مصاحبه ای با شاهرخ زمانی
پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی های آن!

مصاحبهکننده :تیکا یکلیکی
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توضیح تیکا کلکی برای بازنشر این متن:

از روزی که خبر کشتهشدن شاهرخ منتشر شد ،افراد و جریانات زیادی خیلی

عامدانه شروع کردند به تل ش در جهت تقلیل مبارزات کمونیسسستی شسساهرخ
در حد یک سندیکالیست معمولی؛ و رسانههای بورژوازی هم هیچ اشارهای به
تاریخ مبارزات شاهرخ بهعنوان یک »کمونیست« رزمنده نکردهاند و شسساهرخ
را یک فعال سندیکایی معرفی کردند.
در زمستان سال ) ۱۳۹۲حدود  ۲سال قبل( گفتگویی طولنی با شاهرخ داشتم
پیرامون »حزب سیاسی طبقه کارگر« ،ویژگیها و خصوصیات آن ،که هر چند
این گفتگو طولنیست ،اما بهویژه با توجه به وضسسعیت کنسسونی ارز ش خوانسسدن

مجدد را دارد!

 ۲۶شهریور ۱۳۹۴
***
متن مصاحبه

پرسش  -۱با توجه به وضعیت سیاسی در ایران و با آگاهی از بحران اقتصادی سیاسی موجود ،که رژیم نسسه

راه پیش دارد و نه راه پس ،طبقه کارگر چرا به حزب سیاسی خود نیاز دارد؟

جواب :در هر جامعه ای مبتنی بر مالکیت خصوصی و منافع آشسستیناپذیر طبقسساتی عمومسساا و در جسسامعهی

سرمایهداری خصوصاا طبقات در حال پیکار طبقسساتی یعنسسی کسسارگر و سسسرمایهدار در عرصسسههای سیاسسسی،
اقتصادی ،فکری تشکلهایی برای پیشبرد برنامه ،مقاصد و مطالبات خود در جهت کسب و یا حفظ قدرت

حاکم به کار میگیرند که بسته به درجهی تکامل اقتصادی-اجتماعی و تاریخی سیستم موجسسود ،تجربسسه و

سابقهی مبارزاتی و اشکال تشکل و سازماندهی ،اشکال سرکوب و شکل حکومت و همچنین شرایط ملسسی و

بینالمللی ،اشکال متنوعی به خود میگیرد که هر طبقه برای پیشبرد و حفظ منافع خود به کار میگیرد .که

بدون این تشکلها حفظ قدرت و یا کسب آن برای طبقات متخاصم غیرممکن میباشد.

در تاریخ مبارزات طبقاتی ،طبقه کارگر برای تقویت همبستگی طبقاتی در جهت سرنگونی نظم سرمایهداری

و حاکمیت بلواسطهی طبقاتیا ش اساساا سه تشکل عمده به نام اتحادیه ،شورا و حسسزب سیاسسسی بهعنسسوان
اشکال جداییناپذیر سازماندهی مبارزه طبقاتی و انقلب و حاکمیت کارگری شکل قوام یافته و تثبیت شده

است.
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در هر جامعه سرمایهداری و در شرایط خودبیگانگی ،عقبماندگی ،فقر و رقابت درونی طبقه کارگر و تسلط

ایدئولوژی بورژوائی و اشکال متنوع سرکوب مادی و معنوی این طبقه ،از جمله در جامعهی عقبمانسسدهی

سرمایهداری ایران با حاکمیت فاشیستی آن ،حزب سیاسی بهعنوان تنها ابزار هویتیابی سیاسیی طبقسساتی و

ستاد فرماندهی ارتشی است که  7/۱۲میلیون خانواده کارگری را باید در بر گیرد و یا بیش از  50میلیون
نفر که اعضای طبقه کارگر ایران را تشکیل دادهاند تحت رهبری آن برای به دسسست آوردن حقسسوق خسسود

اقدام کنند؛ چنین حزبی متشکل از پیشروترین ،رزمندهترین و جسورترین عناصر این طبقه بهعنوان دسسسته
متشکل ،آگاه و مسلح به علم کمونیسم بهعنوان علم شرایط رهایی طبقه کسسارگر و کسسل بشسسریت میباشسسد.

بنابراین ،ستاد فرماندهی ایسسن ارتسسش میلیسسونی بسرای سسسازماندهی رهسسایی او از سسستم طبقسساتی و حساکمیت

شوراییا ش می باشد ،که بدون آن طبقه کارگر به زائدهی قدرت طبقات دیگر تبدیل خواهد شد.

