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 Political  سياسی

  
  آرش جاويد

  ٢٠١۶ فبروری ٢٣
  

   طبقاتی يا سازش ميان طبقاتۀمبارز
  کمونيسم يا رفرميسم

  

 کمونيستی –بايد در پرتو سياست انقالبی ما ھمواره بر اين نکته تأکيد کرده ايم که جنبش خود به خودی طبقۀ کارگر را 

با ترويج و اشاعۀ سوسياليسم علمی و ترويج و اشاعۀ برنامۀ کارگران کمونيست در اين جنبش، از اسارت ايدئولوژی 

 و پيوند اين مبارزات با مبارزه ئیمناسب ترين ابزار جھت پيشبرد مبارزه در راه درخواستھای جز.  رھانيدئیبورژوا

 و سوسياليسم، ايجاد سازمانی متشکل تحت ھدايت و رھبری پيشاھنگان مبارزۀ طبقاتی کارگران يعنی ئیادر را ه رھ

 کارگران ياری می رساند و ۀاين مسأله نه تنھا به پيشبرد متحدانه و متشکل مبارزات روزمر. گارگران کمونيست است

، بلکه امکان اشاعۀ بيش از پيش ِ تبليغات سياسی نه تنھا رھبران جنبش کارگری را از فساد رفرميسم به دور می دارد

را در توده ھای ھرچه بيشتری  فراھم می آورد و در ھمان حال به  لحاظ مبارزاتی، رھبران جنبش کارگری را از تير 

بر اين اساس مناسب ترين ارتباط را ميان رھبران و توده ھای اين سازمان ھا . ليس سياسی دور نگاه می داردورس پ

ی جھت پيوند ئی که در پرتو سياست انقالبی باشند مناسب ترين سازمان توده سازمان ھای کارگري. رار می سازدبرق

  .جنبش کمونيستی و جنبش خود به خودی ھستند

آنچه در باال گفته شد بخشی از حقيقت است؛ بايد در مباحث خود پيش از ھر چيز نشان داد که وظيفۀ اساسی کارگران 

  ال جنبش کارگری چيست؟کمونيست در قب

رسالتی که بيانگر منافع واقعی و .  جھانی به عھده دارد-طبقۀ کارگر پيش و بيش از ھر چيز وظيفه و رسالتی تاريخی 

پرولتاريا برای تحقق اين رسالت بايد به مبارزه ای ھمه جانبه . انقالبی طبقۀ کارگر و کليۀ توده ھای زحمتکش است

ستيابی به اين ھدف تنھا و تنھا زمانی قابل تصور است که پيوند جنبش کارگری و دست يازد و در شرايط ما د

  .سوسياليسم علمی ماديت خود را در حزب انقالبی طبقۀ کارگر جلوه گر سازد

. ديگر ھمواره مورد دفاع بورژوازی و اپورتونيست ھا بوده است  سوسياليسم علمی و جنبش کارگری از يکئیجدا

تمايل و ھدف بورژوازی از .  ايجاد کنندئیرند که ميان جنبش خود به خودی و جنبش کمونيستی جداآنان سعی بسيار دا

 سوسياليسم علمی و جنبش کارگری را رفرميست ھا ھمواره تحت عناوين و شعارھای  گوناگون مورد تبليغ و ئیجدا

ا ھدف تبديل جنبش کارگری به بورژوازی جدا کردن سوسياليسم علمی و جنبش کارگری را ب. ترويج قرارمی دھند
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 دنبال می کند و حتی در صورت نياز در اين راه به افکار و اعمال خود رنگ و لعاب انقالبی ئیدنبالچۀ جنبش بورژوا

 حزبی انقالبی با فعاليت مستمر به کار ترويج و ئیّکه کمونيست ھا با تالش و جديت تمام در جھت برپا حال آن. می زند

علمی در جنبش خود به خودی و ھدايت اين جنبش در پرتو سياستی انقالبی ھمت می گمارند و نه تنھا اشاعۀ سوسياليسم 

برای رھبری مبارزات طبقۀ کارگر در راه خواست ھای فوری و يا دعوت سازمان ھای کارگری به سياستی انقالبی 

.  علمی از جنبش کارگری می پردازند سوسياليسمئیمبارزه می نمايند، بلکه در جنبش کارگری به افشای مبلغان جدا

که از منافع و خواست ھای آنی غفلت ورزند اما منافع و  آنان ھمواره از منافع آتی جنبش کارگری دفاع می کنند، بی آن

کمونيست ھا در عين شرکت و آن ھم شرکتی فعال و مؤثر در . اھداف آتی را فدای منافع و خواست ھای آنی نمی کنند

