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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ می ١١

  

  روزجھانی کارگرۀبه بھان

  و نقش حزب طبقۀ کارگر" رھائی طبقۀ کارگر، کار خود طبقۀ کارگر است"

   

نيز از اين گفتار به نقل ھا يد و بسياری کمونيستاد انترناسيونال کمونيستی شنيدهماً اين سخنان را در سرومات

انترناسيوناليسم "در ند و يا اين که حتماً اين جمالت مارکس را ابسيار نقل کرده" مانيفست حزب کمونيست"از مقدمۀ 

بقۀ کارگر آزادی خود را ط: "گفت آوريد که در جمعبندی از کمون پاريس می  به خاطر می١٨٧١مبردر سپت" اول

که تحت تأثير نظريات اکونوميستی ھا از کمونيستای ولی متأسفانه پاره..."  بايد در ميدان مبارزه به دست آورد

اين گفتار تا آن حد که بخواھد به طبقۀ کارگر اين اعتماد . دھند ھستند از اين گفتار درست، درک نادرستی ارائه می

تواند  پاخيزد و قدرت سياسی را به کف آورد و اين آزادی نمیه رای آزادی خويش ببه نفس را بدھد، که بايد ب

محصول کار ساير طبقات اجتماعی به غير از خود کارگران باشد و وی نبايد منتظر آزادی خويش به دست ديگران 

نيروی مادی طبقۀ کارگر آن . و يا قھرمانان و خدايان و نيروھای خارج از طبيعت باشد، سخنان درستی است

ولی وجود طبقۀ کارگر به عنوان پايۀ مادی اين . تواند جانمايۀ تغييرات انقالبی قرار گيرد اجتماعی است که می

اين نيروی . تحول برای رفتن به سوی جامعۀ بی طبقه و يا برای نيل به سوسياليسم و گذار به کمونيسم کافی نيست

سوسياليسم علمی و در شرايط امروز مارکسيسم لنينيسم با آن بياميزد مادی بايد با دانش علمی آغشته شود و تئوری 

جنبش کارگری نيروی بالقوۀ انفجار . تا جنبش کارگری راه خود را پيدا کند و بداند که به کدام جھت بايد حرکت کند

اری زنجيرھای تنھا آن انفج. رساند است ولی ھر انفجاری به سود طبقۀ کارگر نيست و به امر رھائی وی ياری نمی

اين انفجار است که جھت تخريب نظام . افکند که با چاشنی مارکسيسم لنينيسم ھمراه باشد طبقۀ کارگر را به دور می

بايد شناخت سياسی پيدا کرد، بايد با دانش علمی . ولی برای کار اين انفجار بايد آموزش ديد. دھد کھن را نشان می

بايد . وجه ميسر نيست يابی به اين دانش امکان رھائی طبقۀ کارگر به ھيچبدون دست .مارکسيسم لنينيسم مسلح شد

  .شعور و ماده با ھم تلفيق شوند تا تحول مورد نظر به وجود آيد

کنند و کار يک بحث علمی و آموزنده را به شعارھای دھان پر کنی  ھستند که عوامفريبانه رفتار میای عده

کند و به کس ديگری نياز  طبقۀ کارگر خودش را خودش آزاد می"، "ھدخوا طبقۀ کارگر قيم نمی"نظير اين که 
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کنند و البته روشنفکرانی   روشنفکران به عنوان دشمنان آنھا تحريک میهتنزل داده و حتی کارگران را علي" ندارد

ارات طبقۀ که به جز مارکسيسم لنينيسم به طبقۀ کارگر بيآموزند طبيعتاً دشمنان طبقۀ کارگر ھستند زيرا مدت اس

منظورشان ھمان دانش " جنبش ناب کارگری"ولی اين مدعيان دلسوزی برای يک . دھند کارگر را افزايش می

آنھا چه بدانند و چه ندانند کارگران را به کوری، به . مارکسيسم لنينيسم است که نبايد به درون طبقۀ کارگر نفوذ کند

نتيجۀ چنين فراخوانی . انسته دست به کار شوند و به بيراھه روندخواھند که ناد جھل طبقاتی دعوت کرده از آنھا می

اين افراد که تعداد آنھا به ويژه پس . پروراند از ھمان روز نخست معلوم است و ھستۀ شکست را در دل خويش می

جا شوند، حزب را سد راه انقالب  کنند، دشمن حزب می  حزب قد علم میهند عليااز شکست در ھر جنبشی کم نبوده

من در ھای زنند تا تئوری کنند، خطا ناپذير جا می زنند، کارگران را چون بُت به ِصرف کارگر بودن تقديس می می

ھم اکنون ما در . ندازندافکند، جا بي بش کارگری جدائی میآوردی و ضد انقالبی خويش را که ميان عامل آگاه و جن