از طرفی به دلیل اینکه جامعهی آگاهانه قطببندی طبقاتیشده وقتی حول محور طبقه کسسارگر در جهسست

ریشهکنی پایهایی بهرهکشی و استبداد قرار نمیگیرد ،شکست انقلب را به دنبال خسسود میآورد؛ در نسستیجه،

حاکمیت مستقی یم ستمدیدگان بر امور اقتصادی-سیاسی و اجتماعیشان تحقق نخواهد پذیرفت.

طبق قطعنامهی انترناسیونال اول ،طبقه کارگر در مقابل قدرت طبقسسات دارا چسسارهای جسسز تشسسکیل حسسزب

سیاسی ندارد و این مسیر شرایط انقلبی و غیر-انقلبی نمیشناسد.

پرسش  -2آیا طبقه کارگر ایران این آمادگی را دارد که حزب خود را تشکیل بدهسسد ،در حسسالیکه از نبسسود

تشکلهای صنفی خود رنج میبرد؟ چه شرایطی را باید به وجود آورد تا اگر توازن قوا تغییر کرد بسسه حسسزب
طبقه کارگر رسید؟

جواب :جنبش آگاهانهی سوسیالیستی و مبارزهی خودبهخودی کارگران بهعنوان دو جزء اساسسسی تشسسکیل
حزب طبقه کارگر میباشد که این دو جزء پایهای تشکیل و تکوین حزب در کلیه کشورهای سرمایهداری،

از جمله ایران ،بهعنوان تجلی آگاهی و عینیت مبارزه منبعث از تضادهای آشتیناپذیر این نظام در درجات

مختلف به صورت جبری وجود داشته و خواهد داشت.

در کنار توضیح مبارزه طبقاتی در مانیفست کمونیست ،اولین برنامه حزب طبقه دربارهی روند شسسکلگیری

آگاهی کمونیستی می گوید» :همانطور که بخشی از اشرافیت فئودالی با بریدن از این طبقسسه در مسسوقعیت

آن قرار میگیرند ،به همین صورت بخشی از ایدئولوگهای بسسورژوائی کسسه بسسه درک نجسسات کسسل جسسامعه

رسیدهاند از وی بریده و در موقعیت طبقه کارگر قرار میگیرند« .مهم حزب طبقه کارگر محصسسول پیونسسد

دیالکتیکی و آگاهانه میان آگاهی سوسیالیستی با مبارزه طبقاتی کارگران در یسسک قسسالب واحسسد و ارگانیسسک

میباشد .اما سفسطه و عوامفریبی است اگر بپذیریم طبقه کارگر تحت تسلط مادی و معنوی سسرمایهداری

و تحت نفوذ ایدئولوژی بورژوائی بهخودیخود به علم کمونیسم ،یا توازن قوایی که شرایط را برای سسساخت
حزب اماده نماید دست خواهد یافت .مث ا
ل بدون وجود مسسارکس ،انگلسسس ،رزا لوکزامبسسورگ و لنیسسن ،و در

ایران خودمان حیدر عمو اوغلی و سلطانزاده ،بهعنوان مشعلهای فسسروزان آگسساهی کمونیسسستی از تشسسکیل
حزب مستقل طبقه کارگر صحبت کرد ،کاری کسسه اکونومیسسستها و انحللطلبسسان بهراحسستی آب خسسوردن
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میکنند؛ و بدون اقدام به سازماندهی انقلبی و آگاهیرساندن به کارگران برای آمادهکردن انها در جهسست
ایجاد تشکلهای خود و برقراری توازن قوا به نفع طبقه کارگر ،دست روی دست گذاشسسته یسسا خسسود را بسسا

خوردهکاریها و بازیهای ژورنالیستی مشغول مینماید ،و با توجیه اینکه هنوز طبقه کارگر امسساده نیسسست؛

اگر قرار باشد طبقه کارگر خودبهخود امسساده شسسود ،دیگسسر کمونیسسستها و سوسیالیسسستها بسسه چسسه دردی
میخورند؟ چه نیازی به انها باقی می ماند؟ شما پس از شکلگیری جامعه سسسرمایهداری ایسسران و تثسسبیت

سرمایهداری جهانی این روند اتصال جنبش آگاهانه سوسیالیستی با مبارزات خودبهخودی طبقه کاگر را از

سال  ۱۲85تا کنون ،از اولین حزب کارگری اجتماعیون-عامیون ،سوسیالیسسست ،عسسدالت و سسسپس حسسزب
کمونیست و توده سال  ۱۳۲0-۳۳میتوانید ببینید که علیرغم انحرافسسات مشسسخص ،طبقسسه کسسارگر ایسسران
دارای چه گنج گرانبهایی از تجارب انقلبی در عرصه تشکل و آگاهی میباشد.

