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نيلن“ د آرديچه با” در مورد آتاب يیادداشتهاي  

ز امروی برايی و درس هاینكات اصول  

 
(jafk) ١٣٨٧مرداد  همهفد هشنبپنج                                                                         ی کارگرنيفعال ازیجمع   

                                                              
اينک  .قرارگرفتيک انتشار يافت ودراختيارعموم شماره ن تبولبخش اين مقاله دراولين 

  .قرار داردکارگران مبارز و فعاالن کارگری رو شما  پيشبخش دوم اين مقاله 
 

نيلن“ د آرديچه با” در مورد آتاب يیادداشتهاي  

  امروزی برايی و درس هاینكات اصول

 

علنیدرباره مارآسيسم : بخش دوم  
 

 گونی خطی در جنبش سوسيال دمكراسیداليل ناهم را به عنوان يكی ازمارآسيسم علنیلنين وجود يك دوره 

اگرچه در جامعه ما، آن نوع مارآسيسم علنی به مثابه يك . روس و زمينه های رشد و رواج اآونوميسم مطرح می آند

انتشار آتاب . د از دوم خرداد از اين زاويه نگاه آنيمدوره تاريخی مشخص وجود نداشته ولی مهم است آه به تحوالت بع

در چارچوبی رفرميستی و ) غير از برخی آثار آالسيك(ها و مقاالت مارآسيستی و چپ آه بخش قابل توجه آن 

مشخصه ديدگاهی . رويزيونيستی قرار داشت، نسل جوان تشنه آگاهی مارآسيستی را به شكل خاصی تربيت آرده است

مقوله سرمشخصا دوری جويی و ترديد برم، واصول پايه ای مارآسيسسر، التقاط گرايی، ابهام براين نسل جوان

 همانطور آه لنين با تاثيرات معين مارآسيسم علنی بر مبارزان سوسيال .ديكتاتوری پرولتاريا و قهر انقالبی است

هستيم آه بايد به  قالب چپ روبرو ای بورژوايی دربا تاثيرات معين ديدگاه هه ويژه جوانان روبرو بود، ما نيزدمكرات ب  

. بدهيمپاسخ مناسبیآن   

 ضرورت ائتالف هایموردعام مهمی را در همين بخش نكتهلنين در

او می گويد آه ائتالف با مارآسيستهای علنی در آن .  آند می مطرحموقتی 

راسی در می گويد آه اغتشاش فكری سوسيال دمك. دوره را نبايد غلط تلقی آرد

ند و اتحليل را تنگ نظرانه می دلنين اين . سالهای بعد نتيجه آن ائتالف نبود

. مطرح می آند آه فقط آسانی آه از خود مطمئن نيستند از ائتالف های موقتی می ترسند؛ حتی با افراد غير قابل اتكا

سوال اينجاست آه . حيات خود ادامه دهدلنين ادامه می دهد آه هيچ حزب سياسی بدون چنين ائتالف هايی نمی تواند به 

 ريشه بحث به اينجا برمی گردد آه طبقات در جامعه به هم پيوسته اند و هيچ طبقه ای نمی تواند به طور مجرد و چرا؟

يعنی در جامعه مرتبا با تناسب قوای طبقاتی معين و در . بدون تماس با بقيه منافع و برنامه طبقاتی خود را به پيش ببرد
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تضاد اساسی حاآم بر (صف بندی های طبقاتی معينی بر اساس تضادهای مرحله ای انقالب .  تغييری روبرو هستيمحال

تحت تاثير تحوالت و جابجايی های سياسی، . به وجود می آيد) آل پروسه و تضادهايی آه در هر مرحله عمده می شوند

ان و دشمنان وجود دارد؛ ولی نيروهای بينابينی و يك صف بزرگ دوست. نيروهای سياسی تجزيه و قطب بندی می شوند

در حال گذر از يك قطب به قطب ديگر نيز هميشه هستند و در هر مقطع بايد تشخيص داد آه چه آسانی را می توان 

پيشبرد برنامه و اهداف عملی در هر مرحله، گذر . برنامه داشت) هر چند موقتی(متحد آرد و برای اين اتحاد يا ائتالف 

ولی اين بحث . اين پايه مساله است. فق از مراحل تاآتيكی مبارزه، در گرو اين تشخيص صحيح و تالش مناسب استمو

نيز هميشه مطرح بوده آه زمانی می توانيم وارد يك ائتالف موقت شويم و سود ببريم آه نيروی آافی برای حفظ استقالل 

 آميت معينی از نيرو است؟ يا آيفيت معينی؟آيا منظور . عنی آرداين نيروی آافی را بايد درست م. خود را داشته باشيم

در درجه اول داشتن انسجام ايدئولوژيك و سياسی در قالب يك نقشه و برنامه صحيح و روشن است آه پيش شرط هر 

در غير اين صورت، می توان . تشخيص امكان و ضرورت اتئالف نيز در گرو چنين پيش شرطی است. ائتالفی است

ی پيشبرد يك خط سازشكارانه، هر آور سويی را زمينه ائتالف ديد و هر حرف فريبكارانه ای را دليلی برای نزديكیبرا  