ۀ طبقۀ کارگر و نبرد با خادمان سرمايه داری، در زمينۀ مبارزات کارگری ھمواره نماينده و پيشگام مبارزات روزمر

مبارزات انقالبی پرولتاريا ھستند و سعی در سازماندھی جنبش کارگری برای مبارزات دموکراتيک و سوسياليستی 

ی و سازماندھی سياسی طبقۀ کارگر و بدين دليل است که يکی از اساسی ترين وظايف ما کمک به رشد سياس. دارند

تنھا در سايۀ پيشبرد . ترويج و اشاعۀ سوسياليسم علمی در جنبش کارگری و پيوند سوسياليسم علمی با اين جنبش است

.  کارگر به وجود می آورندۀاين وظيفه است که کارگران کمونيست تلفيقی اصولی از مبارزات سياسی و اقتصادی طبق

ی کارگری ئختن کارگران آگاه در سازمان ھای کمونيستی اقدام به ايجاد مناسب ترين تشکل توده آنان ضمن متشکل سا

 اتحاديه ھای طبقاتی ئیآنان به کارگران کمک می کنند که با برپا. جھت مبارزۀ متحدانه در جنبش کارگری می کنند

 از تبديل شدن جنبش کارگری - ن انقالبی باشد  که بايد کوشش شود که رھبری آنھا با کارگرائی مانند سنديکاھا- انقالبی 

اين نگرش و عمل مبتنی بر آن، به کمونيست ھا امکان می دھد که مبارزات خود . به دنبالچۀ بورژوازی جلوگيری کنند

  . به خودی طبقۀ کارگر را در پرتو برنامۀ کارگران کمونيست سازماندھی و ھدايت کنند

يا تالش در راه پيوند : ه نام پرولتاريا سخن می گويند تنھا دو راه وجود دارددر مقابل سازمان ھا و احزابی که ب

 سازمان ھای کارگری زير ھدايت ئیسوسياليسم علمی و جنبش کارگری و اقدام به سازماندھی سياسی کارگران و برپا

اه طبقۀ کارگر و يا راه يا ر. سياستی انقالبی؛ و يا جدا ساختن سوسياليسم از جنبش کارگری، شق ثالثی وجود ندارد

اولی نمايانگر تمايل انقالبی . راه اول مسير مبارزۀ کارگران کمونيست و راه دوم راه رفرميسم است: سرمايه داری

کارگران و آموزش ھای مارکسيستی و تجارب تاريخی جنبش انقالبی طبقۀ کارگر و دومی نمايانگر تمايل بورژوازی و 

در جنبش کارگری، خارج از اينھا ھيچ راھی وجود . است) در شکل ھای گوناگون آن (منبعث از ايدئولوژی بورژوازی

  .  دال بر يافتن راھی به جز اين، حرفی پوچ و بيھوده استئیھر ادعا. ندارد

. ارائه شده در جنبش کارگری برخورد کرد) آلترناتيوھای( بر ھمين دو بستر ياد شده است که بايد به بديل ھای ًادقيق

امروزه رفرميسم در اکثر کشورھای .  مبدل می شودئیکارگری جدا از سوسياليسم علمی به جنبشی بورژواجنبش 

سرمايه داری، جنبش کارگری را به دامان بورژوازی افکنده و اپورتونيست ھا و اشرا فيت کارگری ھمچون جيره 

 سوسياليسم از ئیغ رفرميسم و جداخواران بخشی از ارزش اضافی و فوق سودھای بورژوازی امپرياليستی به تبلي

تسلط رفرميسم بر جنبش کارگری در اين کشورھا از زمينۀ عينی برخوردار . جنبش کارگری مشغول بوده و ھستند

مبارزه عليه رفرميسم و تالش در جھت پيوند سوسياليسم . است و يکی از موانع اساسی بر سر راه انقالب کارگری است

تنھا پايۀ تحکيم . ايف کارگران کمونيست در اين گونه کشورھا نيز به شمار می رودعلمی و جنبش کارگری از وظ

سوسياليسم علمی در ميان کارگران و توده ھای زحمتکش و تنھا پايۀ دست يابی انقالبی به خواست ھای روزمرۀ جنبش 

دی آنچنان سازمان ھای است و بايد در جھت چنين پيون» پيوند ناگسستنی ميان حزب و جنبش طبقۀ کارگر«کارگری 

و به کانون مبارزات سياسی در » تبليغات سياسی«در امر » دستياران سازمان انقالبيان«کارگری را سازمان داد که به 
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به رغم تکامل متفاوت تاريخی طبقات کارگر در کشورھای مختلف، تکامل جنبش . درون طبقۀ کارگر متحول گردند

