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 بھروز فرھيخته

  ٢٠١۶ مارچ ٠٣
  

  بدون ترويج سوسياليسم علمی تھييج انقالبی ناممکن است
ياسی طبقۀ کارگر از شکل محافل  جنبش س١٣٥٧ سال ]دلو[ تا انقالب بھمن١٣٣٢ سال ]اسد[ مرداد٢٨پس از کودتای 

مھم ترين علت اين حالت شدت سرکوب متمرکز رژيم شاه .  نيافتءبه اشکال سازمان ھای وسيع و احزاب سياسی ارتقا

ليسی بود که ھرگونه فضای تنفسی جمعی مبارزات کارگری را وبه ضد جنبش کارگری و سلطۀ يک اختناق امنيتی و پ

 ساله که بايد آن را دورۀ محفلی جنبش سياسی طبقۀ کارگر دانست، بی ٢٥ن دورۀ طوالنی با اين ھمه اي. مسدود می کرد

ی به وجود آمدند که در جريان سال ھای ئلکرد اين محافل، شماری از کادرھادر اين دوره، از ميان عم. ثمر نبود

در اينجا موضوع .  تشکيل دادندِنخستين انقالب بھمن، رھبران سازمان ھای بالنسبه وسيع جنبش سياسی طبقۀ کارگر را

بر سر کيفت اين کادرھا و کمبودھای آموزش طبقاتی و سياسی آنان و در نتيجه پايداری انقالبی شان نيست؛ چيزی که 

نخست بايد ديد که اين کادرھا چگونه و تحت چه شرايطی به وجود . البته بررسی آن در جای خود اھميتی اساسی دارد

ط پس از سال ھای نخست انقالب بھمن فراھم شد يا نه، و اگر نه، تأثير آن بر وضعيت کنونی جنبش آمدند و آيا اين شراي

  ی در اين زمينه وجود دارد؟ ئسی طبقۀ کارگر چيست و چه کمبودھاسيا

ی که در دورۀ محفلی به وجود آمدند محصول چه فعاليت و کاری بودند؟ مھم ترين فعاليت و کار دورۀ محفلی ئکادرھا

 در اين محافل بود؛ ھرچند که اين ترويج و تربيت ناقص، دست و پا مارکسيسم و تربيت سوسياليستی ترويجساله،  ٢٥

 از جنبش کارگری پيشين هشکسته و دارای محدوديت ھای بسياری بود و از اپورتونيسم و رويزيونيسم به ارث رسيد

 بررسی ًمثال. که خود موضوع تحقيق جداگانه ای استًقطعا کمبودھای بسياری در اين باره وجود داشت . رنج می برد

 يابندۀ ءانقالب نتوانست به اشکال ارتقااز اين امر مھم است که چرا ترويج پيشين حتی در سال ھای نخست پس 

 سه سالۀ نخست انقالب - يکی از اين بحث ھا اين است که فضای بسيار باز سياسی دو. مبارزاتی و سازمانی کمک کند

 به قدرت رسيدن به عبارت ديگر.  توھم را به وجود آورد که اين فضا به گونه ای ديرپا داوم خواھد آوردبھمن اين

ی که دشمن ھار و پيگير دموکراسی و جنبش کارگری است به درستی شناخته نشد، يعنی می بينيم ئارتجاع قرون وسطا

برآورد . جنبش سياسی طبقۀ کارگر مبتال  بودندکه جريان ھای چپ ايران در آن زمان به کمبود يک مشی انقالبی در 

که در امر مبارزۀ طبقۀ  توجه به اين. روشنی از قوای بالقوه و بالفعل طبقاتی و جبھۀ انقالب و ضد انقالب نداشتند

آنھا درک نمی کردند . کارگر به ضد سرمايه داری اصل بر سازماندھی مخفی در مبارزه است، به فراموشی سپرده شد