.با اين يا آن جريان طبقاتی قلمداد آرد    

 آنان می: ی منعكس می آرد اين بودبحث اآونوميستها آه نگرش طبقاتی غير پرولتری آنان را به خوبيك جنبه از

و روشنفكران مارآسيست با ) در واقع مبارزه تريديونيونی را(رگران مبارزه اقتصادی را جلو ببرند اگفتند بگذاريد آ

آنان فعاليت تريديونيونی را برای انجام وظيفه اول جلو می گذاشتند و . ليبرال ها برای مبارزه سياسی به هم بپيوندند

ی ديگر در گفته يكی از اآونوميستها به لنين منعكس همين نگرش به شكل.  مبارزات قانونی را برای انجام وظيفه دوم

ه افراد بدعواهای تئوريك، عدم توافقات جناحی، سواالت گسترده سياسی و نقشه های سازماندهی انقالبيون را ”: ميشد آه

ا فقط بقيه چيزه. ما باشد جنبش طبقه آارگر، آارگران و تشكل های محلی   آانون توجه ما بايد. شور بسپاريدآ خارج از  

   “.بهای بيش از حد دادن به ايدئولوژی است. آموزه پردازی است

جدا از جنبه رفرميستی آه در اين بحث اآونوميستها مشهود بود، اين نگرش ايدئولوژيك را هم ارائه می دادند آه 

 به هيچ وجه به اين. اقتصاد است و عرصه سياست و ايدئولوژی را بايد به روشنفكران سپرد) توده ها(عرصه آارگران 

را به آنان سپرده ) زيربنا(معنی امتياز ويژه قائل شدن برای آارگران نيست آه گويا عرصه عمده يعنی اقتصاد و توليد 

اين نشانه آم بها دادن به توان و نقش تعيين آننده ای است آه . برعكس. اند و روشنفكران را به روبنا ارجاع داده اند

 فكر، در اداره جامعه بشری و حرآت در جهت آسب توانايی رهبری طبقات مختلف در همه طبقه آارگر بايد در توليد

شبيه آاری آه گرايش ( در اينجا از بحث تفكيك مصنوعی ميان روشنفكران پرولتر و طبقه آارگر .عرصه ها بازی آند

ود می آنيم آه يك نوع تقسيم آار می گذريم و بحث را به اين ديدگاه بورژوايی محد) آنارآو سنديكاليستی انجام می دهد

ابدی بين آارگران يدی و آارگران فكری قائل است و سياست و ايدئولوژی را عمال به عرصه انحصاری روشنفكران 

اين گرايش اآونوميستی در دوران بعد از انقالب سوسياليستی در روسيه و سپس در چين به شكل ديگری . تبديل می آند

نه ترتسكی و بعدا بورژوازی نوخاسته رويزيونيست در بلوك شرق، وظيفه اصلی توده برای نمو. خودنمايی آرد

 نيز مخالفان مارآسيسم ٥٧در ايران بعد از انقالب . آارگران را توليد در خدمت نظام سوسياليستی معرفی می آردند

درك اهميت درگير شدن توده های هنوز هم بسياری از روشنفكران چپ قادر به . انقالبی همين ديدگاه را تبليغ می آردند
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آارگر و زحمتكش در مجادالت ايدئولوژيك و فلسفی نيستند و چنين تالشی را در دوران سخت و پيچيده سوسياليسم با 

در واقع حرف دلشان اينست . بی فايده  می دانند, معضالت اقتصادی و فشارهای بورژوازی بين المللی آه به همراه دارد  

!ره نيستند دست از سرشان برداريدتوده ها اينكا: آه  

لنين در مواجهه با وضعيتی آه در جنبش سوسيال دمكراتيك پيش آمده و گرايش انحرافی رايج يعنی اآونوميسم، 

فراخوان از سر گرفتن فعاليت تئوريكی آه در دوره مارآسيسم علنی آغاز شده را می دهد و می گويد آه حاال بايد در 

. يعنی شرايط مخفی و ويژگی هايش دليلی بر بی توجهی به فعاليت تئوريك نيست.  پيگيری آردشرايط مخفی اين آار را

" انتقاد قانونی"او مشخصا فراخوان مبارزه با سياست . لنين رشد موفق جنبش را در گرو پيشبرد اين وظيفه می داند

ت به ميزان زيادی باعث انسداد فكری را می دهد چون معتقد است آه اين سياس) رفرميستی و شايد هم علنی گرايانه(

مردم می شود يعنی راه افكار بلندپروازانه، نقشه های دورانديشانه، آزاد شدن انرژی و شور و شوق مبارزاتی و ابتكار 

لنين فراخوان مبارزه با اغتشاش فكری و تزلزل در جنبش عملی را می دهد و در جايی . عمل انقالبی آنان را می بندد

آند آه نه فقط بخشی از رهبران حزبی سوسيال دمكراسی بلكه گروهی از آارگران رهبر عملی مبارزات هم عنوان می 

با هر تالش عامدانه يا ناآگاهانه ای آه در جهت تضعيف برنامه و تاآتيك های ما  لنين می گويد . پيرو اآونوميسم شده اند  

. امروز ما هم می آيدفراخوان های لنين به آار. صورت می گيرد بايد مبارزه آرد  

...ادامه دارد  
 

  ازآن طبقه کارگر استفردا
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