری آنبرای ها سیاسی درون اتحادیه مبارزه به ، دقیقا

ی کارگر، در ی اقتصادی طبقهسازمانی در مقابل مبارزه   ن یک الگویپیش گذاشت  کمونیسم کارگری با شود که  از سوی دیگر اکنون روشن می

ی جریان مبارزه درون  در ی سیاسیمبارزه ا تن زدن از ب کمونیسم کارگری رود.  های کارگران طفره میی سیاسی در تشکلبارزه واقع از ضرورت م

ی جنبش الحظهخصوصیات    نمایندگی کردن  غایتشحزبی است که    که  »حزب پیشتاز«نه یک    که  دهدارگران، نشان می کی  اقتصادی روزمره 

حتی   را نیز بپذیرد و درونی کند.جنبش  این  ی بورژوایی نفوذ کرده در  هاحرافان  یاه نقایص  ن کدر این راه ابایی ندارد از آ و    استی کارگر  طبقه

تا  ش میتال کمونیسم کارگری    شاید بتوان گفت که  بیش از این،  مجمع -حراف سیاسی بورژوایی خود را در قالب یک شکل سازمانی  انکند 

ها را برای هدف خود که همان ذارد، زیرا اتحادیهگر میکناها را  اتحادیهکمونیسم کارگری  ی کارگران کند.  وارد مبارزه   -شورا   پسو سعمومی  

 دهد. بنابراینمناسب تشخیص نمی  -مبتنی است   از سیاستکمونیسم کارگری    بورژوایی  درک   و این خود بر-ی است  تصرف فوری قدرت سیاس

آن را به سطح مبارزه برای تصرف قدرت  »اینامهمجوز اساس«یک  و باذارد گفاوت پیش میمجمع عمومی را به عنوان یک الگوی سازمانی مت

باال می بکسیاسی  پرسش که سطح  شد.  این  برای کمونیسم کارگری  است که  دلیل  این  مبارزه ه  از ی طبقهکنونی  نوع  و چه  ی کارگر چیست 

را طلب می برنامه  یابی وسازمان مبارزه   مطرح نیستی 
ً
اساسا اتحادیه.  کند  را کناکمونیسم کارگری  بر می ها  نه  بگذارد  این دلیل که  سطح ا  ه 

 

 ١٩١٦امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم، لنین، اکتبر  ٤٣
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نیستند، بی طبقهمبارزه  متناسب  با هدف  ی کارگر  این دلیل که  به  تناسب   قدرت سیاسی  فوری  کمونیسم کارگری که همان تصرفلکه  است 

 ند.ندار

ها به احزاب ی کارگر را از اتحادیهها بخواهند روش خاص خود برای مقابله با نفوذ بورژوازی در درون طبقهاگر حکمتیستکه    بینیمب  اکنون

  تعمیم دهند نتیجه چه خواهد بود؟

 : کمونیسم چپ١٩٢٠

حزب کارگران سوسیال دموکرات و حزب مستقل سوسیال (  ، دو حزب سوسیال دموکرات١٩١٨نوامبر  در    دایی انقالب آلمانپس از پیروزی ابت

ائتالفی    دموکرات) را در دست گرفتند. کمونیستبا تشکیل یک دولت  آلمانی که در جناح چپ حزب مستقل سوسیال قدرت سیاسی  های 

ائتالفی خودداری کردند. فوری  دموکرات قرار گرفته بودند ی انقالب تعیین تکلیف شکل سیاسی دولت بود: ترین مسئلهاز شرکت در دولت 

از   در همدستی با بورژوازی آلمان  مانند تاریخی، با یک خیانت بی  که پیش از آن در جریان جنگ اول جهانیحزب کارگران سوسیال دموکرات  

می نیز  اکنون  بود،  کرده  حمایت  دهد.  کوشجنگ  خاتمه  پارلمانی»  «جمهوری  یک  تأسیس  با  را  انقالب  تا  برقراری ید  پارلمانی  جمهوری 

طور که سوسیال چنین دولتی، هماندر  داد که در حقیقت چیزی جز تداوم دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی نبود.  دموکراسی بورژوایی را وعده می

بورژوازی سوگند خوردهدموکرات بارها در درگاه  مالکیت خصوصی و ملیبود  ها  الغای  آن) نمیند،  انقالبی  توانست کردن صنایع (در شکل 

باشد. های کارگران و شعار «جمهوری سوسیالیستی» و «تصرف قدرت به دست شوراها» را در میان توده  ها در مقابل، اسپارتاکیست  مطرح 

 کردند. سربازان تبلیغ می

 ١٩١٨ی دسامبر  ی سراسری شوراهای کارگران و سربازان در نیمه را کنگره وکراسی بورژوایی»  بر سر «سوسیالیسم» یا «دمسرنوشت این مبارزه  

ها بود، قدرت سیاسی را پس زد و آن را تاثیر سیاست سوسیال دموکراتهای کارگران و سربازان تحتی شوراها که همانند توده معین کرد. کنگره 

کنترل شورای   های مستقل از کنگره خارج شدند و حزب کارگران سوسیال دموکرات دموکراتسوسیال    کرد.  تعارف  ، به بورژوازی»پارلمانبه «

 مرکزی شوراها را در دست گرفت. 