که  که طبقۀ کارگر از سازمان ھای کارگری علنی برخوردار باشد و يا اين از ايناعم . کارگری در گرو ھمين امر است

 اين سازمان ھا برخوردار نباشد، در ھر دو حالت بايد به ضد تبديل جنبش کارگری به ئیدر شرايطی از امکان برپا

  .  مبارزه کردًادنبالچۀ بورژوازی شديد

را حک » الغای نظام مزدی«اين امر فراخواند که بر پرچم خود شعار لنين متعاقب آموزش مارکس که اتحاديه ھا را به 

  :کنند، پيرامون ارتباط نھضت کارگری و سوسياليسم می نويسد

و در » .در ھمۀ کشورھا تنھا با آميزش سوسياليسم و جنبش کارگری شالودۀ محکمی برای ھر دو آنھا فراھم آمده است«

فرا » یئسازمان ھای  پنھانی حرفه  «ئی تزاری به برپاۀيا را در شرايط روسيجھت پيشبرد ھمين امر، بلشويسم پرولتار

اين سازمان ھا نه تنھا مناسب ترين ابزار در راه مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر بودند، بلکه از آنجا که در . می خواند

 در جنبش کارگری به شمار سوسيال دموکراسی» دستياران تبليغات سياسی«ارتباط با سوسيال دموکراسی قرار داشتند 

حزب بلشويک در تداوم مبارزات طبقۀ کارگر در گستره ای بين المللی در قبال بورژوازی و اپورتونيسم که . می رفتند

 سوسياليسم از جنبش کارگری را اشاعه داده و تبليغ می کردند با جمع بندی تاريخی از مبارزات کارگران در ئیجدا

  مبارزاتی اش، آن نطفۀ اساسی را که سال ھا در ايجاد آن تالش کرد و تحت عنوان يکی از حادترين دوران ھای

 ۀدر شرايط روسيه سازماندھی نمود، ھمچون تجربه ای که می بايستی مورد مالحظ» یئسازمان ھای پنھانی حرفه «

لتری بر زمينۀ مبارزات اقتصادی مورد استفاده قرار پرولتاريای بين المللی واقع گردد و در جھت غنای تجارب پرو

ماحصل تجارب بلشويسم و مبارزات بين .  در جمع بندی تئوری سازمان ھای کارگری مورد استفاده قرار داد،گيرد

ی بود که بر پرچم خود الغای نظام مزدی را حک کرده اند، در جھت رھبری  ھای کارگريالمللی، پديد آمدن ِ سازمان

قالبی طبقۀ کارگر مبارزه می نمايند و به بھترين وجھی امکان پيوند سوسياليسم و جنبش کارگری را فراھم می حزب ان

. گرديد» اتحاديه ھای طبقاتی«اين امر منجر به رھنمود بين المللی به پرولتاريای سراسر جھان جھت تشکيل . سازند

اشته باشند زمينه را برای رھبری پرولتاريای سوسياليست و  دءاتحاديه ھائی که بر عمل مستقيم انقالبی کارگران اتکا

حزب او فراھم می کنند، حزبی که در پرتو سياست انقالبی خود و تربيت سياسی کارگران انقالب اجتماعی پرولتاريا را 

نگر ھمان مرزبندی کمونيسم و اپورتونيسم  بر زمينۀ مبارزات خود به خودی کارگران امروزه نيز بيا. تدارک می بيند

  .مرزبندی تاريخی ميان مارکسيسم و رفرميسم است

 ما را بدين امر واقف می گرداند که علی رغم ھر ھو و جنجالی امروزه نيز رفرميسم مبلغ ًا مقدمات برشمرده شده تمام

با توجه به مقدمات . در جنبش کارگری ما نيز جز اين نيست.  بين سوسياليسم و جنش خود به خودی استئیجدا

برشمرده شده از آموزش ھای مارکسيسم و با توجه به اوضاع جنبش کارگری اگر به نظرات ارائه شده در ميان احزاب 

ايده ھای ارائه . و گروه ھای مدعی مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا نظری بيفکنيم انشقاق موجود را بر ھمين بستر خواھيم ديد

 سوسياليسم و جنبش کارگری قرار گرفته اند، اما به ئیاساس جداشده از سوی برخی احزاب و سازمان ھای سياسی، بر 

جنبش کارگری سوای «: گفتۀ لنين، که تجربۀ تاريخی چندين نسل از پرولتاريای بين المللی گواه درستی آن است

