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 سازمان يابی کارگری

  حزب کارگری. ١۴

   ١. در آمد

صنايع ورشکسته به پايان ۀ  خصوصی و نماينددولت اتاق بازرگانی و بخش" دسته گل"اين سلسله مقاالت را با مکثی پيرامون آخرين 

 ٢۵چنان که دانسته است و چندان که انتظار می رفت سرانجام شورای کارمزدی دستمزد کارگران را برای سال جاری  .می بريم

ۀ يدر مورد مھم ترين زاو. داد تا پازل ديگری از فروپاشی واقعی معاش مردم کارگر و زحمت کش شکل بگيرد" افزايش" درصد

نقدينه گی تورم " و" ايلغاریۀ دستمزد به شيو"، " نظام دسپوتيک دستمزد"از جمله مقاالت ( دستمزد ما پيش از اين نوشته ايم ألۀ مس

در واقع نوعی اعالم )  ھزار تومان۶٠٩(اين جا فقط به اجمال می خواھم بگويم که رقم اعالم شده . و مکرر نمی کنيم") دستمزد

  .کارگر استۀ ار بورژوازی ايران عليه طبقجنگ رسمی و تمام عي

. جديدی شده استۀ  جنگی که اگرچه از چند دھه پيش آغاز شده اما با عروج دولت دست راستی و نئوليبرال روحانی وارد عرص

ثر و شکننده  مؤۀکارگر ايران در حال حاضر و تا يک افق قابل پيش بينی و با پتانسيل فعلی خود قادر به مقابلۀ نگفته پيداست که طبق

 برای ،به يک مفھوم بورژوازی ايران و نيروھای امنيتی گرد آمده در وزارت کار و تشکل ھای اسالمی کار. با اين تعرض نيست

ھمين برآورد از توان  ۀ  درصد نتيج٢۵اين . اوضاع را به دقت ارزيابی کرده اندۀ کارگر ايران ھمآ ثبت اين شکست جديد به طبق

  .ی جنبش کارگری استکنونی ِمبارزات

 برخوردار بودند ھرگز اين چنين از جانب بورژوازی مورد تعرض ئی واضح است که اگر کارگران ايران از تشکل ھای وسيع توده 

ايجاد  . به اين ترتيب پاسخ چه بايد کرد در برابر تعرض جديد به اردوی کار به ھمين سادگی قابل دريافت است. قرار نمی گرفتند

آنان که در جريان عروج جنبش سبز آب از دھان شان .  مستقل کارگری در ھر شکل ممکن از علنی و مخفی و غيرهتشکل ھای

در واقع . کافی با جنبش کارگری بيگانه شده اندۀ  فروختند به اندازئیسرازير شد و تشکل مستقل را به ساخت و ساز انواع امواج کذا

کارگر است که به آقای روحانِی حقوق دان  ھم فھمانده که طرف مقابلش ۀ يزه شدن طبق و اتمئیھمين فقدان تشکل ھای وسيع توده 

ۀ اين ھم!  قادر به تعرض نيست در نتيجه به راحتی زده زير قول ھای آبکی انتخاباتی افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورمفعالً 

 که با نيت خير به روحانی، ربيعی نامه می نويسند بايد به اين ترتيب آنان.  سرمايه است–واقعيت مندرج در تقابل دو اردوی کار 

اين نکته را ھم نبايد .انتخاباتی اش را فراموش کرده باشدۀ روحانی با ھوش تر از آنی است که وعد. بدانند که ماجرا چيز ديگری است

  .از ياد برد که توقع از روحانی مفھوم ديگرش توھم و يا اميد به بورژوازی صنعتی نيز ھست
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  ٢.در آمد

 بر اين پايه نضج گرفت که سازمان يابی - با تمام تحديدھا و توان محدود-تالش نگارندهۀ  در جريان شکل بندی اين سلسله مقاالت ھم

ۀ ما از اين حزب به عنوان ستادی برای رزمندگی طبق. کارگری را در متن ضرورت ايجاد حزب سياسی کارگران ارزيابی کند

مباحث بسيار متنوعی پيش آمد که ھر . در اين مجموعه به بحث مھم آگاھی طبقاتی تا حد ممکن پرداخته شد. رديمکارگر انقالبی ياد ک

کسانی ممکن است حزب لنينی را بر نتابند؛ . از بلشويسم با شور و شوق و استدالل دفاع شد. ده ھا کتاب و مقاله استۀ کدام دست ماي