تحت وجود این احزاب در بدترین شرایط جهالت و استبداد چه دستآوردهای مهمی مانند فدراسسسسیون و

یا اتحادیههای سراسری یعنی شورای متحده کارگری ،مترقیترین قانون کار در سال  ۱۳۲5در خاورمیانه،
خلع ید از شرکتهای امپریالیستی انگلستان در سایه اتحاد و همبستگی سراسری طبقسساتی خسسود از طریسسق

اعتصابات و تظاهرات سیاسی-اقتصادی به نظام سرمایهداری تحمیل کرده است.

در این رابطه ،یعنی تشکیل حزب طبقه کارگر ،به چند مسئله اساسی باید دقت کرد:
او ال ،بین شورای نمایندگان با حزب سیاسی طبقه کارگر فرق وجسسود دارد؛ شسسوراهای نماینسسدگان محصسسول

تاریخی مشخصی از شرایط رشد موقعیت انقلبی است که در شرایط قدرت دوگانه در روند انقلب برای
سرنگونی حاکمیت سرمایهداری بهعنوان ابزار سرنگونی و ابزار حاکمیت ساخته میشوند .اما حزب سیاسی

در شرایط حاکمیت طبقه بورژوائی نقطه شروع و اساسی و بنیانی هویتیابی طبقاتی کارگران است کسسه در

واقع شرایط را برای ممکنشدن ایجاد تشکلهای تودهای کارگران مهیا میکند ،بهخصسسوص در کشسسورهای

استبدادی به شهادت تاریخ ایران این چنین بوده است که اول حزب سیاسی طبقه کارگر تشسسکیل شسسده و

سپس با توجه به توازن قوایی که حزب فوق بسسه سسسرمایهداری تحمیسسل کسسرده اسسست ،فضسسا بسسرای ایجسساد

تشکلهای تودهای توسط کارگران باز شده است؛ مخصوصاا در عرصه استقلل سیاسی طبقاتی میباشد کسسه

بدون آن شوراهای کارگری مثل تجارب بعد از انقلب فوریه ) ۱۹۱7که شسسورا هسسا متسسوهم بسسه کرنسسسکی
بودند( و سپس آلمان ،ایتالیا ،مجارستان و ) ۱۳57انقلب شکستخورده( تحت نفوذ بسسورژوازی و خسسرده-
بورژوازی مخصوص اا دمکرات به کاریکاتوری از شورا تبدیل میشوند .همچنیسسن اتحادیههسسای کسسارگری بسسا
مفهوم مارکسی آن در تمرین برای انقلب سوسیالیستی بدون حزب سیاسی به آلسست ادامهی بهرهکشسسی و
ساز ش طبقاتی تبدیل میشوند .لزم به ذکر است که تشکیلشدن حزب و تشسسکلهای تسسودهای کسسارگران
هیچ تقدم و تاخر نسبت به یک دیگر ندارند؛ در واقع در مسیر و روند رشد آگاهی طبقسساتی و سسسازماندهی
انقلبی مکمل یکدیگر هستند ،اما در شرایط مختلف هر کدام نقشهای مختلفی و اول و دومی نسبت بسسه
خود پیدا میکنند؛ از آن جمله است که در کشسسورهای اسسستبدادی هرگسسز تشسسکلهای تسسودهای بسسه دلیسسل
سرکوبهای عریان نمیتوانند در نبود حسسزب تشسسکیل و ادامسسه یابنسسد و البتسسه در کشسسورهای پیشرفتهی
سرمایهداری نیز نه به دلیل سسسرکوب عریسسان بلکسسه بسسه دلیسسل سسسرکوبهای سیسسستماتیک و بهخصسسوص
۴
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سرکوبهای علمی و فرهنگی ریشهداری که شعور انسانها را از طریق فرهنگی و تکنولوژیک هسسدف قسسرار

داده است ،در آنها هم بدون حزب طبقه کارگر ،کارگران نمیتوانند از طریق اتحادیهها و سسسندیکاهای زرد
کنونیشان حزب خود را بسازند )علیرغم اینکه در تاریخ دیده شسسده اسسست کسسه کسسارگران توانسسستهاند از

درون اتحادیههای خودد احزاب انقلبی خود را بسازند ،ولی آن اتحادیهها انقلبی بودند و زمینههای ایجسساد

حزب نیز در درون انها تقویت مییافت؛ چیزی که اکنون با دقت و بسیار سخت مراقبت میشود تا چنیسسن

چیزی ممکن نشود(.