نيز ھا رويزيونيست. تروتسکيستی و ضد لنينی روبرو ھستيماکونوميستی، آنارکوسنديکاليستی، ھای ايران با چھره

آنھا به جای مارکسيسم . از دشمنان حزب طبقۀ کارگرند و در تالشند تا ماھيت حزب طبقۀ کارگر را عوض کنند

. نشانند کنند تجديد نظر طلبی، رفرميسم و اکونوميسم را می لنينيسم که آن را به بھانۀ دگماتيسم طرد می

. کنند و راست حمل می" چپ"ھای مختلف دارند و نقابھای چھرهھا نيز مانند اکونوميستھا رويزيونيست

ضرورت وجود " کانون شورشی"کاستريستی و ھای با قبول تئوری" چپ"ھای و يا اکونوميستھا رويزيونيست

کنند و  میرد " انقالبی"حزب طبقۀ کارگر در مبارزۀ سياسی را که ھمان عامل مھم ذھنی است با عربده کشی 

برند و رژی دبره و چه گوارا را به جای لنين و استالين  کمونيسم را با انقالبی نمائی خرده بورژوائی به انحراف می

نشانند و برخی نيز با چنگ انداختن در مبارزۀ اقتصادی و يا قبول سياست بورژوائی نقش رھبری طبقۀ کارگر  می

انحرافات نتيجۀ واحد در به انحراف کشاندن جنبش کارگری دارد که ھر دوی اين . دھند را به دست بورژواھا می

در فرجام خونين سرنوشتشان حاضر نيستند ھا و اکونوميستھا رويزيونيست. منجر به قربانيان فراوانی خواھد شد

بۀ تاريخ آنھا که تجر. زنند ريخته شده را به عھده گيرند و خود را تا پای مرگ نيز انقالبی جا میھای مسئوليت خون

کھنه به گور تاريخ سپرده ھای خواستند ھمه چيز را از نو شروع کنند در کفن تئوری را به دور افکنده بودند و می

 در بزرگداشت اين ١٣٨۶ سال ]ثور[ ارديبھشت١١ مطابق ٢٠٠٧حزب ما در آستانۀ اول ماه مه سال . شوند می

وردھای جنبش کمونيستی ايران و جھان تکيه کند و با داند که بار ديگر به يکی از دستآ روز تاريخی الزم می

صدور اعالميه در . منحرفی که در جنبش زندۀ کمونيستی ايران چون علف ھرز رستند، مبارزه نمايدھای جريان

اول ماه مه و يا تکرار حوادث و رويدادھای مبارزاتی کارگری در ايران و جھان کافی نيست آموزش و درک از 

  .   م و حزبيت اساس آزادی طبقۀ کارگر استمارکسيسم لنينيس

از اين ادعاھا از زبان رفيق ای به پاره" تکامل در وحدت، سرشت مارکسيسم است"ما در زير با نقل از اثر 

  :کنيم فروتن پاسخ داده و اھميت نقش حزب را برجسته می

  

  حزب طبقۀ کارگر

  ببرد؟آيا حزب بايد آموزش سوسياليسم علمی را به ميان کارگران 

تحقق رسالت تاريخی پرولتاريا ھای سوسياليسم علمی چيست؟ سوسياليسم علمی، تئوری علمی قانونمندی

مبارزۀ طبقاتی و ستراتژی و تاکتيک نبرد سرنوشت ساز طبقۀ کارگر در تدارک انقالب ھای يعنی قانونمندی

با اقتصاد مارکسيستی و جھان بينی سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم و کمونيسم است، سوسياليسم علمی ھمراه 
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ند، سه جزئی تفکيک ناپذير که مجموعۀ آنھا يک سيستم واحد منسجم و ھم آھنگ از امارکسيستی سه جزء مارکسيسم

مارکسيسم کاخ بلندی است که برای بنای آن دانشی وسيع، قدرت . فلسفی، اقتصادی و سياسی استھای آموزش

کسانی که با سماجت و اصرار کارگر را به خود طبقۀ کارگر . اده الزم بودلعاتفکری عظيم و خالق و نبوغی فوق

توانست  طبقۀ کارگر می" خودروی"کنند چنين بنای رفيع و جاودانی از درون جنبش  گذارند آيا تصور می وامی

ھرگز لمانی پيش از سوسياليسم علمی، و به ويژه بدون فلسفۀ ھگل ابدون فلسفۀ "سربزند؟ انگلس بر آنست که 

. ا.م"(آيد گاه پيش از آن نبوده، به وجود نمی لمان که يگانه سوسياليسم علمی است و مانند آن ھيچاسوسياليسم علمی 

  ). ۶١۵ ص ١لمانی جلد ابه زبان 

لمان و به ويژه به فلسفۀ ھگل که از بغرنج ترين و غامض اتوانست به سراسر فلسفۀ   آيا طبقۀ کارگر می«