اين ھا می تواند يک انتخاب سياسی تلقی شود و در صورت کاربست ۀ ھم... بر نتابند وکسان ديگری ممکن است ھر گونه حزبی را 

  .در اين مجموعه قصد ما به ھيچ وجه پلميک با اينان نبود. طبقاتی کارگران قرار گيردۀ ماھيت ضدکاپيتاليستی در چارچوب مبارز

صف می " رفرميسم جديد"تيار و البته خجوالنه در کنار اشباح بی اخ" ھيستری چپ راديکال"نقد ۀ خالف پندار خام کسانی که به بھان

دسته   نگارنده بی توجه به اين اساساً . سوسياليسم معاصر آن قدر تنگ و باريک نيست که مخالفان حزب لنينی را نپذيردۀ جاد کشند،

در  . راه خود دنبال می کند" بورژوازی خصوصی رو به موت و صنعتی"کش مکش ھای افراد و اقوام رو به انقراِض متوھم به 

 ٢۵به نقل از پيشگفتار نشر اول کاپيتال، لندن، ( استادمان کارل مارکس ۀ ابتدای بخش پايانی اين مجموعه بار ديگر به اين آموز

 ۀدر مورد تعصب ھای موسوم به عقيد. من از ھر نظر مبتنی بر نقد علمی استقبال می کنم" استناد می کنم  که ) ١٨۶٧ جنوری

راه خود : عمومی  که ھرگز برايشان  امتيازی قائل نشده ام، اکنون نيز، چون ھميشه شعار من  سخن آن فلورانسی کبير است که گفت 

 که به نظر نگارنده در قياس با ساير ترجمه -مترجم فارسی کاپيتال." گير و برو ؛ مردمان را بگذار تا ھر آن چه می خواھند بگويند

 اھل ئیاينھا عين کلمات دانته شاعر ايتاليا" در ذيل نوشتی روشنگرانه ياد آور شده - رجمان را به دست داده استشايسته ترين ت ھا،

سرمايه جلد اول ، مترجم جمشيد ھاديان،  کارل مارکس،."(ر داده استييفلورانس نيست و مارکس آن ھا را به تناسب حال تغ

پايان اين سلسله مقاالت که به داليلی نيمه تمام ماند به شعری از نيمای نازنين تکيه در . بگذاريم و بگذريم) ١٣٨۶:۶. انتشارات نسيم

  . می زنم که به شکل شگفت ناکی به عبارت مارکس مانسته است

 و به ره نی زن

  که دائم می نوازد نی

  درين دنيای ابراندود

  راه خود را دارد اندر پيش

  

  کارگرۀ حزب کارگری بخشی از طبق

واضح است که .  و دخالت گری غير طبقاتی باز نشده استئیم علمی مارکس و انگلس جای زيادی برای اراده گرادر سوسياليس

کارگران آگاه و سوسياليست در ھر شرايطی بايد در امور سياسی جامعه دخالت کنند اما اين دخالت گری به مفھوم نقش اراده و اختيار 

 تاريخ خويش اند ، ولی نه انسان ھا خود سازندگان: "مارکس نوشته بود " رھژدھم بروم" در .رات اجتماعی نيستييدر تغ

خواه خود و اوضاع و احوالی که انتخاب کرده اند ، بل که در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به ارث طبق دل

  )٧:ص ترجمان پورھرمزان، ھژدھم برومر،." ( رسيده و مستقيماً با آن رو به رو ھستند

 توان انسان را نه در قالب ايده و نظريه بل که در چارچوب شرايط –خالف فيلسوفان گذشته – که مارکس واضح است

لمانی چنين ۀ امارکس در نقد ايده ئولوژی و فلسف .توليد اجتماعی ارزيابی می کردۀ مشخص تکامل تاريخی و شيو

ولی افراد نه به گونه . پيدايش می رسدۀ  به حوزساختار اجتماعی و دولت پيوسته از فرايند زيست افراد معينی"  :نوشت

 که در نظر خودشان يا در خيال مردم ديگر جلوه گر می شوند ، بل که آن گونه که واقعاً ھستند؛ يعنی ھمان طور که یا

 عمل می کنند ، زندگی مادی خود را به توليد می رسانند و در چارچوب پيش زمينه ھا و شرايط مادی معينی مشغول اند