بعد   هفته  کردند.  هااسپارتاکیستدو  تأسیس  را  آلمان  کمونیست  حزب  دموکرات  سوسیال  مستقل  حزب  چپ  جناح  در   و  لوکزامبورگ  رزا 

ی ای تلخ به تجربهبه دست شوراها تأکید کرد و سپس با اشاره   اش در این کنفرانس ابتدا بر ضرورت انقالب دوم و تصرف قدرت سیاسیسخنرانی

ها که در شوراها حضور دارند هنوز ضرورت انقالب دوم را درک نکرده و ها، حتی آند که توده ی سراسری شوراها، به کنفرانس تذکر داکنگره 

آمادگی تصرف قدرت سیاسی را ندارند. لوکزامبورگ نتیجه گرفت که در چنین شرایطی، حزب کمونیست مجاز نیست تا انتخابات پارلمان را 

از نظر لنین این انحراف به   به تحریم انتخابات پارلمان و تدارک برای قیام رای داد.  تحریم کند. اما اکثریت کنفرانس مخالف این عقیده بود و

های کارگری  طلبی سوسیال دموکراسی آلمان بود که در احزاب و اتحادیهی حزب نوپای کمونیست، واکنشی کودکانه به فرصتچپ در بدنه 

 سوسیال دموکرات دست باال را داشت:

و علت   ستین  یدیامر ترد   نیاست. در ا  خته یطبقه کارگر برانگ  شرویپی  عناصر انقالب   ان یدر م  یپارلمان نفرت خاص  کای و امر  یغرب  یدر اروپا"

دمکرات    الیو سوس   ستیالیسوس   ندگانیاز نما  یمیعظ تی اکثر  که  یتر از رفتار وخائنانه   ترالنه یو رذ   دتریپل یتصور رفتار  رای است، ز  روشن  همآن

 یبال  ه یمبارزه عل  یبه هنگام حل مسئله چگونگ  ه یروح   نیدرقبال ا  م یتسل  ی ول  .اند، دشوار استو پس از آن در پارلمان داشته  جنگ   در دوران 

  پندار نیاز ا یدرست ناش  یپارلمان  تی» شرکت در فعالیبچگانه بودن «نف  ...تنها نابخردانه، بلکه صرفا تبهکارانه است نه همگان، قیمورد تصد

را در درون جنبش  ک یکراتونفوذ بورژوا دم  هیدشوار مبارزه عل یفهیوظ  توانی م ی«ساده» و «آسان» و به اصطالح انقالب  وه یش  نیبا ا ای که گو است



١٧ 

 بان ی فقط چشم فروبست و فقط با حرف گر  یدشوار  دربرابر  خت،ی خود گر  یهیآمد از سا  ان یعمل به م  یپا  یوقت  یانجام رساند»، ول  «بهی  کارگر

 ٤٤  ".دیرهان آن د را از چنگ خو

 تحت نفوذ سوسیال دموکراتروانه را در قبال اتحادیهجناح چپ حزب کمونیست آلمان همین سیاست چپ
ً
ها بودند) های کارگری (که عمدتا

  های کارگری اشکال نوینی از تشکلسوسیال دموکرات خارج شوند و    کارگری  های ها از کارگران خواستند تا از اتحادیهآن.  ٤٥نیز در پیش گرفت

 : ها برائت از سوسیال دموکراسی و پذیرش اصل دیکتاتوری پرولتاریا باشدکه شرط حضور در آند بنا کنن را 

که   یپرولتر  یمحافل و قشرها  نی ترعیوس   جلبی  کرد و برا  هیشدت تکهدارند ب  یپرولتر  یژگ ی که و  یانقالب   یمبارزه  ازیی  هااسلوب  یرو  دیبا"

 آورد.  دیپد  عیبس وس   یو در چارچوب  عیبس وس   یادیبر بن  ینی نوی  اشکال سازمان   زند،یبرخ   یبه مبارزه انقالب   ستی کمون   حزبی  رهبر  ری ز  دیبایم

از شعار:    کهی  . تمام کارگراندهند یم  لیرا تشک  آن  ادیها بنکارخانه   ی هاسازمان  است که  یهمان اتحاد کارگر  یتجمع تمام عناصر انقالب   کانون

ا  دیاند باکرده  یروی! پکایبرون از سند تشکل    کار،یپی  صفوف آماده   نی ترمبارز در گسترده  یای که پرولتار   نجاستی. در اندیآ  کانون گرد   نیدر 

مبارز و  یهاتوده ی بعدی اس یس  تی. تمام تربستیبه صفوف کاف وستنیپ یبرا یکتاتوری د و راییشو ستمیو س یطبقات یمبارزه رش ی . پذردیپذیم

 ٤٦" .قراردارد  یاتحاد کارگر نیاست که در خارج ا ستیکمون  حزب یفه یدر مبارزه، وظ  یاس یس  یابیجهت

گرایی ی «بیماری کودکی چپ. او در جزوههای چپ آلمان انتقاد کرد کمونیست  ایفرقه  به عنوان رهبر انقالب روسیه به شدت از این سیاستلنین  

ای سیاسی بود علیه منشویسم،  که به طور خالصه مبارزه  طلبی را تشریح کرد ها با فرصتی بلشویکدقت تاریخ و روش مبارزه در کمونیسم» به  

طرفی ی پیشین علیه بیها در مبارزه شد اگر بلشویکاین مبارزه علیه منشویسم ممکن نمی  و  ، های کارگریدر سطح احزاب و نیز در درون اتحادیه

ی کارگر در سطح نبش طبقهی گسترش انحراف به چپ در جلنین همچنین درباره   شدند.پیروز نمی   ١٩٠٨تا    ١٩٠٥های  الها در ساتحادیه

و این دو   طلبی استروی، مبارزه با فرصتی مبارزه علیه چپثرترین شیوه ؤی روسیه نتیجه گرفت که مجهانی هشدار داد و با ارجاع به تجربه

بروند  توانند جداگانهمبارزه نمی از مظاهر[به عنوان    سمیآنارشچرا که «  پیش   نوع  نگارنده]-رویچپ  یکی 
ً
اپورتون   فریک  یغالبا  یستیگناهان 

ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه علیه محتوای سیاسی لنین  .  »اندبوده  گریکدی مکمل    هیکر  یها یکجرو  نیا  ی دو  هر   بوده است.   ی جنبش کارگر

ها فائق توده توان بر ذهنیت سوسیال دموکراتیک  می  تحریم انتخابات پارلمانهای چپ که با  روانه، این تصور کمونیستطلبانه و نیز چپفرصت