  ». پيدا می کندئیسوسياليسم ناگزير به انحطاط کشيده می شود و خصلت بورژوا

د تيری است که بر قلب تئوری ھای رفرميستی و مبلغانی که از ھرگونه تبليغ سياسی اين سخن روشن و صريح لنين مانن

جنبش کارگری و در وا قع » بوژوائی گشتن«و » انحطاط«در جنبش کارگری جلوگيری می کنند و در حقيقت پرچم 

يل بورژوازی از راه رفرميسم بر طبق تما. پرچم رفرميسم را در جنبش کارگری بر دوش گرفته اند، نشانه می رود

به انقالب و «رفرميسم پرچم خيانت با لباس عاريتی ِ سوگند . سوی اپورتونيست ھا در جنبش کارگری رايج گرديده است
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آنچه امروزه امکان داده است که رفرميسم خائنانه برای خود در جنبش کارگری از اشتھاری . است» ليسمسوسيا

شنفکران بورژوا در سايۀ حمله به کمونيسم و مارکسيم انقالبی و اشاعۀ رو. برخوردار گردد، انحالل طلبی است و بس

 و محسوس فرامی خوانند و ئیليبراليسم زبونانه در جنبش کارگری، پرولتاريا را به مبارزه در راه درخواست ھای جز

ه بر ايدئولوژی سوسياليسم را به امری جدا از جنبش کارگری و متعلق به روشنفکران بورژوا و پروفسورھای لم داد

  .احاله می دھند

که   خود و با تأکيد بر اينئیکمونيست ھا با تأکيد بر آموزش سوسياليسم علمی و مسلح گشتن طبقۀ کارگر به علم رھا

سازمان ھای کارگری بايد در پرتو سياست انقالبی به ھدايت مبارزۀ پرولتاريا اقدام کنند و در راه انقالب اجتماعی زير 

 - مونيست انقالبی به پيش روند، در حقيقت نه تنھا به ابزار تمايل پرولتاريای کمونيست پرداخته است رھبری حزب ک

 بلکه اعتقاد راسخ خود را به دستاوردھای – سازمان ھای کارگری انقالبی نموده ئی که بارھا اقدام به برپائیپرولتاريا

 دو اردوگاه صف ًارزات اقتصادی در جنبش کارگری مشخصاکنون در زمينۀ مبا. جنبش بين المللی نمايانگر ساخته اند

 ئی کرده اند، اردوگاه رفرميسم که ھمچون تمامی گذشتگان و متحدين کنونی خود در عرصۀ جھانی به تبليغ جدائیآرا

بين سوسياليسم و جنبش خود به خودی می پردازند و رفرميسم زبونانه ای را در درون پرولتاريا تبليغ نموده و ضمن 

اقتصادی فرامی خوانند » نتايج محسوس«، جنبش کارگری را به مبارزه در راه ئیدور ساختن طبقۀ کارگر از ھدف نھا

 سازمان ھای کارگری زير ھدايت کارگران کمونيست و پيوند ئیو در مقابل جنبش کمونيستی که خواھان برپا

  .     قرار گرفته است،سوسياليسم و جنبش کارگری می باشد

 سازمان ھای کارگری با سياست انقالبی تنھا تابعی است از وظيفۀ اساسی تربيت سياسی طبقۀ کارگر، ئیه برپاگفتيم ک

در واقع اين يکی از اساسی ترين ضعف ھای جنبش کارگری ماست، ضعفی که اپورتونيست ھا از آن به نھايت سود 

ن مبارزات اقتصادی و سياسی طبقۀ کارگر، انجام  در جھت ايجاد تلفيقی اصولی مياًاکارگران کمونيست دقيق. می برند

در حقيقت به جھت تربيت . تبليغات سياسی در گسترده ترين توده ھای کارگر، تحقق پيوند سوسياليسم و جنبش کارگری

ھمان گونه که پرولتاريا را . فرامی خوانند» اتحاديه ھای طبقاتی «ئیسياسی پرولتارياست که جنبش کارگری را به برپا

بدين لحاظ چه ايجاد حزب سياسی انقالبی .  ايجاد حزب سياسی انقالبی خود، حزب کمونيست دعوت می کنندبه

ی ھستند برای گسترش سوسياليسم کارگران گام ھائی اساسی و ضروريپرولتاريا و چه پی ريزی اتحاديه ھای طبقاتی 

  . قۀ کارگر طبئیدر جنبش کارگری، تربيت  پيشروان و رھبران جنبش کارگری و رھا

اما رفرميست ھا با دنبال کردن تمايل بورژوازی در جنبش کارگری نه تنھا در مقابله با پرولتاريای کمونيست و آموزش 