ثانیاا ،در شرایط تسلط اشکال استبداد سیاسی ماقبل سرمایهداری که عمدتاا تاوان مبارزه قانونی و صنفی بال

میرود ،روند شکلگیری سیاسی-حزبی همزمان و حداقل مقدم بر اشکال دیگر میباشد .در این رابطه شما
برخلف مسیر عمدتاا دستبالی مبارزات صنفی در اروپا کسسه عمسسدتاا احسسزاب بسسزرگ کسسارگری از درون
اتحادیهها قوام یافته و در مبارزه با استبداد سراسری میگشتند با شرایط ایرات متفاوت است.

ثالث اا ،بدون درک کمونیستی-انقلبی و ارگانیک از کلیت نظام سرمایهداری ،تضسساد اساسسسی و کلیسسه اشسسکال

مبارزه طبقاتی و حزب سیاسی که بهعنوان پیوند دیالکتیکی آگاهی سوسیالیستی در مبسارزه طبقساتی اسست،
همچنین قبول اینکه حزب ابزار اساسی سازماندهی انقلب و حاکمیت کارگری میباشسسد کسسه بسسا تجسسزیهی

غیر-دیالکتیکی اشکال مبارزهی متشکل و سازماندهی طبقه کارگر نمیتوان به چهارچوب عملسسی و هسسدایت
درست مبارزه دست یسافت؛ در ایسسن رابطسسه ،مبسارزه بسا انحرافسسات اپورتونیسستی در اشسکال فرقهگرایسسانه،
سکتاریستی و رفرمیس تی و سندیکالیسستی ض رورت حیساتی دارد .ایسن انحرافسسات عم ا
ل از پیونسد جنبسش

آگاهانهی سوسیالیستی با جنبش مبارزاتی طبقه کارگر جلوگیری میکنسسد؛ در صسسورتیکه بهسسترین شسسرایط
مساعد ایجاد حزب سیاسی مخصوصاا در شسسرایط مرحلسسه سسسوم تشسسدید بحسسران سسساختاری نظسسام جهسسانی

سرمایهداری )یعنی هماکنون( به وجسسود آمسسده اسسست چطسسور میتسسوان پسسذیرفت طبقسسه کسسارگر و جنبسسش

سوسیالیستی بهعنوان بخش جداییناپذیر آن در بدترین شرایط دیکتاتوری هسسار و در شسسرایطی کسسه طبقسسه

کارگر هنوز به نیروی قابلتوجه در اقتصادی مسلط تبدیل نشده بود حزب سیاسی خود را به وجسسود آورد،

و تحت سازماندهی حزب فوق  ۳۲اتحادیه را بهصورت فدراسیون سازماندهی کرد و بزرگترین اعتصابات

را به راه انداخت ،ولی اکنون با توجه به گستردگی طبقه کارگر که دارای  7/۱۲میلیون خسسانواده کسارگری

که حداقل  50میلیون نفر میشوند و با وجود اینکه رویهمرفته هر روز  ۳اعتصسساب در جریسسان اسسست و
شرایط اجتماعی از بابت اعتراضی در حال انفجار قرار دارد ... ،از ساختن حزب مورد نظر ش عاجز است؟!

بنابراین ،بدون گرد آمدن رزمندهترین افراد طبقه کارگر بر اساس آرمان رهایی کمونیستی در پیوند عمسسیل

سازمانگرانهی سیاسی در داخل کشور صحبت از استفاده از شرایط و تغییر توازن مبارزاتی تسسوهمی بیسسش

نیست.

پرسش  -۳حزب طبقه کارگر اصوال چگونه حزبی است؟ چه خصیصه و ویژگیهایی باید داشته باشد؟
جواب :با علم به اینکه هر تشکیلت سیاسی انقلبی بهعنوان بخشی از گروههای اجتماعی منافع آن طبقسسه و

لیه را در حوزه رهایی از بردگی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی و رسیدن آن به حاکمیت نماینسسدگی میکنسسد،
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اساساا هر تشکیلت انقلبی بر دو پایه بنیادی استوار است :الف( اعتقاد به این اصل ماتریالیسم تسساریخی کسسه

»تاریخ را تودهها میسازند« و یا »انقلب کار تودههاست« و یا این اصل بنیسسادین مانیفسسست کمونیسسست کسسه

آزادی طبقه کارگر به دست خود ش میسر است .ب( آگاهی انقلبی-کمونیستی بهعنوان علم شرایط رهسسایی
کارگران و سازماندهی مبارزه طبقاتی ،انقلب و حاکمیت مستقیم شورائی بهعنوان ادامه علوم پایهای جسسامعه
جدا از مبارزه خودبهخودی کارگران توسط جنبش سوسیالیستی ایجاد و به درون مبارزه طبقاتی برده میشود

)حال اگاهیدهنده یا رسانندهی آگاهی میتواند کارگر انقلبی و آگسساه باشسسد یسسا کمونیسسست و سوسیالیسسست
انقلبی که به روند و علم رهایی انسان اگاهی یافته و از طبقه خود کنده شده به طبقه کارگر پیوسسسته اسسست(.