دھد که طبقۀ کارگر با قوای خود   دست يابد؟ تاريخ تمام کشورھا گواھی می، کالسيک استفلسفیھای ترين سيستم

تواند آگاھی تريديونيستی کسب کند يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد تشکيل اتحاديه بدھد و ضد  منحصراً می

ست، ولی آموزش کارفرمايان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانينی کند که برای کارگران الزم ا

فلسفی و تاريخی و اقتصادی نشو و نما يافته که نمايندگان دانشور طبقات دارا و ھای سوسياليسم از تئوری

ند، خود مارکس و انگلس موجدين سوسياليسم علمی معاصر نيز از لحاظ موقعيت اجتماعی اروشنفکران تتبع نموده

دموکراسی  ــ نه در روسيه نيز آموزش تئوريک سوسيالبه ھمين گو. خود در زمرۀ روشنفکران بورژوازی بودند

خودی جنبش کارگری و به مثابۀ نتيجۀ طبيعی و ناگزير تکامل فکری روشنفکران ه کامالً مستقل از رشد خود ب

  ").چه بايد کرد"لنين ــ ".(انقالبی سوسياليست به وجود آمده است

بسياری از ناقدين رويزيونيست ما : "نوشت ين می کائوتسکی در آن زمان که به مارکسيسم وفادار بود چن«

کنند که گويا مارکس مدعی بوده است که تکامل اقتصادی و مبارزۀ طبقاتی نه تنھا شرايط توليد  تصور می

سوسياليسم و مبارزۀ ... آورد به لزوم آن را ھم به وجود می) تکيه از کائوتسکی(معرفت سوسياليستی بلکه مستقيماً 

. آيند و پيدايش آنھا معلول مقدمات مختلفی است ئيده ديگری نيست بلکه در کنار يکديگر به وجود میطبقاتی يکی زا

حامل علم ھم پرولتاريا نيست، ... تواند پديدار گردد معرفت سوسياليستی کنونی فقط بر پايۀ معلومات عميق علمی می

نيز در مغز افرادی از اين قشر پيدا شده و سوسياليسم کنونی ) ازکائوتسکی است- تکيه(ند اروشنفکران بورژوازی

معرفت سوسياليستی چيزی است که ... گردد ند منتقل میاتوسط آنھا به پرولترھائی که از حيث تکامل فکری برجسته

نقل (« خودی که از اين مبارزه ناشی شده باشد ه از خارج، داخل مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا شده و نه يک چيز خود ب

  ") چه بايد کرد؟"از لنين ــ 

توان در سر داشت برای آن که حقيقتی به اين وضوح را انکار کرد؟ آيا جزاينست که در مقابل  چه فکری می

  .ايستند؟ آگاھی سوسياليستی طبقۀ کارگر می

ترين رھبران  ترين و برجسته مارکس و انگلس به ھمۀ طبقۀ کارگر کمک کردند که از صفوف خود شايسته

مارکس و انگلس با بردن سوسياليسم .  رھبرانی که ايدئولوژی سوسياليستی را درک و ھضم کردندرا بيرون دھند،

. علمی در ميان کارگران و تربيت رھبران از محيط کارگری راه را برای رشد و تحکيم سوسياليسم ھموار ساختند

که ) نجار(کند بنام لوخنر به کوگلمان با مسرت از يکی از شرکت کنندگان در حوزه ياد میای مارکس در نامه

 سال شفاھی آموزش داد و او يکی از ١۵تدريس کند، يا اين که ليبکنخت را مدت ) يعنی کاپيتال را(تواند کتاب او می

بينيم که پايه گذاران سوسياليسم علمی خود به اشاعۀ ايدئولوِژی  می. ترين رھبران حزب انترناسيونال بود  برجسته

کردند که بيش از پيش به آموزش  گران پرداختند و پيوسته به رھبران توصيه میسوسياليستی در ميان کار
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وظيفۀ پيشوايان به ويژه عبارت خواھد بود از اين که در تمام مسايل تئوريک بيش از پيش  «: مارکسيسم بپردازند

نه آزاد گردند و ذھن خود را روشن سازند، بيش از پيش از زير بار نفوذ عبارات سنتی متعلق به جھان بينی کھ

کند که با آن چون علم  ھميشه در نظر داشته باشند که سوسياليسم از آن موقعی که به علم تبديل شده است ايجاب می

اين خودآگاھی را که بدين طريق حاصل شده و به طور روزافزونی . رفتار شود يعنی آن را مورد مطالعه قرار دھند

تر پراکنده نمود و سازمان حزب و  کارگر با جديتی ھر چه تمامھای  تودهدر حال ضياء و روشنی است بايد در بين

- تکيه) (۶٢۶ ص ١لمانی جلد امجموعۀ آثار به زبان  (». را ھر چه بيشتر فشرده و محکم ساختھا سازمان اتحاديه