زمانی که تعادل نيروھای طبقاتی به طور کامل و قطعی به نفع جبھۀ انقالب تغيير نکند نبايد سازمان مبارزۀ که تا 
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آنھا . سياسی طبقۀ کارگر و تشکل ھای آن را علنی کرد يا آن را به گونه ای سازمان داد که سر تا پای آن علنی باشد

و کارگران مسألۀ محوری جنگ بی رحمانه برای بود و نبود درک نمی کردند که در مبارزۀ طبقاتی بين سرمايه داران 

ھنگامی که دولت اسالمی . ًقدرت سياسی اين دو طبقه و نھايتا موجوديت خود طبقات سرمايه داران و زمينداران است

يژه  درآورد، کل جنبش طبقۀ کارگر به وءسرمايه تھاجم فوق العاده ارتجاعی خود را به ضد نيروھای انقالبی به اجرا

جنبش سياسی اين طبقه غافلگير شد و نتوانست خود را در عقب نشينی سازماندھی کند؛ چيزی که صدمات آن تاکنون 

ی طبقۀ کارگر و ئشدت استبداد و اختناق در ايران چنان زياد است که تا کنون حتی تشکل ھای توده .  مانده استیبرجا

  !ه طور علنی پابگيرندنھادھای مبارزۀ اقتصادی اين طبقه نتوانسته اند ب

امکان ايجاد سازمان وسيع انقالبی ) کمونيست ھا(روشن است که بدون کادرھای تربيت يافتۀ سوسياليست ھای انقالبی 

ی، ئبنابراين برای ورود به امر تھييج توده . در مبارزۀ سياسی انقالبی وجود ندارد) آژيتاسيون(ی ئبرای تھييج توده 

گاه  ترويج سوسياليسم علمی ھيچ. ترويج را در سطوحی الزم و قابل پذيرش گذرانده باشدجنبش کارگری بايد مرحلۀ 

ورود به کار و فعاليت تھييجی امر ترويج را فشرده تر و . تعطيلی ندارد و ھيچ محدويتی برای آن نمی توان قائل شد

طبقاتی يکی از اشکال مبارزه عمده می بايد توجه داشت در مبارزۀ . ی تر از پيش در دستور کار قرار خواھد دادئحرفه 

اين امر در مورد ترويج و تھييج نيز . شود که شناختن به موقع آن و تنظيم عمل انقالبی براساس آن اھميت زيادی دارد

  . صادق است

در شرايط تدافعی مبارزۀ طبقۀ کارگر، حتی اگر با اعتصابات وسيع اقتصادی کارگران ھمراه باشد، و نيز در شرايط 

در . ترويج به کار مستمر و صبورانه نياز دارد. رکود اقتصادی، ترويج سوسياليسم علمی اھميت عمده ای می يابد

شرايط رکود و تدافعی ِ مبارزۀ طبقۀ کارگر، اين وضعيت بيش از ھر زمان ديگر با شرايط روانی طبقۀ کارگر که از 

 برای مبارزه ای اصولی و عميق با سرمايه داری است، جوی راه حل و استثمار و ستم سرمايه منقلب است و در جست

عکس، با شرايط رونق اقتصادی و تھاجم مبارزۀ طبقاتی کارگران و اعتصابات سياسی اين ه تھييج، ب. منطبق می باشد

ثر باشد که در نتيجۀ ترويج سوسياليسم کادرھای سازمان دھندۀ تھييج و ؤتھييج زمانی می تواند م. طبقه منطبق است

 نمی پردازيم زيرا که تبليغما به اين جھت به طور ويژه به موضوع . ھدايت آن از پيش در نتيجۀ ترويج فراھم شده باشد

  .تبليغ امر روزمرۀ مبارزۀ طبقاتی است و حوادث روزمرۀ جامعه را دربر می گيرد

ھبی قدرت سياسی خود را با  سال نخستين ِ پس از انقالب بھمن، سال ھای سرنوشت سازی که در آن ارتجاع مذ٢در 