 شد را نیز رد کرد: 

  ی در انقالب واقع   گاهچیکه ه  استی  مغزخشک   پرستانن یی انقالب به سان قضاوت آ  یها» درباره «چپ   یکل  طور  به  و  هایقضاوت هلندی  وه یش "

 ر یتأث  قی طر  از  آن  یلوحانه انهدام واقع را ساده  یارتجاع  یمؤسسه  ک ی  ی» ذهنی«نف   ایو    اندنکرده  ها تعمقانقالب  خی در تار  ایشرکت نداشته  

 ٤٧." دپندارن یم ینیسلسله عوامل ع ک ی یجمع  یروین

اشاره میی «هلندیکلهواما سر به گرایشی در حزب کمونیست هلند  لنین  اینجا  پیدا شد؟ در  از کجا  با عنوان «کمونیسم ها»  کند که بعدها 

سازد. این نفی ذهنی  و برجسته می  دهدهای نفی تحزب کمونیستی را در این گرایش تشخیص مینطفه  ، . او با ریزبینیشدشورایی» شناخته  

مبارزه اگر راه    :ها بودی نفی ذهنی ضرورت مبارزه درون اتحادیهب نزد کمونیسم چپ آلمانی و هلندی، در حقیقت روی دیگر سکهضرورت تحز

 

 ١٩٢٠گرایی در کمونیسم، لنین، آوریل بیماری کودکی چپ ٤٤
ای منزوی روها فرقهی کارگر از چپی طبقاتی در درون جنبش طبقهزدن از مبارزه ا و تنهی اقتصادی و اتحادیهمبارزه روانه در قبال  سیاست چپها  آن سالدر    اگر  ٤٥

روها را به این قسم جدید چپ  هفته دارد)در مبارزات کارگران را در خود نذ بورژوازی  (که چنان که گفتیم پذیرش نفو   یسم کارگریی کمونروانهساخت، سیاست چپمی

   چپ بورژوایی بدل کرده است.
 ها») اتحاد اسپارتاکیست -آلمان ستی«انشعاب حزب کمونی همان (نقل قول از جزوه  ٤٦
 همان ٤٧
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طلبی سیاسی احزاب هایی نوین و خالص باشد، چرا نباید تصور کرد که راه مبارزه با فرصتها و بنا کردن تشکلها ترک آنماندگی اتحادیهبا عقب

 ٤٨ها در شوراهاست؟وکرات ترک احزاب و انحالل وظایف سیاسی آنسوسیال دم

گذارد. در آلمان، پس از ها صحه میهای بلشویکتاکتیک درستی  ی شوراها هم در آلمان و هم در روسیه بر انتقادات لنین و  به تجربه  نگاهی

ی نظرگاه سوسیال دموکراتیک کرد، اما غلبهرا معین می   انقالبی قرار گرفت که سرنوشت  انقالب نوامبر شوراهای کارگران و سربازان در موقعیت

 همان تصمیمی باشد که از مجمع فرضی اتحادیهبر شوراها موجب آن که شد که تصمیم کنگره 
ً
های سوسیال دموکرات ی سراسری شوراها عینا

ساختار متفاوت (دموکراسی مستقیم شورایی به جای نمایندگی (شورا به جای اتحادیه) و نه    متفاوت نه نام    ١٩١٨دسامبر  شد. در  حاصل می

طلبی، سیاسی با فرصت  یپردامنهی  تنها یک مبارزه   های سیاست بورژوایی فراتر رود. از محدوده  تا  آلمان کمک نکرد ی کارگر  ای) به طبقهاتحادیه

 . توانست انقالب در آلمان را مانند انقالب در روسیه یک گام به پیش ببرد می های آلمان بود، ای که بر دوش کمونیستوظیفه

رها و  آ-با اس  تی . اکثرمیداشت  درصد کل آراء را  ١٣برگزار شد، ما فقط    ١٩١٧که در ژوئن سال    هیروس   سراسر   یشوراها  یکنگره   نیدر نخست"

 ش،یگرا  نیهم  نیآلمان ع  در  پس چرادرصد کل آراء را داشتیم.    ٥١دیم) ما به تقویم ق  ١٩١٧اکتبر    ٢٥(دوم شوراها    یبود. درکنگره   هاک ی منشو

به چپ صورت  انیکه در م به تقو  گرفت،  کارگران از راست    ی انیحزب م  تی تقو  بلکه نخست موجب  د،یانجامین  هاست یکمون   تی بالفاصله 

 ها »دمانیشا«  انیم  مستقل نداشته و فقط  استیس   گونهچیمستقل و ه  یاس یس   یشهیاند  گونهچیه  گاهچیحزب ه  نیو حال آنکه ا  دیها» گرد«مستقل

  در نوسان بوده است؟  هاست یو کمون 
ً
بدون ترس   ستیبایکه م  است  بوده   یآلمان  یهاستیکمون   زیآماشتباه  ک یتاکت  ،امر  نیاز علل ا  یکی  ظاهرا

 یکاهایو سند  ییبورژوای  شرکت در پارلمان ارتجاع  یها نف . اشتباه آناموزندی را ب  برانداختن آن  راه  اشتباه اعتراف کنند و  نیمندانه به او شرافت

  تر عی و سر  بهتر  حاال  یماریب  ن یجهت ا  نیاست و به هم  دهی» بود که اکنون آشکار گرد «چپی  کودک   یماریاز آن ب  یادهیمظاهر عد  زیو ن  یارتجاع

 ٤٩"  بدن، درمان خواهد شد. یبرا یشتریب یو با سودمند

طلبی در جنبش ی کمونیستی با فرصتدهند که راه صحیح مبارزه عالوه بر آن که هر دو نمونه (شکست در آلمان و پیروزی در روسیه) نشان می

 ا  دهند که برخالف ادعای حکمت و پیروانش، کارگری کدام است، هر دو نمونه به یکسان نشان می
ً
جوشد نقالب نمیاز درون شوراها ضرورتا