 طبقۀ ئی سوسياليسم و جنبش کارگری، در امر رھائیھای مارکسيسم به ياری بورژوازی می پردازند، بلکه با تبليغ جدا

اين کار آنھا جلوگيری از دستيابی طبقۀ کارگر به حزب .  ايجاد مانع می کنندکارگر ھمچون ياوران بين المللی شان

آنان با اين کار جنبش کارگری را به . انقالبی اش است که محصول تلفيق سوسياليسم علمی و جنبش کارگری است

موضوعات باشد و و از اين نوع » دستمزد«و » بيمه بيکاری« تبديل می کنند که بايد تنھا در فکر ئیجنبشی بورژوا

 حضرات است و ۀ نمايد، زيرا اين حق ويژواگذارمسايل انقالب و سوسياليسم را به روشنفکران لم داده بر ايدئولوژی 

  : که حال آ ن. برای کارگران بھتر است که اکنون به سياست کاری نداشته باشند

بارزۀ سياسی، تبليغ و ترويج سياسی در انجام رسالت سوسيال دموکراسی جز از طريق تلفيق مبارزۀ اقتصادی و م«

  ».اعماق قشرھای بيش از پيش وسيع طبقۀ کارگر ممکن نيست

 از ئیوقتی که رفرميست ھا به دنبال جداساختن سوسياليسم از جنبش کارگری اند و سازمان ھای کارگری را به جدا

ی که از تلفيق سوسياليسم و جنبش کارگری سياست انقالبی فرامی خوانند، دشمن ِ تربيت سياسی کارگران ھستند، و وقت
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 از برخاستن رھبران سياسی و نمايندگان پيشرو از درون پرولتاريا متوحش ھستند و وقتی که به ًاخودداری می کنند طبع

  :  طبقۀ کارگر اعالم می کنند زيرائیتقديس کارگران بدون سياست می پردازند، خصومت خود را با امر رھا

که در بطن آن رھبران سياسی، نمايندگان پيشرو و قادر به سازماندھی و ھدايت  تاريخ، بدون آنھيچ طبقه ای در «

  »                         .جنبش پيدا شده باشند، به حاکميت نرسيده است

يق  طبقۀ کارگر را به پيش برند، تنھا در گرو تلفئیدستيابی پرولتاريا به چنين رھبران و نمايندگانی که امر رھا

دراعماق قشرھای بيش از پيش وسيع «سوسياليسم و جنبش خود به خودی و تربيت سياسی توده ھای پرولتری آن ھم 

 سازمان ھای کارگری تحت ھدايت  سياست انقالبی امکان پذير می ئیاست، امری که بخشی از آن با برپا» طبقۀ کارگر

.  طبقۀ کارگرئیيسم علمی امری است مربوط به رھابدين لحاظ تربيت سياسی کارگران و فراگيری سوسيال. گردد

، طبقۀ کارگر ...مبارزات روزمرۀ کارگری بستری است که کمونيست ھا ضمن مبارزه در جھت بھبود شرايط کار و 

را به ناکافی بودن اين مبارزات واقف ساخته و با بسط و گسترش انديشه ھای سوسياليسم علمی در جنبش کارگری و 

  . ِميان مبارزات اقتصادی و سياسی طبقۀ کارگر به سازماندھی جنبش کارگری اقدام می کنندتلفيق اصولی 

کارگران کمونيست يکی از وظايف اساسی خود را تربيت سياسی پرولتاريا و بسط سوسياليسم علمی در جنبش کارگری 

 انقالبی را نيز تابعی از ھمين امر  سازمان ھای کارگری بر اساس سياستئیآنان در تقابل با رفرميسم، برپا. می دانند

اصولی ترين راه مبارزۀ طبقۀ کارگر بايد بر اساس سياست تالش برای . قرار می دھند و ھميشه از آن دفاع می کنند

اما تالش برای . ًکارگران کمونيست دقيقا در ھمين راه گام برمی دارند. تلفيق سوسياليسم و جنبش کارگری استوار باشد

ست که خيانت ياين ھمان نکته ا. سياليسم علمی و جنبش کارگری از ھم، راه رفرميسم و بورژوازی استجدا کردن سو

در نبرد طبقاتی بدون درک اين دو ديدگاه اساسی و محوری، درھم شکستن قدرت . رفرميسم در آن آشکار می گردد

  ! نبش کارگری اھتمام ورزنددرکی که بايد کارگران آگاه به گسترش آن در ج. سياسی بورژوازی ممکن نيست
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