 ."آن ھاستۀ که مستقل از اراد
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توان از ميان کل کارگر به دست نداده است، اما با اين ھمه میۀ  اگرچه مارکس تصوير روشن و منسجمی از حزب سياسِی طبق

حزب  تخفيف دست يافت که از نظر مارکس بیۀ  به اين نتيج–لمانی و فقر فلسفه ا ئولوژی  و به ويژه دو اثر ايده–ھای مارکس آموزه

 سياسی میۀ مبارزۀ  ھای پيشرو طبقه وارد صحن ھای آگاه و بخشگاه اليهۀ کارگر و در جاي از طبق١کارگری به عنوان جز يا بخشی

به . انتقال مباحث پيچيده و فلسفی سوسياليستی به درون طبقه نيست)  يافته و آگاه طبقهعناصر سازمان( چنين حزبی ۀوظيف. شود

 که موظف است به عنوان يک گری وظيفه ندارد کارگران را در متن نقد علمِی انگلس به دورينگ بگذارد، بلعبارت ديگر حزب کار

به عبارت ديگر . مک کندۀ طبقاتی کبرای خود، به  انکشاف مبارزۀ در خود به طبقۀ سازمان پيشرو در راستای تالش برای تبديل طبق

. زی ھای الزم به منظور پرش پرولتاريا به سوی کسب قدرت سياسی استژيک چنين حزبی تالش برای بستر سايستراتۀ وظيف

با چنين فرضيه و  .طبقاتی نيز از وظايف مبرم حزب استۀ دھی طبقه برای حضور مستقيم در ميدان مبارزاين که سازمانمضاف به 

 باور است که از ھر منظر و با ھر پيشينه کارگر می داند و بر اينۀ بر مبنای اين تحليل است که نگارنده حزب را ستاد رزمندگی طبق

له يعنی تمھيدات الزم برای کسب قدرت سياسی از سوی طبقه امری أ که به امر خطير تشکيل حزب نگريسته شود، مھم ترين مسیا

   .بی چون و چرا است

رات بنيادين و راديکال را بدون يي است که تغئیواضح است که اين تحليل از حزب سياسی کارگران مبتنی بر رد و نفی تمام آموزه ھا

سوسيال دموکراسی ۀ کسب قدرت سياسی ممکن می دانند و در ھمان نخستين گام به رفرميسم و پارلمانتاريسم و در نھايت نيز به چال

در گرو به تحقق سوسياليسم   قطعی ھر حزب سياسی کارگری نيز بر مبنای اين تز صريح آب بندی شده است که،ۀ آموز .می غلتند

پازده به فکر بورژواِی پشِت  در غير اين صورت حزِب منتزع از طبقه و متشکل از تعدادی روشن.کارگر استۀ ميدان آمدن طبق

کارگر با بورژوازی دست به گريبان شود و حتا در ۀ منافع طبقاتی خود، ناگزير است به طور مستقيم و از موضع جانشين طبق

 داری دان حضور کارگران در قدرت عمالً سوسياليسم و لغو مالکيت خصوصی بر توليد را به حد سرمايهصورت پيروزی به دليل فق

بر به وضوح نشان می دھد که شوراھای کارگری آن زمان توانستند از يوغ وانقالب اکتۀ تجرب. سازی تنزل دھددولتی و چند ملی 

بر نماد و وانقالب اکتۀ در واقع تجرب. د به ارکان قدرت حمله بردندبردگی بورژوازی روس رھا شوند که در ستاد حزب سياسی خو

" قدرت به شوراھاۀ ھم"ژی سياسی بلشويک ھا مبتنی بر يسترات .کارگر استۀ فاکت دقيق تلفيق و آميزش طبقاتی حزب و طبق

 ماه ۵بی ھوده نيست که کم تر از . برخاسته از درک مارکسيستی لنين و ساير رھبران بلشويک از ارتباط تنگاتنگ حزب و طبقه بود

در واقع بدون چنان . رسيدند) برودر اکت( درصد۶٠نمايندگان شوراھا به  )١٩١٧ جون(  درصد١٣بلشويک ھا بلشويک شدند و از 

  . ساز وکاری پيروزی انقالب روسيه ممکن نبود

 ۀ و خرده بورژوای سوسياليست بريده از طبقفکران بورژوابا حضور روشن) روپيش(ۀ کارگر حزب کارگری به عنوان بخشی از طبق

نی از حزب سياسی کارگران کم ترين تباين و تخالفی با امر خود ييچنين تب. يابی طبقه را به عھده بگيردسازمان ۀ تواند وظيفخود می 