  ) ازما

د کارگری گيرند که در انطباق با افکار ض از مارکس و انگلس آنچه را می" چپ"جنبش ھای اين تئوريسين

ای چسبند چون در مقدمه می" خودیه خودب"آنھا به جنبش . خواھند کنند که خود می آنھا است و آن چنان تفسير می

آمده که آزادی طبقۀ کارگر کار خود طبقۀ کارگر است، اين عبارت آن چنان به مذاق آنھا خوش " مانيفست"بر 

گيرند که بايد   آنھا از اين نوشتۀ مارکس و انگلس نتيجه می.شود آيد که ديگر ھمه چيز در برابر آن فراموش می می

بينند  آنھا نمی. طبقۀ کارگر را به حال خود رھا کرد تا ھم حزب خود را تشکيل دھد و ھم به سوسياليسم علمی برسد

 جنبش کند و نه در تاريخ گويند نه در شخصيت بزرگان مارکسيسم مصداق پيدا می خواھند ببينند که آنچه می و نمی

بينند که مارکس و انگلس ھرگز خود را از کارگران جدا  آنھا نمی. کمونيستی حتی در زمان مارکس و انگلس

در ايجاد و رھبری احزاب ) يا دو روشنفکر بزرگ(بينند که سراسر زندگی اين دو مرد بزرگ  ندانستند، آنھا نمی

بينند که مارکس و انگلس خود به اشاعۀ  ست، آنھا نمیلمان بلکه در سراسر اروپا گذشته ااطبقۀ کارگر نه تنھا در 

سوسياليسم علمی در ميان کارگران پرداختند و توصيه کردند که بايد با جديت ايدئولوژی سوسياليستی را در ميان 

کارگران پراکند و رھبران حزب را از ميان با استعدادترين کارگران و با آموزش ايدئولوژی سوسياليستی به آنھا 

آيد  خواھند بفھمند که بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی به وجود نمی آنھا اين کالم پرمعنی لنين را نمی. رک ديدتدا

طبقۀ کارگر قادر نيست با مبارزۀ اقتصادی، آگاھی . جھد خودی بيرون نمیه  از درون جنبش خود بو تئوری انقالبی

مبارزۀ طبقاتی در اشکال سياسی و تئوريک آن . ه باال بردخود را تا سوسياليسم علمی و درک قوانين تکامل جامع

انگلس قدرت و شکست ناپذيری نھضت کارگری را در . مستلزم درک قوانين مبارزۀ طبقاتی و تکامل جامعه است

  :داند مبارزه ھم آھنگ اقتصادی، سياسی و تئوريک می

مبارزه به طور منظم در ھر سه مسير  از آن موقعی که نھضت کارگری وجود دارد اين اولين بار است که «

مقاومت در (در مسير تئوريک، در مسير سياسی و در مسير اقتصادی عملی ”: متوافق و مرتبط خود جريان دارد

. ا.م (».لمان در ھمين به اصطالح ھجوم متمرکز نھفته استاقدرت و شکست ناپذيری نھضت ) اراندبرابر سرمايه

  ).۶١۵ ص ١لمانی جلد ابه زبان 

به کارگران امکان خواھد " خودیه خودب"لمان از درون طبقۀ کارگر بيرون زد؟ آيا جنبش اآيا اين نھضت 

داد که مبارزۀ سياسی و به ويژه مبارزۀ تئوريک را که نياز به دانش وسيع و عميق دارد از پيش ببرند؟ آن بخشی از 

را بيرون " خودیه خود ب"و انگلس جنبش واالی مارکس ھای کوشد از انديشه خواھد و می که می" چپ"نيروی 

بکشد و مبارزان راه طبقۀ کارگر را به انتظار و بی عملی بکشاند به يقين ناکام خواھد ماند ھمان گونه که 

  .آنھا در گذشته ناکام ماندندھای ھمپالگی

  :کهکنند  گونه شک و ترديد در اين جھت سير می مارکس و انگلس و عمل آنھا بدون ھيچھای انديشه
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توانستند آن را در اختيار طبقۀ کارگر قرار   ــ سوسياليسم علمی، علم است و فقط روشنفکران دانشور می١

  نمی تراود،" خودیه خودب"دھند چنين علمی از درون جنبش 

 ــ  که از جنبش اقتصادی طبقۀ کارگر حزب پرولتری، حزبی که به سوسياليسم علمی مجھز باشد و ٢

   انقالب و پيروزی در انقالب سوق دھد زاده نمی شود،کارگران را به راه

و مارکس و انگلس طبيعتاً علی رغم ( ــ که تنھا بخش آگاه و مجھز به سالح تئوريک طبقۀ کارگر است ٣

شمردند و روشنفکران ديگر را نيز که با آموختن سوسياليسم علمی  منشاء طبقاتی، خود را از زمره طبقۀ کارگر می