رابطه این دو جزء یعنی رابطه عینیت مناسبات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی مسسستقل از ذهسسن مسسا بسسا تئسسوری

سوسیالیسم انقلبی ،بهعنوان علم انقلب و حکومت کارگری و علم شناخت قوانیم تکامل جامعه در شسسناخت

ساختار اقتصادی-اجتماعی جامعه ایران وجود دارد ،در ک رابطه دو جزء بیانشده و تجزیه و تحلیل و درک

ماهیت دولت ،آرایش طبقاتی ،انقلب پیشرو ،برنامه و استراتژی و تاکتیک طبقه کارگر با محور قسسرار دادن

اصول مشترک دو جزء فوق میباشد .به عبارت روشنتر ،قوانین تکامل و رشد اجتمسساع-اقتصسسادی-سیاسسسی

یک واقعیت عینی خارج از شعور و درک ساده ستمدیدگان میباشدکه فقط از طریق شسسناخت ایسسن قسسوانین،
اشکال مبارزه و تشکل و راههای سازماندهی و چگونگی رهایی ،اشکال سسسرکوب دشسسمن و  ...تنهسسا از طریسسق

کمونیسم علمی میتوان در جهت تغییر انقلبی جامعه حرکت کرد.

حزب رزمنده سیاسی طبقه کارگر از تلفیق آگاهانه عنیت و عناصر مبارزه طبقسساتی بهعنسسوان موتسسور حرکسست

انقلبی جامعه ،با آگاهی انقلبی سوسیالیستی ،بهعنوان مشعل شناخت آن در پیوند ارگانیک و واحد به دست

میآید .طبقه کارگر بهعنوان نیروی اصلی انقلب و رهایی بشریت و حاکمیت شورایی و دمکراتیسسک انقلبسسی

بنا به دلیل زیر بدون ارتباط ارگانیک میان جنبش سوسیالیستی و جنبش خودبهخودی نمیتواند حزب خود

را بسازد:

اوال ،به دلیل وجود رقابت هرجومرجطلبانه در جامعه سرمایهداری دچار پراکندگی بسسوده و بسسه دسسستجات

مختلف تقسیم شده و جداییا ش بر وحدتا ش تسلط دارد.

ثانیاا ،در جریان تولید برای سود سرمایه و فرو ش نیروی کار ش به قسمتی از روند انباشسست سسسرمایه تبسسدیل

شده و تحت رهبری غیر خود قرار دارد.

ثالثاا ،در محیط از-خود-بیگانه ،و تحت تسلط فکری سرمایهداری و جریانات اپورتونیستی بسسا اگسساهی کسساذب
بهراحتی فریب خورده و از منافع طبقاتیا ش دور میشود.

رابعاا ،نظام سوسیالیستی بر خلف نظامهای دیگر که در آنها فقط شکل بهرهکشی عوض میشسسود و عوامسسل
موجود تاثیر چندانی در پیدایش آنها ندارند ،اما این نظام بهعنوان حاکمیت نمیتوانسسد در بسسستر فوقالسسذکر

شکل بگیرد ،بلکه طبقه کارگر برای رسیدن به سوسیالیسم )بهعنوان پله اول جامعه بیطبقه کمونیستی( تنهسسا
در اثر آنکه وحدت فکر ش را از راه اصول کمونیسم با وحدت مادی سازمانی )که میلیونهسسا زحمتکسسش را

بهصورت یکپارچه( به شکل ارتسسش طبقسسه کسسارگر متحسسد میسسسازد ،میتوانسسد تقسسویت یسسافته و بسسه نیسسروی

شکستناپذیری تبدیل گردد .حزب سیاسی تنها ابزار سیاسسسی هسسدایت مبسسارزه طبقسساتی بسسرای رسسسیدن بسسه
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سوسیالیسم ،نتیجه چنین روندی میباشد .جنبش سوسیالیستی بهعنوان حسسوزه فعسالیت روشسسنفکران انقلبسی

طبقه کارگر ،در پیوند و تلفیق آگاهانه و دیالکتیکی بسسا مبسسارزات خودبهخسسودی کسسارگران ،از طریسسق عناصسسر

پیشرو ،تشکلهای تودهای ،اشکال مبسسارزه و سسسازماندهی و خواسسستهای جساری در محیسط کسسار و زنسسدگی
کارگران و زحمتکشان بنیاد حزب انقلبی کارگری را پیریزی میکند.
حزب طبقه کارگر دارای خصیصه و ویژگیهای اساسی زیر میباشد:
 -۱حزب طبقه کارگر بخشی از طبقه و گردان پیشاهنگ آن است .حزب را باید با تمام طبقه

مخلوط کرد .حزب از طریق انتخسساب بهسسترین افسسراد از میسسان کسسارگران ،از بیسسن آگسساهترین و

متشکلترین و از-خود-گذشتهترین افراد که آماده هرگونه فسسداکاری در راه آرمسسان رهسسایی-

انقلبی هستند تشکیل میشود.