کمونيسم "م به امر جريانات موسو(سازمان يابی کارگری ندارد اما با موکول کردن امر کسب قدرت سياسی به روز موعود 

چنين حزبی  .لنين مغفول مانده است" چه بايد کرد"اصلی است که در ارزيابی از ۀ اين ھمان حلق. از بيخ و بن مخالف است") ئیشورا

 کارگر رزمنده شکل می بندد و کم ترين ربطی به احزاب ۀدر متن جنبش عينی و مادی و موجود و فراگير و سوسياليستی طبق

 ھا و انقالبات  که در مبحث آگاھی از نظر مارکس نيز گفتيم؛ از شرايطی عينی و مادی جنبشتئوری چنان. دارد پلميک ن–تئوريک 

ھای برند و تئوریھای اجتماعی بر اساس ھدف و ماھيت طبقاتی خود به ميراث فکری جوامع دست میجنبش.  خيزداجتماعی برمی

 اگر بپذيريم .زنندر جوامع میييھا و در جريان مبارزه دست به تغيق ھمين تئوریگزينند و از طرمناسب وضع و حال خود را بر می

  اگر بپذيريم که ھيچ انفکاکی - يا بايد ارتباط داشته باشند – کارگر ارتباط دارند ۀ ھای پيشرو طبقه با ساير اقشار درون طبقکه اليه

آگاھی طبقاتی توسط يک پس طرح موضوع انتقال  ن وجود ندارد،روزانه و جاری کارگراۀ ميان روشنفکران سوسياليست با مبارز

 روشنفکر سوسياليست در مبرم و اصلیۀ را که وظيف چ.فکر بورژوا و خرده بورژوا از بيرون به درون بالوجه خواھد شدعده روشن

فاع راديکال از منافع در چنين چارچوبی است که می توان گفت و پذيرفت که د.طبقاتی استۀ مک به انکشاف مبارزھمه حال ک
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مرزی است که جماعتی می کوشند ميان روشنفکر سوسياليست و کارگر مبارز بکشند و پرولتاريا را از ۀ کارگران درھم شکنند

ھمين رابطه می تواند ميان .  تنگاتنگ کارگران پيشرو با ساير کارگران ارتباطی پويا و متعامل استۀرابط. متحدان خود دور کنند

به يک مفھوم کارگران رزمنده می توانند از . وسياليست و کارگران با تجربه و مبارز و عمل گرا و سازمانده موجود باشدروشنفکر س

ھر . کائوتسکی نيستۀقصد من توجيه نظري . طبقاتی خود را تا نيل به پيروزی پيش برندۀطريق ھمين ارتباطات سازمانی امر مبارز

 کائوتسکی و ريز نقشانی مانند ژيژک و پوستون ھمواره و از ھمه سو جانب ارتدوکس ھا و چند در انتخاب ميان بزرگانی ھمچون

که حامل علم نيز پرولتاريا نيست، بل«: گويدجا که کائوتسکی می گمان می زنم آنبه اين ترتيب شخصاً . کالسيک ھا را گرفته ام

حزب (شوند فکران بورژوا وارد سازمان طبقه می اين روشن کهابد، از زمانی يی به واقع درم»  ھستندئی فکران بورژواروشن

 ست که طبقاتیجا، ھمان منافع  در اين  کنندهنييتعألۀ در واقع مس. معناستديگر اطالق عنوان پيش گفته به ايشان، بی) کارگری

. ر داده استييع وضع جديدشان کامالً تغگاه و موقعيت سابق آنان را به نفۀ کارگر کرده و پايگاه، خاستکر را جلب طبقگروھی روشنف

 ست که اگر کسی برای تعريف مارکس، انگلس، لنين، کر بورژوا ظلم بزرگیعده تحت عنوان يک عده روشنفنام بردن از اين 

  .به کار گيرد، در حق ايشان وارد کرده است... لوکزامبورگ، تروتسکی و

تروتسکی ھم «: آيم کهبندی منطقی و قابل قبول ارنست مندل فرود میاين جمعبه " چه بايد کرد"باری برای درک موقعيت لنين در 

 تاريخی ۀرا از زمين" چه بايد کرد"زيرا تزھای .  ھا و رزالوکزامبورگ، با لنين برخوردی ناعادالنه داشتدرست مانند منشويک

 قصد لنين از .که اصوالً مورد نظر لنين نبودداد  عام و جھان شمول می یاھا جنبه کرد و به آنمشخص و محدودشان جدا می