که به تشکيل حزب طبقۀ کارگر ) شتابند از طبقۀ کارگر جدا نمی دانند ند يا میاياری طبقۀ کارگر شتافنهه ب

  پردازد،  می

 ــ  باالخره حزب و روشنفکران پرولتری وظيفه دارند جنبش کارگری را با ايدئولوژی سوسياليستی پيوند ۴

ی مبارزۀ طبقۀ کارگر را بر عھده گيرد، وظيفه آری اين وظيفۀ حزب است که رھبر. دھند و آن را رھبری کنند

  .حزب است که سطح آگاھی کارگران را تا سطح آگاھی پيشاھنگ طبقه ارتقاء دھد

و اما بعد، مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر به انجام رسالت تاريخی او منتھی نخواھد شد نه تنھا به اين خاطر 

تن اين رسالت تاريخی و پراتيک تحقق آنست و مبارزۀ که تحقق رسالت تاريخی طبقۀ کارگر محتاج به شناخ

برد تا سقوط مرگ خود  شود بلکه بورژوازی نيز تمام تالش خود را به کار می اقتصادی به چنين شناختی منجر نمی

او دور کردن طبقۀ کارگر از انقالب با دادن امتيازات ھای را تا سرحد ممکن به تعويق اندازد و يکی از شيوه

  .به او استاقتصادی 

يعنی جنبش چارتيست ) انگلس(نخستين حزب کارگر عصر ما "آورند که ببينيد که چگونه  برای ما نمونه می

اين حزب که در آغاز دھه . و دائرۀ مبارزه خود را به عرصۀ سياسی کشانيد. از درون مبارزۀ اقتصادی زاده شد

اوج اعالء خود رسيد درست زمانی که سوسياليسم  به ١٨۴٢سوم قرن گذشته پا به عرصۀ وجود گذاشت و در سال 

 به علت ١٩طبقۀ کارگر انگلستان طی نيمۀ دوم قرن . تولد يافت از ھم پاشيد" مانيفست کمونيست"علمی با انتشار 

اتفاقاً انگلستان . داد به دنبال بورژوازی روان شد" جيره و مواجب"رھبرانی که بورژوازی آنھا را خريد يا به آنھا 

بورژوازی با حيله گری توانست طبقۀ " نخستين حزب کارگری عصر ما"ی است که در آن علی رغم پيدايش کشور

اندک نيستند رھبرانی از جنبش چارتيست که به رفرميسم گرويدند، از . کارگر را تحت نفوذ خويش نگاه دارد

ت آن امروز بر ھمه کس معلوم انگلستان بيرون آمد که سرش" حزب کار "١٩٠۶کارگری انگلستان در ھای اتحاديه

  .است در واقع ھمين نوع احزاب است" خود بخودی"آنچه مورد نظر جنبش . است

جنبش چارتيست ھرگز به سوسياليسم علمی دست نيافت و ھرگز حزب واقعی طبقۀ کارگر از آن بيرون 

سياسی ھای تصادی را با خواستدادند مطالبات اق البته اين جنبش که کارگران ستون فقرات آن را تشکيل می. نيامد

در ھا جامعۀ چارتيستھای به خواست. رفت ئی که از حدود نظام بورژوائی فراتر نمیھادر آميخته اما آن خواست

  :آن توجه کنيد" منشور"

ــ رأی مخفی،  ٣ــ انتخابات پارلمانی ساليانه، ٢، ) سال به باال٢١برای مردان از (ــ حق انتخاب ھمگانی ١

ــ پرداخت حقوق ماھيانه به ۶ــ حذف شرط دارائی برای نامزدھای پارلمان، ۵انتخاباتی، ھای حوزهــ تنظيم ۴

  .اعضای پارلمان

به مجلس ھا  به پارلمان داده شد و به دنبال آن سه نامه نيز به توسط چارتيست١٨٣٨اين طرح در ماه مه 

 به تدريج ١٩طی نيمۀ دوم قرن . نگرفتارسال گرديد ولی اين طرح در آن موقع در مجلس مورد تصويب قرار 
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در آن زمان بخش اعظم منشور چارتيسم به آنھا . "در قسمت اعظم خود به تحقق در آمد" ھامنشورچارتيست"

  ). انگلس" (تحميل شد و به صورت قانون کشور در آمد) بورژواھا(

 حوزۀ ٢٠٠ تا ١۵٠ی که در به دنبال ھمۀ اينھا نيروی طبقۀ کارگر در انتخابات چندين برابر شد به قسم

  .دادند انتخاباتی اکثريت انتخاب کنندگان را کارگران تشکيل می

اگر طبقۀ متوسط با تقدس و ... اما برای احترام به سنت، ھيچ مکتبی بھتر از سيستم پارلمانی وجود ندارد«

د تودۀ کارگران در آن موقع با نام می" نجبای ديرين ما"نگرد که لرد ماينرز آن را به تمسخر  احترام به گروھی می