 -۲حزب مسلح به آگاهی سوسیالیستی ،عالیترین مظهر آگاهی پرولتاریایی است کسسه تجربسسه
سرشار و سنتهای انقلبی آن را میاندوزد و ضسسمن انتقسسادل آنهسسا را بسسه کسسار میبنسسدد و بسسه
کمونیسم بهعنوان علم شرایط رهایی طبقه کارگر ،یعنی علم شسسناخت و درک قسسوانین تکامسسل
اجتماعی و علم انقلب و حکومت کارگری مجهز میشود .بر این مبنا ،قدرت تعیین استراتژی

و تاکتیک و توضیح اوضاع سیاسی ،بنابراین قدرت رهبری سیاسی را دارا میباشد.

 -۳حزب به تنهایی گردان پیشاهنگ بلکه همچنین گردان متشکل طبقه کارگر اسسست؛ حسسزب
وقتی میتواند نقش پیشاهنگی خود را ایفا کند که ضمن گردان واحسسد مشسسترک طبقسسه بسسرای
وحدتعمل بودن ،وحدت اراده را کسب کرده باشد ،در حالی که وحدت اراده بدون سسسازمان

قابل تصور نیست .حزب بهمنزلهی گردان آگاه طبقه کارگر مظهر تشسسکل آن اسسست .حسسزب
وقتی میتواند مبارزه طبقه کارگر را با موفقیت رهبری کند که یسک سسازمان به-هم-پیوسسته
باشد .تشکل و آگاهی با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند؛ هسسر قسسدر سسسطح آگسساهی بسسالتر باشسسد

سازمان کاملتر است .حزب بهمثسابه گسردان پیشرو ،کساملترین سسسازمان طبقساتی سیاسسسی
کارگران متناسب با شرایط زمان خود است.

 -۴حزب تجسم ارتباط گردان پیشاهنگ با تودههای کارگران است؛ و از میلیونها نفر تشکیل
میشود .حزب برای گستر ش و تقویت ارتباط با تودههای غیر-متشکل و پراکنده و غیر-حزبی

و جلب اعتماد طبقه کارگر همسسواره در راسسستای سسسازماندهی تشسسکلهای صسسنفی ،فرهنگسسی و

آموزشی و همچنین دفاع از خواستها و مبارزات جاری طبقه کارگر تل ش میکند؛ بدون این

ارتباط و پشتیبانی ،کارگران هویت طبقاتی و وجودی خود را از دست میدهند )یسسا نمیتواننسسد
هویت طبقاتی کسب کنند( .در شرایط سرکوبهای فاشیستی برخلف ادعاهای صنفیگرایان

و علنیگرایان اپورتونیست که میگویند در تجمع عناصر پیشرو در یک سازمان متمرکز و با

انضباط ارتباط آنها را با تودهها ضعیف میکند ،برعکس به قول لنین ،رهبر بسسزرگ کسسارگران،

هر قدر سازمانهای حزبی کسسه مسسا کسسارگران آگسساه و سوسیالیسسست انقلبسسی را دربرگرفتهانسسد

محکمتر باشند ،هر قدر تزلزلناپذیری و ناپایداری در داخل حزب کمتر باشسسد ،تسسأثیر آن بسسر
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عناصر تودههای کارگری که در پیرامون حزب و زیر رهبری آن قرار دارند )به علت ثبسسات و

پایداری در ادامی کاری فعالیت انقلبسی مسستقل سیاسسسی و کسسارگری و سسسازماندهی مبسسارزه
سیاسی( گستردهتر ،همهجانبهتر ،بیشتر و ثمربخشتر خواهد بود .لزم به ذکسسر اسسست تشسسکل

کارگری مستقل بدون طبقه مستقل نمیتواند وجود داشته باشد و طبقه کسسارگر بسسا تسسوجه بسسه
تسلط سرمایهداری بر تمامی زوایای جامعه بدون وجود حزب نمیتواند استقلل داشته باشسسد؛

بنابراین ،استقلل تشکل کارگری بستگی به استقلل طبقه و استقلل طبقه بسسستگی بسسه وجسسود
حزب دارد و وجود حزب بستگی به پیوند ارگانیسسگ میسسان جنبسسش سوسیالیسسستی بسسا جنبسسش

خودبهخودی کارگران دارد.