دولت اسالمی سرمايه تثبيت کرد، اختناق و سرکوب وحشيانه ای که اين دولت به ضد طبقۀ کارگر و زحمتکشان جامعه 

ايجاد کرد، شيرازۀ جنبش کارگری ايران، به ويژه جنبش سياسی اين طبقه، را از ھم دريد و آن را به طور کامل از ھم 

 و ءی و زندان ھای طوالنی برای اعضائبه دنبال دستگيری ھای بسيار وسيع، شکنجه ھای ممتد قرون وسطا. دانپاش

 راھی جز فرار يا مخفی شدن تتمۀ فعاالن ٦٠سمپات ھای سازمان ھای سياسی و کشتار وسيع زندانيان سياسی در دھۀ 

ورھای ھمسايه برای آنان وجود نداشت ناگزير به سياسی باقی نماند و از آنجا که امنيت و امکان داشتن کار در کش

سازمان ھای سياسی در ايران يکی پس از . مريکا، پناھنده شدند و مھاجرت کردندامناطق دور، به ويژه به قارۀ اروپا و 

شدت سرگشتگی . ديگری از بين رفتند و برای مدتی دراز امکان ترويج سوسياليسم علمی نيز در اين کشور از بين رفت

ياسی پناھندگان و مھاجران چپ به دنبال شکست انقالب بھمن و تار و مار شدنشان و اثر اپورتونيسم و رويزيونيسم س

حاکم در ميان اين پناھندگان و مھاجران چنان بود که در خارج کشور ھم نتوانستند خود را جمع و جور و سازماندھی 

  .    کنند
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ًر سال ھای اخير، که خود را عمدتا در مبارزات اقتصادی و علنی نشان در برآمد دوبارۀ جنبش کارگری در ايران، د

 بارز مالحظه می ً بين جنبش سياسی طبقۀ کارگر با جنبش اقتصادی اين طبقه به شکلی کامالهمی دھد، کمبود رابط

 يافته ای از علت عمدۀ اين امر، عالوه بر استبداد و اختناق حاکم بر کشور، نبود يا کمبود کادرھای تربيت. گردد

در واقع در دورۀ طوالنی اختناق . سوسياليست ھای انقالبی است که بتوانند بر جنبش کارگری تأثير متشکلی بگذارند

ی در ئکه تھييج توده  اکنون با آن. بسيار وحشيانۀ رژيم جمھوری اسالمی امکان ترويج سوسياليسم انقالبی ممکن نشد

شدت تھاجم رژيم اسالمی و سرمايه داری حاکم در ايران وجود دارد و مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر به خاطر 

 آشکار است که مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر خصلت ًاعتصابات اقتصادی بسياری را ھمراھی می کنند، اما کامال

ارزه با عدم ، مبءدفاعی دارد و اھم آنھا برای مقابله با عدم امنيت شغلی، مبارزه با قراردادھای موقت و سفيد امضا

. پرداخت مزد و تعويق طوالنی پرداخت آن، با بيکارسازی ھای وسيع و مستمر و از اين قبيل موارد، صورت می گيرد

ًدر دورۀ اخير، تاکنون جنبش کارگری نه تھاجمی و سياسی، بلکه دفاعی و حتی می توان گفت صرفا اقتصادی بوده 

  . است

 چون بر پشتوانۀ ترويجی سوسياليستی متکی نيستند، به آگاھی توده ًتی نيز غالبااز آن گذشته، شعارھای تھييجی و مطالبا

ھا از شرايط عمومی خود، تضاد بين کار و سرمايه، سرشت قدرت سياسی حاکم و چشم انداز تغيير بنيادی اوضاع 

رۀ کار يا نيروی انتظامی کمک چندانی نمی کنند و در بھترين حالت ماھيت کارفرمای معين، فرمانداری يا دادگاه يا ادا

چندان کمی، در اثر دخالت کارگران محافظه که در موارد ن بگذريم از اين. محلی را برای کارگران فاش می سازند