مجموعه آثار به زبان (« نگريستند  آن زمان يعنی بورژوازی می" بھترين طبقه"احترام و تقديس و به اصطالح 

  )۶٩ ص ٢لمانی جلد ا

بودند به تدريج رھبران جنبش کارگری را در امتيازات ) انگلس"(اھل معامله" بورژواھای انگليس که 

  : انگلس می نويسد. دانحصار خود شرکت دادن

 حقيقت چنين است، تا زمانی که انحصار صنعتی انگلستان دوام داشت طبقۀ کارگر انگليس تا درجۀ معينی «

شد، اقليتی ممتاز  اين امتيازات به طور نامساوی به ميان کارگران تقسيم می. در امتيازات اين انحصار شريک بود

به . گرديد دۀ بزرگ طبقۀ کارگر نيز حداقل گھگاه در آنھا سھيم میداد اما تو بخش اعظم را به خود اختصاص می

، )٣٨۴ھمانجا ص(اين سبب است که از زمان مرگ اوئونيسم در انگلستان ھيچ سوسياليسمی وجود نداشته است 

  ").طبقۀ کارگر در انگلستان"مقدمه بر وضع (

ھای استناد به تمام نوشته. نداال کردهمارکس و انگلس طی چندين دھه وضع طبقۀ کارگر در انگلستان را دنب

آمده در " کارل مارکس"توان فشرده بخشی ار آنھا را که در اثر لنين  آنھا از حوصلۀ مقاله بيرون است ولی می

اشارات فراوان مارکس و ) در اين نقل قول ھر آنچه در گيومه جای دارد از آن مارکس يا انگلس است(اينجا آورد 

صنعتی " شکوفائی"دھد که چگونه  ربۀ آنھا از جنبش کارگری انگلستان استوار است نشان میانگلس که بر پايۀ تج

، "شکوفائی"گردد، چگونه اين  و منحرف ساختن آنھا از مبارزه می" خريد کارگران"ئی برای ھاموجب کوشش

اترين ملت در ميان بورژو"و " بورژوا می شود"، چگونه پرولتاريای انگلستان "برد کارگران را از راه بدر می"

، چگونه "خواھد باالخره در کنار بورژوازی يک اشرافيت و يک پرولتاريای بورژوا داشته باشد، میھا ملت

تا کارگران انگليسی "چگونه بايد مدتی کم و بيش طوالنی در انتظار ماند " انرژی انقالبی پرولتاريا تحليل می رود"

از ھا شور وحدت چارتيست"چگونه آن ."  آنھا سرايت کرده رھا سازندخود را از چنگال بيماری بورژا شدن که به

ميان ای ، چگونه رھبران کارگران انگليس به يک نوع واسطه"جنبش کارگری انگليس رخت بر بسته است

ند، چگونه بر اثر انحصار انگلستان و تا موقعی که انحصار وجود دارد اتبديل شده" بورژوازی راديکال و کارگر"

  ".توان کرد ری با کارگران انگليس نمیھيچ کا

تاکتيک مبارزۀ اقتصادی در ارتباط با حرکت کلی کارگری از ديدگاه بسيار وسيع، ديالکتيکی و واقعاً انقالبی 

  .مورد بررسی قرار گرفته است

ر که از خود طبقۀ کارگ(دھد که محدود ساختن مبارزه به مبارزۀ سنديکائی  آيا نمونۀ انگلستان نشان نمی

، طبقۀ کارگر را تحت نفوذ ايدئولوژی بورژوائی و در نتيجه تحت نفوذ طبقۀ بورژوازی در )گيرد نشأت می

آورد؟ آيا عدم اشاعۀ ايدئولوژی سوسياليستی به ميان کارگران به معنی خلع سالح کارگران در برابر ايدئولوژِی  می

گذارد که يا ايدئولوژِی بورژوائی يا ايدئولوژی  نمیبورژوائی نيست؟ آيا نمونۀ انگلستان بر اين حکم لنينی صحه 
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 زھرگونه کوچک شمردن ايدئولوژِی سوسياليستی، ھرگونه دوری ا! سوسياليستی، در اينجا حد وسطی وجود ندارد

  ).چه بايد کرد؟(؟"خودی خود به معنی تقويت ايدئولوِژی بورژوائی استه آن، ب

در ميان کارگران آگاھی روشن و دقيق دربارۀ آنتاگونيسم "در انگلستان حزب کمونيست وجود نداشت تا 

 کارگران بتوانند شرايط شديدی که در ميان بورژوازی و پرولتاريا وجود دارد بيدار کند تا در فرصت مناسب

سياسی و اجتماعی ايجاد شده توسط رژيم بورژوائی را به ھمان قدر سالح عليۀ بورژوازی تبديل کنند تا مبارزه، 