 . متصل کرد بورژوایی ها را به رفرمیسمو اتحادیه رادیکالیسم پرولتری توان با یک خط صاف شوراها را به نمی و

کند تا  پس از انقالب را تشریح می  اتحاد شورویها با حزب در  ی اتحادیهگرایی در کمونیسم» به تفصیل رابطه«بیماری کودکی چپلنین در  

توضیح دهد که در شرایط مشخص انقالب روسیه حتی پس از پیروزی انقالب پرولتری، با وجود برقراری نظام شوراها و استقرار دیکتاتوری 

 :بیندبرای سومین نبرد تدارک میها ضروری است. در اینجا لنین اتحادیه پرولتاریا نیز وجود

 یحزب در کار خود مستق "
ً
  ون یلیمچهار  از    شیب  )١٩٢٠(آوریل    ریاخ  یاعالم شده در کنگره   آمار  است، که اکنون به موجب  یمتک  هاه ی به اتحاد  ما

   و  عضو دارند
ً
 یهاه ی کل اتحاد  یبورو  ایها مرکز  آن   سأو البته در ر  هاه ی اتحاد  میعظ  تی اکثر   یرهبر  یهاتمام ارگان   یهستند. اعضا  یرحزبیغ  رسما

   هیسراسر روس 
ً
   یپرولتر  دستگاه  ک ی  رفتههمیرو  نسانی. بدبخشندیحزب را تحقق م  یتمام رهنمودها  که  هستند  هاستیاز کمون   عمال

ً
  رسما

و   سازد ی م  محکم برقرار  وندی آن با طبقه و توده پ  قی که حزب از طر  دیآی م  دیپد  رومندین  ار یبالنسبه گسترده و بس  رویپذانعطاف  ،یستیرکمون یغ

  و  هاپرشور آن  یبانیبدون پشت ها،ه ی محکم با اتحاد وندیاست که بدون پ یه یبد .ردیپذی حزب تحقق م یآن تحت رهبر قی طبقه از طر یکتاتوری د

اند، ما انجام داده   ز،ین  ینظام  یگرسازمان  یبلکه درعرصه  ،یاقتصاد  ساختمان  یها نه فقط در عرصه که آن  یافداکارانه   تیبه غا  ت یبدون فعال

محکم    وندیپ  نیا  نی. روشن است که تأممیتحقق بخش  رای  کتاتوری و د  میکشور را اداره کن  میتوانستی هم نم  میبلکه دو ماه و ن  م،ی ون  سال  نه تنها دو

 

ا  ،حزب  نقش ضروری  و نفی  سیاسی)ی  مبارزه ی اقتصادی به  (از مبارزه   ی طبقاتیخودی مبارزه بهتکیه بر تکامل خود  ٤٨ و   نقالبیروی دیگر خود را در سندیکالیسم 

 دهد. نشان می  طبقاتیگرایی ذات 
 همان ٤٩
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ً
 ها، ه ی به موقع و مکرر نه تنها با رهبران اتحاد  یهامشورت  ،غیو تبل  ترویجاست:  نی ری ز  یهانهیدر زم  یبغرنج و متنوع  بس  تیورد فعالآره   عمال

نبا فعاالن متنفذ آن  یطور کل  به  بلکه هواخواه دارند و انواع    ز،یناچ  اریاگرچه بس  ،یا عده  هم  که هنوز  هاک ی منشو  هیقاطع عل  یمبارزه   زیها و 

استقالل درقبال قدرت (  هاهی» اتحاد«استقالل  غیو تبل  یی)بورژوا(  یاز دمکراس   ک ی دئولوژیدفاع ا   : ازآموزندیبه آنها م  رای  ضدانقالب   یشگردها

 ٥٠" .هذا ی و هکذا و قس عل یدر انضباط پرولتر یکارشکن گرفته تا )!یپرولتر یحاکمه 

یا هااتحادیه: نقش و وظایف ١٩٢١  در دیکتاتوری پرولتار

 ،ی اقتصاددر طی دوران جنگ، حزب برای اداره آغاز شد.    اتحاد شورویی مرکزی حزب کمونیست  از درون کمیته  ١٩٢٠سومین نبرد، در نوامبر  

چگونه باید سازمان داد و به ویژه  و اکنون در مقابل این پرسش قرار داشت که اقتصاد پس از جنگ را اتخاذ کرده بود  سیاست کمونیسم جنگی را 

 شد؟ها که طی دوران جنگ در عمل معلق شده بود، باید احیاء میآیا دموکراسی معمول در درون اتحادیه ها در آن چه باید باشد؟نقش اتحادیه

ی اقتصاد و کنترل قل از حزب اداره ها باید مست شد معتقد بود که اتحادیهی مرکزی که به نام «اپوزیسیون کارگری» شناخته میبخشی از کمیته

تولید را در دست بگیرند. بخش دیگری که تروتسکی در رأس آن قرار داشت به عکس معتقد بود که برای بازسازی اقتصاد پس از جنگ، به نوعی 

ستگاه دیکتاتوری پرولتاریا تحت تکانی» و پاکسازی از عناصر مزاحم باید در دها پس از یک «خانهکردن کار تولیدی نیاز است، اتحادیهنظامی

 دار شوند. رهبری حزب ادغام شوند و به عنوان بخشی از آن دستگاه، کنترل تولید را عهده

اتحادیهدر مقابل    
ً
اوال داد که  پردامنه نشان   لنین در بحثی 

ً
ثانیا و  بمانند  باقی  پرولتاریا  از دستگاه دیکتاتوری  باید مستقل  تا مدتی طوالنی   ها 

در نهایت   را به دست بگیرند.  یا حتی کل تولید   ی کل اقتصادی اداره ) توانایی آن را ندارند که به تنهایی وظیفه١٩٢١ی حاضر (ا در لحظههاتحادیه