 -5اصول سازمانی حزب بر پایه سانترالیسم دموکراتیک قرار دارد .اصل سانتریالیس م ب دان

معنی است که حزب باید بر اساس اساسنامه واحد و برنامه واحدی سازمان یسسافته و فعسسالیت

کند و از مرکز واحدی که کنگره حزبی و در فواصل کنگره کمیته مرکزی رهبری شده انضباط
واحدی که برای همه یکسان است داشته باشد .اقلیت از اکسسثریت و سسسازمانهای پسسایینتر از

سازمانهای منتخب بال تبعیت کنند .دموکراتیسم خصلت اساسی حزب طبقسه کسسارگر اسسست

که انتخابیبودن کلیه ارگانها ،گزار شدهی منظسسم ،تغییسر کلیسسه سسسطوح رهسسبری انتخسسابی در
کنگرههای حزبی و رعایت حق اقلیت برای ابراز نظر آزادانه و استفاده متناسب با وزن خود از

تمامی امکانات موجود در تمامی مواقع ... ،از اصول بنیسسادی دموکراتیسسک میباشسسند .وحسسدت

واقعی حزب نهتنها وحدت فکری بلکه مهمتر وحدت سسازمانی اسسست؛ و ایسن وحسدت ب دون

انضباط واحدی که برای تمامی اعضا از بال تا پایین حتمی باشسسد متصسسور نیسسست .دمکراسسسی

درونحزبی بر پایه حق شرکت تمامی اعضا در تمامی تصمیمگیریها و کارهای حزبسسی ،انتقسساد

از خود و افشای بیرحمانهی انحرافات و کمبودها ،دو پایه اساسی رشد انقلبی حزب ،پرور ش
کادرها و از بین بردن نارسائیها میباشد.

با این اوصاف ،حزب طبقه کارگر آگاهترین ،متشکلترین و جسورترین عناصر طبقه کارگر را متحد میسازد،

به سوسیالیزم علمی بهعنوان دانش قوانین رشد اجتماعی مجهز است ،برنامه روشن و تاکتیسسک انعطافپسسذیر
دارد ،مکتب پرور ش رهبران طبقه کارگر است ،کارگران پیشرو در صفوف آن دانشهای نظسسری و تجربسسی

سیاسی لزم برای رهبری تمام اشکال مبارزه طبقاتی را میآموزد ،کل حسسزب ،یعنسسی سسسلولهای کمونیسسستی،
کمیتهها ،و شخصیتهای حزبی با شرکت در مبارزهی روزمره کارگران و دفاع تزلزلناپذیر از منسسافع حیسساتی

آنها اعتمادشان را به خود جلب مینماید و تمامی این عوامل به حزب امکان میدهد بر همهی سسسازمانهای
کارگری و اقدامهای هماهنگ و مشترک آنان در جهت نیل به هدف واحد یعنی برافکندن رژیم بهرهکشی و

استبداد و برقرای نظام سوسیالیستی رهبری کند .فقط با وجود چنین حزب انقلبی که با تودهها مربوط بسسوده

و به تئوری صحیح انقلبی مجهز باشد و بتواند وضع سیاسی را درست تشخیص داده و شسسعارهای مبسسارزه را

بر پایه تحلیل علمی طرح نماید میتوان به آیندهی پیروزی انقلب کارگری امیدوار بود ،فقط با وجود چنیسسن

حزب رزمنده در عرصه مبارزه و تبلیغات سیاسی بهعنوان اهرم پرور ش سیاسی کارگران میتوان بسسا تسسأمین
هژمونی طبقه کارگر نیروی اکثریت ناراضی غیرکارگری-دمکراتیک را نیز متشکل کسسرده ،ذهسسن آنسسان را از
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لحاظ سیاسی روشن ساخته و درک مصالح خود و راههای آزادی از جور ستم را به آنان آموخت ،و بهعنوان

تریبون همهی ستمدیدگان پیرامون برنامه دمکراتیک حداقلی طبقه کارگر گرد آورد.
پرسش  -۴بافت یک تشکل سیاسی و تفاوت آن با یک تشکل صنفی چه میباشد؟

جواب  :در این مورد اگر بخواهیم از کلیگوییهای معمول و تکراری دوری کنیم ،در شرایط مشخص ایران

تشکیلت سیاسی بر اساس سازماندهی مبارزات انقلبی-سیاسی در مضسسامین دمکراتیسسک و سوسیالیسسستی

متشکل از نیروهایی از طبقه کارگر و فعالین سوسیالیستی-کارگری را شامل میشود که:

او ال ،به انقلب و حاکمیت سوسیالیسسستی کسسارگران و حسسزب سیاسسسی آن اعتقسساد داشسسته باشسسد ،و برنسسامه،
چهارچوب وساختار عملی فعالیت خود را در این راستا میان کارگران و کل جامعه تنظیم میکنند.