بر آنند که حزب طبقۀ کارگر مجھز ھا مارکسيست) تکيه از ماست) (مانيفست"( بورژوازی در گير شوده عليبتواند

  .آيد و جنبش چارتيست چنين حزبی نبود طبقۀ کارگر بيرون نمی" خودیه خود ب"به سوسياليسم علمی از جنبش 

الئی که در اختيار اوست ھر چه مبارزۀ اقتصادی برای آنست که طبقۀ کارگر نيروی کار خود را به مثابۀ کا

يابد، آنگاه به مبارزۀ سياسی  ھنگامی که اين مبارزه تا سطح تمام جامعه گسترش می. تواند بيشتر بفروشد می

کنند و مانع  انجامد که ھدف آن تحميل يک سلسله قوانين بر دولت بورژوائی است که از طبقۀ کارگر حمايت می می

که از ای اما مبارزۀ سياسی در مارکسيسم به آن مبارزه. دارند کارگری برمیرا کم و بيش از سر راه نھضت 

اری است برای دھدف مبارزۀ سياسی واقعی برانداختن نظام سرمايه. شود خيزد محدود نمی مبارزه اقتصادی برمی

ر چارچوب يکی د. آن که اساساً نيروی کار از صورت کاال بيرون آيد تا در بازار آن را نتوان خريد و فروخت

زند تا طبقۀ کارگر و  اری میداری خواھان بھبود وضع طبقۀ کارگر است و ديگری تيشه به ريشۀ سرمايهدسرمايه

رود  ديگر استثمارشوندگان را يک بار برای ھميشه از استثمار و ستم طبقاتی برھاند، يکی از حدود رفرم فراتر نمی

بارزۀ سياسی واقعی مستلزم شناخت سوسياليسم علمی و به م. دھد و ديگری انقالب را وجھه ھمت خود قرار می

و باالخره مارکسيسم با ھرگونه حرکت . طورکلی مارکسيسم است و مبارزۀ سنديکائی موجد چنين شناختی نيست

وقت و در  ھيچھا مارکسيست. است" خودروئی"در تضاد است، مارکسيسم دشمن " خودی يا خودروئیه خود ب"

آموزد که ھر آنچه در  مارکسيسم به آنھا می. گذارند تا شاھد وضع موجود باشند دست نمیھيچ وضعيتی دست روی 

مارکسيسم . به کار اندازند برای آن که وضع موجود را در جھت مطلوب تغيير دھند) از فکر يا عمل(قوه دارند 

 همبارزه علي "راھا لنين به درستی وظيفۀ کمونيست. تئوری ِصرف نيست، تئوری در آميخته با عمل است

کنند که بايد طبقۀ کارگر را به حال  روشن است کسانی که به نام مارکس و انگلس موعظه می. داند می" خودروئی

خود گذارد تا خود، حزب خود را بسازد، به انقالب سوسياليستی مبادرت ورزد و سوسياليسم را بنا نھد در واقع 

به نام مارکس و انگلس انقالبی که فکر و . سپرند ه خاک میاو را بھای رسالت تاريخی طبقۀ کارگر و آرمان

افکند و بديھی است چنين نيتی ھرگز به واقعيت در  گشت، انقالبی را دور می عملشان جز در پيرامون انقالب نمی

تواند  ند و اين امر نمیادر سراسر جھان و از آن جمله در ايران پراکندهھا امروز مارکسيست ــ لنينيست. نخواھد آمد

دير يا ھا اما اين پراکندگی گذراست مارکسيست. مايۀ خرسندی بورژوازی و از آن جمله بورژوازی شوروی نباشد

مانند ھا مارکسيست. زود در حزب طبقۀ کارگر گرد خواھند آمد و به ھر آنچه که وظيفۀ آنھاست عمل خواھند کرد

از اينھا گذشته فرض کنيم ــ و می . طلبد ۀ کارگر را میند و انقالب، وحدت و تشکيالت طبقاآموزگاران خود انقالبی

ی که معلوم نيست کی خواھد بود ــ از ادامۀ اگويند فرض محال محال نيست که طبقۀ کارگر خود در آينده ــ آينده

مبارزۀ سنديکائی به لزوم حزب پی برد و به ايدئولوژی سوسياليستی دست يابد، خوب چه گناھی است اگر 

رسد از ھم اکنون در اختيار او  به آن میھا و سختیھا  آنچه را که طبقۀ کارگر پس از تحمل دشواریھامارکسيست

  .قرار دھند
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آيا الاقل اين کار به تسريع روند تاريخی کمک نخواھد کرد؟ آيا تسريع پروسۀ تاريخ ھم گناھی نابخشودنی 

 دارد چرا از ھم اکنون طبقۀ کارگر را به است؟ اگر تشکيل حزب و کسب ايدئولوژی سوسياليستی خصلتی انقالبی