از نظر  .٥١ها به تصویب رسیدی نقش و وظایف اتحادیهنظرگاه لنین درباره  اتحاد شورویی دهم حزب کمونیست ماه بحث، در کنگره  ٣پس از 

ها در دیکتاتوری اتحادیه  .»ماندن با توده است  ارتباط  توده، جلب توده و در  هب  ی ک ینزد   ی هاوه یبر سر شاختالف با تروتسکی «مضمون اصلی  لنین  

 :گیرد ای است که تروتسکی نادیده میو این نکته  های اقناعی باشد ها باید مبتنی بر روش اساس فعالیت آن  ، ها هستند ی توده»پرولتاریا «مدرسه

 ی سازمان دولت  ک یسازمان    نی... ا  ست؟ینقششان چ  یول  است.  یبزرگ  تیاهم  یدارا  هایهنقش اتحاد ای پرولتار  یکتاتوری در هر قدم از تحقق د"

 یمدرسه   است:مدرسه    ک یسازمان    نیآنھا؛ ا  میجلب افراد و تعل  یاست برا  یاست. سازمان  تیترب  یبراه  بلک  ست،یاعمال جبر هم ن   ی برا  ست؛ین

  ق،یحقا  نیبدون در نظر گرفتن ا  هایهاتحاد  نقش  جھت سخن گفتن از  ن یهم  ه ... ب  سمیکمون   یمدرسه  ،یاقتصاد  تی ریمدی  مدرسه امور،    یهادار

... دارندی  حزب و دولت جا  انیم  ای پرولتار  یکتاتوری د  ستمیدر س   اهیهاتحاد  هتوان گفت ک یم.  انجامدیم  اشتباهات  هسلسل  ک یبروز    هب  ری ناگز

بخشد. ی تحقق م  ا ی پرولتار  یکتاتور ی د  ههم ب  شاهنگ یپ   نیهم  کند و یخود جذب م  ه را ب  ا ی پرولتار  شاهنگ ی حزب، پ   همنوال است ک   نیوضع بر ا

و    شاهنگ یپ  انیم  اهیهاتحاد  را انجام داد...  یدولت  فیو وظا  دیرا تحقق بخش  ای پرولتار  یکتاتوری توان دینم ا  هیه چون اتحاد  یادیبدون داشتن بن

ه  ب  یداره یقادر است ما را از سرما  هک   یاهتنھا طبق   یهاسازند، تودهیرا متقاعد م  هاتوده   خود  یه روزمر  تی سازند و با فعالیبرقرار م وندیها پتوده

 ٥٢"  د.برسان سمیکمون 

 

 همان ٥٠
 مراجعه کنید:  اتحاد شورویی دهم حزب کمونیست های پیشنهادی به کنگره توانید به قطعنامهی نظرات لنین و تروتسکی میبرای اطالع از چکیده ٥١

http://soviethistory.msu.edu/٢-١٩٢١/militarization-of-labor/militarization-of-labor-texts/lenin-on-the-trade-union-controversy-

at-the-tenth-party-congress 

http://soviethistory.msu.edu/٢-١٩٢١/militarization-of-labor/militarization-of-labor-texts/trotsky-on-the-controversy 

 
 ٢٠١٩دسامبر  ن،یلن ،یو اشتباهات تروتسک یوضع کنون ها،هی اتحاد ٥٢

http://soviethistory.msu.edu/1921-2/militarization-of-labor/militarization-of-labor-texts/lenin-on-the-trade-union-controversy-at-the-tenth-party-congress/
http://soviethistory.msu.edu/1921-2/militarization-of-labor/militarization-of-labor-texts/lenin-on-the-trade-union-controversy-at-the-tenth-party-congress/
http://soviethistory.msu.edu/1921-2/militarization-of-labor/militarization-of-labor-texts/trotsky-on-the-controversy/


٢٠ 

ی چرا که حتی پس از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه ضروری است،    دولتها از دستگاه  به عالوه لنین تاکید داشت که حفظ استقالل اتحادیه

 : طوالنی ضرورت دارد   یتا مدت زمان ایاقتصادی اتحادیه

مبارزه اتحادیه" با  بلکه «مبارزهها دیگر  نیستند،  طبقاتی مواجه  اقتصادی  اقی  مبارزه علیه ی  به معنی  که  دارند  پیش رو  را  تصادی» غیرطبقاتی 

ها دسترسی  کشان با طرق و وسایلی که این دستگاه به آنی زحمتحفظ منافع مادی و معنوی توده  های بوروکراتیک دستگاه شورایی ورویکج

 ٥٣"  و دارند.های زیاد پیش رها برای سالای است که آنندارد و ... است. متأسفانه این مبارزه 

کنندگان که تولید ی اقتصاد را به دست بگیرند، لنین به سادگی استدالل کرد که تا زمانی  توانند بالفاصله اداره ها میو در مقابل این ادعا که اتحادیه

 ٥٥.ها ناممکن است ای به دوش اتحادیهچنین وظیفه گذاشتندهند، ی جمعیت و اقتصاد ملی را تشکیل میبخش عمده ٥٤پاخرده

ی ها و شوراها و نظرات او درباره تواند قضاوت کند که درک حکمت از نسبت اتحادیهمیگفته،  و پس از مرور گذرای سه نبرد پیشاکنون    خواننده 

ها به عنوان رهبر انقالب و نیز از نظرگاه خاص بلشویک  روند عینی  ازتا چه اندازه  دهند»  ها شورا را به اتحادیه ترجیح میاین که «کمونیست

های  ها که نزد کمونیستی خود را نه نزد بلشویکی شورا و اتحادیه، بهترین نمایندهی مسئلهانقالب اکتبر دور است. نظرات حکمت درباره 

و پیگیری داشتند که به جای سیاه کردن هفتاد  صداقت    کند. این به خودی خود محل ایراد نبود اگر حکمت و پیروانش آن اندازه پیدا می   روچپ