مستقل کارگری ۀ  وسيع و گستردئینوشتن اين اثر اين بود که وظايف اساسی يک حزب غير علنی را در تدارک يک جنبش توده 

 ـ طبقه مناسبات حزبۀ  عام درباریالنين به ھيچ وجه قصد نداشت که نظريه . ھدفی جز اين نداشت" چه بايد کرد. "مطرح سازد

توانست از قلم جمالت زير را که می" چه بايد کرد"لنين در ھمين .  باشد بايستی تابع حزبطبقه میکه  يا اين .ارائه دھد

 واقعاً انقالبی معنا ۀ تنھا در ارتباط با طبقئی سازمان انقالبيون حرفه«: رزالوکزامبورگ يا تروتسکی نيز ترواش کند، نوشته است

  )پيشين(» ... گردد می خودانگيخته درگير مبارزهدارد که به طور

شايد اگر در زمان لنين .  کننداو را به ھنگام تدوين اين تزھا به درست درک نمیۀ لنين، موقع ويژ" چه بايد کرد"منتقدان . خالصه کنم

رسی ست اوضاع و احوال زمانه دنيز کارگران مانند  امروز به انواع و اقسام وسايل ارتباطی و تکنيکی به منظور مطلع شدن از

شايد اگر روستای لنين و تروتسکی برق داشت و ھر . بورژوای تحصيل کرده الزم نبودنفکران کيد بر نقش روشأداشتند، اين ھمه ت

 کدام از کارگران پتروگراد مانند خيلی از کارگران پيشرو معاصر ما يک لپ تاپ داشت و به راحتی از سد سانسور و فيلترينگ می

ھا توانستند ده میشايد اگر کارگران روسی با يک فشار دکمه. شد فکران بورژوا بالوجه میپريد، گرانيگاھی کردن اعتبار روشن

ھای تکنيکی که رفت در مقابل تمام اين پيش. زی نبودکران نياثر روشنفؤ متلويزيونی را ببينند، به آن ھمه اصرار بر شخصيتۀ شبک

 و ی از طريق امکاناتی به مراتب بيشتردھد، اين مھم نيز قابل توجه است که بورژواز میءکارگر را ارتقا ۀامکانات آگاھی طبق

کماکان مشغول حاکم کردن ايدئولوژی خود بر جامعه و دفاع از منافعی ) آگاھی واژگونه( آورتر و تبليغاتی بسيار سرسامگسترده 

 عبارت ديگر اگر کارگران به تکنولوژی مجھز شده اند و می توانند به راحتی از ای به. شود تر توجيه میاست که در کسب سود بيش

ميل استفاده کنند و به سادگی آخرين مقاالت و بحث ھای سياسی را بخوانند و تحليل کنند واقعيت اين است که بورژوازی نيز به انواع 

اده از کم ترين اشتباه الکترونيک و ن فعال سازمان ياب و استففالۀ و اقسام وسايلی مجھز شده است که می تواند ضمن شنود مکالم

به عبارت ديگر اگر تمام امکانات جمع شده در تکنولوژی موسوم به .  راه سرکوب را ھموار کندیاسی به مفاد ھر مکاتبه دستر

 باز ھم خالف پندار -ر آمده است که فی الحال د–به استخدام تحميق و سرکوِب بورژوازی در آيد ) ھاليوود+ سيليکون" (سيليوود"

و اين روند .  سرمايه قادر به زدن حرف آخر است–مولتی تود نويسان اين پرولتاريای متشکل و متحزب است که در مناسبات کار 

  .  طبقاتی است که ضرورت متشکل شدن را به پرولتاريا تحميل می کندۀ مبارز
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  : نوشتپی

در مانيفست، حزب کمونيست، به عنوان جز يا .  کندرا نيز نمايندگی می" جز"مفھوم  به معنای حزب، part التين ۀواژ. ١

علمی را کشف و طراحی ۀ گاه مدعی نبودند که نظريواقع مارکس و انگلس ھيچدر .  شودکارگر معرفی میۀ بخشی از طبق

ھا، جنبشی گی اجتماعی انسان که در متن زندآنان به درست بر اين باور بودند .  تواند به سوسياليسم منجر شوداند که میکرده

  . در جريان است که بايد آن را تا تحقق سوسياليسم بسط دادیا وجود دارد و  مبارزه

  

  

 

 

 