کار، اعضای شوراھای اسالمی و خانۀ کارگر، کارگران طرفدار جريان ھای اصالح طلب حکومتی و غير حکومتی و 

 ھای خمينی و خامنه ای، اين جالدان و دشمنان خونين طبقۀ کارگر، به عنوان يا کادرھای کارخانه و محيط کار، عکس

ی و نظامی رژيم ھم برخی ئبه ھمراه پالکارت ھای حمايت از رژيم اسالمی و يا دفاع از سياست ھسته » شفيع«

شاه و ھمان گونه که در برخی اعتصابات کارگری در زمان شاه، عکس . اعتراضات کارگری را ھمراھی می کنند

  !او تظاھرات و اعتراضات کارگری را آلوده می کرد» انقالب سفيد«بنرھای حمايت از 

اکنون به علت تعدد اعتصاب ھای اقتصادی و شدت و توسعۀ آنھا، اين اعتصابات از حالت پراکنده خارج می شوند و 

صابات کارگری در چندين رشته به يک رشته از صنايع را به طور کامل دربر می گيرند و اميد اين وجود دارد که اعت

روشن است که نبايد در اين . طور ھماھنگ و ھمزمان صورت گيرند و حتی به اعتصاب ھای سراسری تبديل شوند

باره به ديدگاه اکونوميستی درغلتيد و تصور کرد که ھمان مبارزۀ اقتصادی می تواند به مبارزۀ سياسی تبديل شود و 

  !ً رشد خود لزوما و خود به خود به اعتصاب ھای سياسی تبديل خواھند شداعتصاب ھای اقتصادی در روند

تھييج سياسی در جنبش کارگری، که الزمۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر است ولی بدون  ی در مبارزۀ اقتصادی با آنئتھييج توده 

شد طبقۀ کارگر يک چه بای در مبارزۀ اقتصادی ھرئحاصل ھر تھييج توده .  انقالبی برای طبقۀ کارگر نخواھد گشودِراه

 و تربيت کادرھای انقالبی که ترويج سوسياليسمتھييج سياسی نيز بدون . ی خويش برنخواھد داشتئگام در راه رھا

  !وظيفۀ تھييج سياسی را به پيش برند، امری ناممکن است

 تئوری انقالبی در که تھييج سياسی در طبقۀ کارگر ممکن شود بايد ترويج سوسياليسم علمی و روشن است برای آن

درجۀ نخست در ميان خود طبقۀ کارگر و به ويژه در ميان کارگران صنايع بزرگ به طور ممتد و با توجه به نيازھای 

زندۀ انقالبی طبقۀ کارگر صورت گيرد و ھدف مقدم آن ايجاد ھسته ھای مخفی کمونيستی رھبری کنندۀ مبارزات 

رگر و اتحاد اين ھسته ھا برای ايجاد حزب طبقۀ کارگر باشد و نيز روشن سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نظری طبقۀ کا

در اين ! ی اين امور را به پيش برند ممکن نيستئی که به گونۀ حرفه ئن مھم بدون وجود شماری از کادرھااست که اي
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و رابطۀ آنھا با ) انقالبیبه مفھوم فعاليت (راستا بايد ھمۀ شرايط فعاليت مخفی و علنی و فعاليت قانونی و غير قانونی 

 .ھم در نظر گرفته شود و مفروض باشد

شرط تھييج سياسی و در نھايت درھم شکستن قدرت سياسی حاکم با انقالب سياسی پرولتاريا، وجود کادرھای انقالبی 

ی اين مھم بدون ترويج سوسياليسم علماست و ) حزب کمونيست(سوسياليست متشکل در سازمان سياسی طبقۀ کارگر 

 پيشبرد ھر خط کلی ديگری غير از اين برای متشکل کردن طبقۀ کارگر برای! و تئوری انقالبی غير ممکن است

  !   ی درست و انقالبی نمی بردئمبارزۀ طبقاتی راه به جا
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