کمونیسم شورایی   که دزدانه به «آنارکوسندیکالیسم» ناخنک بزنند تمایزبه جای آنهای چهل ساله،  ی بحثهفتاد َمن کاغذ برای تکرار صدباره 

 : کنندکمونیسم بلشویکی تشریح  باخود را 

ای با یک جریان حزبی دولتی بورژوازی جوش خورده است. ادامه کاری جنبش اتحادیه ای روی دیگر سکه ادامه کاری سوسیال  جنبش اتحادیه"

آلترناتیو سوسیال دموکراسی در سازماندهی کارگران است. کمونیست ها  آنارکوسندیکالیسم است. اتحادیه  با کمونیسم و  دمکراسی در تمایز 

ی که کار دیگری از دستشان بر نمی آید، باید) این آلترناتیو را بپذیرند. اما تاریخ جنبش انقالبی طبقه کارگر گواه آنست میتوانند (و در موارد زیاد

آلترناتیو مستقل    - نه فقط در امر اداره جامعه، بلکه در هر مبارزه اقتصادی و رفاهی نیز  -که شوراها، به مثابه ارگانهای اعمال اراده مستقیم کارگران  

 ٥٦" .نیست ها هستندکمو

 ی ایران»ی «وضعیت ویژه درباره 

کند ی پیوند میان اتحادیه و سوسیال دموکراسی ارائه می تمام مباحثی که کمونیسم کارگری درباره   .گیریمی اصلی بحث را دوباره به دست می رشته

 :است» و بورژوایی «اتحادیه یک الگوی رفرمیستی این کهدر حقیقت دو جزء دارد: اول 

افتاده گرایش معّینی در جنبش سازی نه یک گرایش "طبیعی" و "خودبخودی" کارگران در مبارزه برای وحدت، بلکه شکل پیشنهادی و جا اتحادیه"

 ٥٧" رفرمیست است.-گرایش سوسیال دموکراتیک  - کارگری

 

 ١٩٢١، لنین، ژانویه نیو بوخار یو اشتباهات تروتسک   یوضع کنون ها،یهاتحاد یه دربار گری بار د ٥٣
   ها سازمان یابند.توانند در اتحادیهی کارگر نیستند و در نتیجه نمیبخشی از طبقه ی اقتصاد است که کننده از نیروهای تولید  قسمتینظور آن م  ٥٤
 )، بخش «در سپهر اقتصاد»:١٩١٩کمونیست اتحاد شوروی ( ی سیاسی حزب همان، و همچنین نگاه کنید به برنامه  ٥٥

https://www.marxists.org/history/ussr/government/١٩١٩/٠٣/٢٢.htm#:~:text=In%٢٠the%٢٠Sphere%٢٠of%٢٠Economics 
 نصور حکمت باز هم درباره شورا، م  ٥٦
 ، منصور حکمت کای در بحث شورا و سند یگره  لیدر مورد مسا ٥٧

https://www.marxists.org/history/ussr/government/1919/03/22.htm#:%7E:text=In%20the%20Sphere%20of%20Economics


٢١ 

نهائی یکی از سنت های "طبقات دیگر" است و طبقه کارگر انقالبی نیست. این در تحلیل  -سنت سندیکائی مبارزه کارگری، یک سنت طبقاتی "

 ٥٨"  نمیتواند تمام پتانسیل مبارزاتی خود را از طریق سندیکالیسم بروز دهد.

پایهدرباره  از  تحلیل گرامشی  در   
ً
قبال اول،  اتحادیهی جزء  مادی  آن های  در  را   خود 

ً
کار ضرورتا که کاالی  است  اتحادیه شکلی  که  دیدیم  ها 

ها نیز وجود تواند تصادفی یا حاصل کارکرد این یا آن جریان سیاسی باشد، تا کاِر مزدی هست اتحادیهکند. چنین شکلی نمیی میسازمانده

  فرایند انقالبدر    های سرخوردگی از تودهتواند نتیجهتنها می  ابداعات متافیزیکیها دیدیم که این  ی بلشویکخواهند داشت. نیز در تاریخ مبارزه 

 . ٥٩باشد شدن از انقالبها یا جدا  توده و جدا افتادن از 

 : دهد»داری ایران به رفرمیسم تن نمی«سرمایه جزء دوم این است که

سندیکا، بخصوص در دوره و زمانه ما محصول جنبش عمل مستقیم کارگری نیست، بلکه جزئی از  در ایران سندیکالیسم پا نمیگیرد برای اینکه "

توافق وسیعتر در جامعه میان دو سوی خرید و فروش نیروی کار سندیکا بخشی از یک توازن و حتی    سیاسی در جامعه است.-یک مدل اداری

است. بازار  سوسیال    در  بدون  پارلمان،  بدون  دارد.  داشتن  تداوم  و  شکفتن  امکان  خاص  سیاسی  نظام  و  رژیم  از یک  بخشی  بعنوان  سندیکا 

یاسی و بطور خالصه بدون یک مجموعه روابط  دموکراسی، بدون تقدس بازار، بدون سنت قوی قانونگرایی بورژوایی در جامعه، بدون ثبات س 

 ٦٠"ای از آن تعریف شده باشد، سندیکاسازی راه بجایی نمیبرد.سیاسی، اداری و حقوقی در جامعه که اتحادیه کارگری بخش موّجه و پذیرفته شده

، اما در ادامه در تالش خود موفق نیست.  کند تا خود را از یک مخمصه رها کنداولین جمله حکمت باز هم با یک ادعای دلبخواهی تالش میدر  

محصول چیست؟ هر اگر «سندیکا بخشی از یک توازن و توافق میان دو سوی خرید و فروش نیروی کار در بازار است»، خود این توازن و توافق  

کند. شود و در نهایت این نیروی متشکل دو طبقه است که تکلیف این توازن را معین می داند که این توازن از آسمان نازل نمی مارکسیستی می 