اھميت نقش تاريخی او و طرقی که برای ايفای اين نقش ضروری است واقف نگردانيد؟ آيا طبقۀ کارگر خواھد 

يم؟ اگر دوستی، آشنائی، انسان شريفی در ايم ولی آن را به او ننمودهاشناخته بخشود که ما راه آزادی او را می

گذارم به اين بھانۀ غير  دانم ولی در اختيار او نمی تحت ستم است و من راه آزادی او را میبرد و  اسارت به سرمی

م و اانسانی که او بايد خودش راه آزادی خود را بيابد، آيا من در چنين حالتی خصائل انسانی را زير پا نگذاشته

با فکر و عمل خود از مضيقه بيرون م؟ چرا او بايد در زير ستم بماند تا خودش را اخالف انسانيت رفتار نکرده

رساند دريغ ورزم؟ کدام منطق، کدام  توانم به او بکنم، کمکی که او را به آزادی می بکشد و من از کمکی که می

کند؟ البته سخن بر سر اخالقيات نيست بر سر رھانيدن بشريت  فضيلت کمونيستی چنين رفتاری را تجويز می

سخن بر سر راھی است که مارکس و انگلس، . کت آور نظام سرمايه داری استزحمتکش از قيود فالکت بار و فال

  .ندالنين و استالين و مائو برای پيمودن آن نشان داده

  : گويند خطاب به روشنفکران کمونيست می

اگر اين سخن درستی است چرا ھمين مردمان مدام به عنوان وکيل . خواھد  طبقۀ کارگر وکيل و وصی نمی«

بگويند، ھا زنند؟ کی و کجا طبقۀ کارگر به آنھا مأموريت داده که به کمونيست انب طبقۀ کارگر حرف میو قيم ازج

ند که در قبال طبقۀ کارگر چه وظايفی دارند، ااز آموزگاران خود آموختهھا برای کارگران حزب نسازند؟ کمونيست

اتحاديۀ "لمان يعنی ان سازمان انقالبی مارکس و انگلس خود نخستي. نيست" چپ”رھنمودھای جنبش "نيازی ھم به 

و اساسنامه نوشتند، خود از اعضای کميتۀ مرکزی آن ") مانيفست("را ايجاد کردند برای آن برنامه " ھاکمونيست

ليس با نظر واين سازمان به علت تعقيب شديد پ. بودند، در فعاليت انقالبی آن شرکت داشتند و آن را رھبری کردند

احزاب سوسيال ــ دمکرات که در سراسر اروپا به وجود آمدند و در انترناسيونال دوم .  شدمارکس منحل اعالم

گوتا و ارفورت گويا به اين علت صورت ھای انتقاد بر برنامه. ئيد مارکس و انگلس بودأشرکت داشتند گويا بدون ت

 از جانب حزب طبقۀ مارکس خود. گرفت که مارکس و انگلس با تشکيل حزب توسط روشنفکران مخالف بودند

يا شايد احزاب سوسيال دموکرات را خود کارگران ايجاد . لمان در شورايعالی انترناسيونال نمايندگی داشتاکارگر 

  کردند؟ شايد رھبری آنھا منحصراً يا در مجموع در دست کارگران بود؟

ی است که سراسر نه، اين که مارکس و انگلس تشکيل حزب طبقۀ کارگر را وظيفۀ خود ندانستند دروغ

مارکس و انگلس به ضرورت تشکيل . رساند زندگی انقالبی آنھا و ماھيت انقالبی تئوری آنھا، آنرا به اثبات می

حزب برای طبقۀ کارگر وقوف داشتند و اين ضرورت را به واقعيت تبديل کردند، آنھا در انتظار نماندند که طبقۀ 

مخالف است و بنابراين آنھا " خودروئی" انگلس با ھرگونه تئوری مارکس و. کارگر خود به آن اقدام کند

تئوری مارکس و . را درھم نکوبند" خودروئی"توانستند جز اين بينديشند و عمل کنند و با پراتيک خود انديشۀ  نمی

  .انگلس و پس از آنھا لنين در برابر روشنفکران کمونيست است و سرمشق فعاليت فکری و عملی آنھاست

. دانستند دانند ھمان طور که مارکس و انگلس نمی کمونيست خود را از طبقۀ کارگر جدا نمیروشنفکران 

آنھا بر بقيۀ پرولتاريا اين مزيت را دارند که آگاھی روشنی از "تفاوتشان با طبقۀ کارگر در اينست که ھا کمونيست

در نزد مارکس ھا  از کمونيستشايد منظور). مانيفست" (کلی آن دارندھای شرايط و حرکت جنبش کارگری و ھدف

  ند؟  او انگلس کارگران کمونيست است و آنھا با بيان اين مطلب کمونيست بودن خود را نفی کرده

  ١٣٩١ نشريه الکترونيکی حزب کارايران  ارديبھشت ماه ٧٠نقل از  توفان الکترونيکی شماره 
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