 
ً
اند. وضیح داده طلبی در جنبش کارگری کشورهای پیشرفته را با پیدایش اشرافیت کارگری تدیدیم که لنین و پیش از او انگلس، ظهور فرصت  قبال

فرصت به  را  اتحادیه  لنین  و  انگلس  برخالف  ابتدا  کارگری   طلبیحکمت  جنبش  می  در  کشورهای گره  امپریالیستی  خصلت  سپس  و  زند 

پارلمان، سوسیال دموکراسی، تقدس بازار، سنت قوی قانونگرایی بورژوایی در جامعه، ثبات سیاسی و بطور « داری پیشرفته را در زرورق سرمایه

» ای از آن تعریف شده باشد صه یک مجموعه روابط سیاسی، اداری و حقوقی در جامعه که اتحادیه کارگری بخش موّجه و پذیرفته شدهخال

داری متعارف» را در شکل  «بسیار ویژه» به نظر برسد. کمونیسم کارگری «سرمایه در مقایسه با آن  ی طبقاتی در ایرانپیچد تا وضعیت مبارزه می 

داری ایران و دولتش را «نامتعارف» ارزیابی شناسد و با این منطق سرمایهی نظم امپریالیستی میداری در کشورهای پیشرفتهایهمشخص سرم

 ٦١کند.می 

 

ی  کند تا با درآمیختن درست و نادرست نتیجه. این یکی از موارد پرشماری است که حکمت تالش می، منصور حکمتبندی مجددسبک کار کمونیستی: یک جمع  ٥٨

» درست است، اما هیچ ربطی به این ادعای نامربوط تمام پتانسیل مبارزاتی خود را از طریق سندیکالیسم بروز دهدتواند ی طبقه کارگر نمدلخواه خود را جا بزند. این که «

 ی سندیکایی یک سنت بورژوایی است». ندارد که «سنت مبارزه 
ای توده   ایدئولوژیک ی  ه ردسر مبارزدون دخود بتواند ب   خیالارد تا به  ذگب پرولتری را کنار می افق انقال   از سیاست است،که اسیر درکی بورژوایی    کمونیسم کارگری  ٥٩

  شود.
 ، منصور حکمت هی و اتحاد کای سند ، یندگینما أتیکارگران، ه یمجمع عموم  ٦٠
ی انحرافات سیاسی چپ ای است که مجموعههای اخیر و مفهوم مرکزی داری نامتعارف، محور «فعالیت» چپ ایران در دهه وان سرمایهداری ایران به عنارزیابی سرمایه  ٦١

نود این ایده به ی  ی مجامع عمومی به عنوان الگویی برای مبارزات کارگران از این مفهوم مرکزی استخراج شد، در دهه ی شصت ایدهدر نهایت به آن اتکا دارد. اگر در دهه

پیروان پیگیر حکمت در حزب کمونیست کارگری اکنون طلبی» درآمد که این دیگری نیز از همان مفهوم مرکزی استخراج شده بود.  ی سیاسی سرنگونی خدمت «پروژه 

پیروان شرمگین   . در سوی دیگراندمتمرکز کرده دولت»    «جامعه و  بر شکافتعارف «فعالیت» خود را    هرگونه  مشغول مبارزه برای همان دموکراسی و قانونیت هستند و بدون

 کنند. ی «دموکراسی شورایی» و با رنگ و لعاب کارگری تبلیغ میحکمت همین مضامین را در لفافه



٢٢ 

 دهد:حکمت ادامه می

است که هر اعتراض کارگری . استبداد آنقدر سیاه و سنگین  هم باید به زور به دولت تحمیل کرد ای را  مسئله اینست که خود چنین اتحادیه قانونی"

رحال موجود و غیرقانونی کارگران را رهبری کند، ه  غیرقانونی است. در این شرایط تنها آن جنبشی با واقعیات سازگار است که قادر باشد مبارزه به 

میل کند. این جنبش، جنبش شورائی ای کارگران را به بورژوازی و قانون بورژوازی تحسازماندهی کند و متحد نماید. جنبشی که بتواند حقوق پایه 

نه جنبشی که نقطه عزیمت خود را رسمیت قانونی از پیشی خود توسط دول مستبد موجود قرار داده باشد.  است، جنبش مجامع عمومی است، و  

ان بندرت فراهم بوده است و  ای از اجازه عمل قانونی احتیاج دارد که در ایرای ثبات در قانونیت بورژوایی و درجه جنبش تریدیونیونی به درجه

 ٦٢"  .امروز کمتر از همیشه وجود دارد 

، و کند خود را با درخواست مجوز قانونی شروع نمی  یمبارزه ی کارگری  اینجا باز هم درست و غلط با هم مخلوط شده است. هیچ اتحادیه  در

 به این معنی نیست که ایران شرایط ویژه ی اتحادیهمبارزه   کهاین
ً
ی مبارزه   کند.ای طلب میی ویژه ای دارد که نسخهای در ایران غیرقانونی است ابدا

شروط جنگد به قانونی بودن مشود، خصلت دفاعی دارد و برای دستمزدهای معوق و اجرای قانون کار میای که از سطح کارخانه آغاز میاتحادیه

ای میان کار و سرمایه در نهایت به همان «زور» مشروط است. از قضا ای و هر مبارزه چنین مبارزه که سرنوشت    دانندها میکمونیستنیست.  

 نزدیک  و   برای گسترش اتحاد میان کارگران  مبارزه   است:   ایی اتحادیهمبارزه   های ترین خصلتمهمهای اخیر واجد  مبارزات کارگران ایران در سال

ی مرکزی (عضو کمیته  محمدیتپه را از زبان آقای خالد حاجهای کارگران هفتبه ارزش نیروی کار. ما اینجا فهرستی از خواستهکردن دستمزدها  

 : ای هستندی اتحادیهنمایی همگی مطالباتی در چارچوب مبارزه که به شکل نقیضه کنیمنقل می خط رسمی)-حزب حکمتیست

 بانک.- شرکت به دولت یواگذار  متینحوه و ق  یشرکت و شفاف ساز تی ریمد یفور فیتکل نییتع  •

 ی و قانون  یمطالبات عرف  ریمعوقه و سا  یحقوق ها یپرداخت فور •

ورهال اتیدر انجام عمل عی تسر •
ُ
 کارخانه  ریتعم-کشت و ا

 مطالبه گر یها یبازگشت به کار اخراج •

 ها یقرارداد فصل دیتمد •

 در پرونده اختالس  یرستم-یگیاسدب  هیده علحکم صادر ش  یاعالم و اجرا •

 کارگران هفت تپه) لی(وک  یالب یمختومه شدن پرونده خانم فرزانه ز •

بینیم که به رغم هیاهوی زیاد روند (می داری فراتر نمیی نظم سرمایهشان از محدودهکدام ای دارند و هیچی این مطالبات خصلت اتحادیههمه

برای به دست آوردن این   تپهکارگران هفتتپه جایی ندارد).  ی شورایی» در مطالبات کارگران هفتکمونیسم کارگری، شعارهایی مانند «اداره 

ی خود را به «قانونیت» اند اما واضح است که نه کارگران مبارزه کردهبا مدیران کارخانه، فرماندار، نمایندگان مجلس و غیره مذاکره    مطالبات

 ای است. هایی اتحادیهها خواستهای آن، با این حال خواستداندها را قانونی میداری اعتصاب آناند و نه دولت سرمایهمشروط کرده

و تالطم است.    یدچار سرگشتگ  اجتماعی  یهاتیواقع  یای همواره در مواجهه با خصلت پواش  به اقتضای محدودیت مادییی  کر بورژوا تف

در   ییغا  قتیو چون حق  پذیرد می  یانتقادریو غ  یجزم  ی به شکل  را   شودیم  داری پد  ی آنچه به صورت تجرب  ا یهمواره    ادراک بورژوایی از جامعه 

چون آنچه   تیواقع  ی تفکر  نیچن  ی. برا کندمی  نی گزیجا   یو با محصوالت ذهن  تحریفدستانه  خام   یبه شکلموضوع بررسی را    ای و    ، گیرد مینظر  

 صرف فهم  کیآرمان، چون    کیچون    ییو هدف نها  شودی م  داری پد
ِ

مسلح به    یتحوالت از منظر کارگران رزمنده  نی. اما اشودیم  دهیانتزاع

 .شودیم ری تقر ی گرید یگونه به سمیمارکس

 

 ، منصور حکمت )کمونیست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهمی نشریه گفتگو با (ای طبقه کارگر های توده تشکل ٦٢



٢٣ 

 ی طبقات اجتماعتعین  سازمان کار،    شکل  ،یاجتماع  ِی هست  کیکار انسان چون    هایی چونبا مؤلفه  یتحوالت اجتماع  هاستیمنظر کمون   از

 نقش و  دی تول یوه یچون محصول مشخص ش
ً
نه چون  شودیم داری شکل ازتفکر آنچه پد نی. در اشودی م دهیفهم یطبقات یرناپذع آشتیتنازنهایتا

درک  یاجتماع کیاز پرات یچون شکل  بلکه  یینها تیآن با مقصد و غا وندیاز توازن قوا و پ یخصکه محصول شکل مش ستا یو ا یانتزاع یقتیحق

 ی کارگر یابی طبقهی سازمانها و به طور کلی شیوه اتحادیهبا مسئله    سمیو کمون  ییچپ بورژوا   کرد یرو  توانیم  است که   منظر   نی. از همشودی م

 را درک کرد.  یانقالب  یبا مبارزه  آن و ارتباط

ناپذیر طبقات که محصول دار آن است، تحول اجتماعی نه محصول تضاد آشتیوام   ی تفکرار بورژوازی و در شیوه زگکه خدمت  از منظر چپ

  ی کار علیه سرمایه که ای از بروز مبارزه برای معیشت نه چون لحظه ی کارگران. نزد این چپ مبارزه ی مدنی استدولت و جامعه میان کشاکش

و   ها اتحادیهدر    سمیرفرم  ، چپ  نیمنظر ا  ازخیزد.  ی دولت برمیی مدنی برای غلبه بر سلطهای است که از درون جامعهمبارزه   یکی از اقسام 

و امر کنترل   شوددرک می  در ذهن کارگران  های نامطلوبی ایدهغلبه  ینتیجهکه چون    یقوا در نبرد طبقات  ینه چون محصول موازنه  سمیکالی سند

 .شودیم تیواقع نی گزیجا یانتزاع یزیکه چون چ یطبقات  یمبارزه  تینه چون غا زیجامعه ن یسازمان اقتصاد

مشخص   ک یپرات  کیچون    یبه دوم  یشده و گذر از اول   دهیفهم  یطبقات  یاز نبردها   یچون مراحل مشخص  یو هم دوم  یاول هم    هاستیکمون   یبرا 

بیرون و   طلبیفرصتمبارزه با    ، سمیو رفرم  طلبی فرصتبه معضل    یستی و پاسخ کمون   یستیکمون   کیپرات،  سمیکمون   ی . برا شودیدرک م  یاسیس

  .٦٣ستهاآندر  یستیکمون   ی رهبر جاد یا یو تالش برا  هااتحادیهدرون 

 

تا بر تمایزهای  کنیم  دعوت می   پوریا سعادتی  ینوشته  »مدرنروگراد تا شوراهای پست ورای پت «از ش  یمقالهی  مطالعهواننده را به  میل این نوشته، خدر پایان و به منظور تک  ٦٣

ی وحید هنوشت  «چپ علیه کمونیسم»  یجزوه   توافکنی شود. این مضمونی است که دری طبقاتی نیز پری انکشاف مبارزه دو فرم طبقاتی اتحادیه و شورا از منظر مرحله

 پرداخته شده است. نیز به آن  اسدی
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