ثانی اا ،چنین ساختاری با توجه به جو سرکوب فاشیستی بر اسساس تجسارب فعسالیت انقلبسی مخفسی ملسی و
جهانی باید بتواند ادامهی کاریی این فعالیت را برای سازماندهی اشکال عمل سازماندهی و تبلیغات سیاسی

در داخل تضمین کند.

ثالث اا ،بنا بر آنچه گفته شد چنین تشکیلتی باید بر اساس یک مرکز غیرقابل دسسسترس خسسارجی و بسسر پسسایه
تشکیلت غیرمتمرکز بر اساس اصول سسسهگانهی عسسدم تسسداخل ،عسسدم تمرکسسز و عسسدم تسسسری اطلعسسات

بنیانگذاری شود.

رابع اا ،پایههای اساسی آن در داخل باید از انقلبیون حرفهای که بر فن مبارزه با پلیس سیاسی مسلح بسسوده
و تمام وقت در خدمت تشکیلت بوده و تا حد جانفشانی مبارزه میکنند تشکیل شود.

خامس اا ،حزب باید پایههای بنیادی خود را در دریایی از تشکلهای تودهای علنی و نیمه-علنی استتار کرده

و با هزارن پیوند با تودهها و بر اساس تلفیق کار مخفی و علنی بهعنوان دو زاویهی اصسسلی سسسازماندهی در

جهت سازمن دهی کلیه اشکال مبارزه طبقسساتی گسسام بسسردارد .چنیسسن سسساختاری از طریسسق نشسسریه سیاسسسی

سراسری و مرکز سازماندهی که بهطور زنده با سلولهای مخفی کمونیستی داخل در ارتباط ارگانیک بسوده
و بر اساس خواستههای دمکراتیک و سوسیالیستی فعالیت مسسستقل سیاسسسی انقلبسسی را پیسسش میبسسرد ،بسسه

تریبون پویا و زندهی تودهها تبدیل شده و عم ا
ل بهترین نیروها ،تجارب مبسسارزاتی و اشسسکال سسسازماندهی و
تشکل را در متن پراتیک مستقیم مبارزاتی به کار بسسسته و در جهسست انقلب و رهسسایی پرولتاریسسا رهسسبری

خواهد کرد .بدون چنین ساختاری و به حرکت درآوردن فعالترین و مسسومنترین و جسسسورترین مبسسارزین
طبقه کارگر صحبت از ادامهی کاری سازماندهی فعالیت انقلبی-سیاسی و حتی ایجسساد تشسسکلهای پایسسدار

تودهای طبقه کارگر یعنی اتحادیههای سراسری بر اسسساس مفهسسوم مارکسسسی آن )در اتحسسادیه بسسه مفهسسوم
مدرسه سوسیالیسم و زمینهساز انقلب( غیرممکن خواهد بود و حتی در صورت تشسسکیل در یسسک شسسرایط

نیمه-دمکراتیک بهعلت نبود حزب سیاسی به چماق و ابزار دست سرمایهداری در ادامسسه اسسستثمار دیگسسر
طبقات تبدیل خواهد شد ،و از طرفی با توجه به جو فاشیستی حاکم و کمشدن فاصله مبسسارزه اقتصسسادی و

سیاسی فعالینی که در اعتقاد به حاکمیت کارگری و فعالیت سیاسی توان مبارزاتی نداشته باشند نمیتوانند
بهطور پیگیر در این عرصه کار کنند ،چون کسی که در حد مبسسارزهی صسسنفی طبقسسه کسسارگر مث ا
ل افزایسسش
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دستمزد و دیگر خواستههای رفاهی در چارچوب این نظام به فعالیت اعتقاد داشته باشد ،نمیتواند بسسه دور
از انحرافات حرفهای و صنفیگرایی و فعالیت قانونگرا و علنیگرا فعالیت کند و رژیم عم ا
ل با توجه به ایسسن
نقاط ضعف بدنه و توده را از راس رهبری جدا کرده و از ادامسسه کسساری فعسسالیت انقلبسسی در ایسسن عرصسسه

جلوگیری مینماید .اتحادیه سراسری به کنار ،حتی در حد یک صنف نمیتوانند یک تشکل واقعی تشسسکیل

دهند؛ ما با تشکلهایی که اسم تشکل را یدک کشیده و کوچکترین نقشی در سازماندهی مستقیم ندارنسسد
کاری نداریم ،تودهها در شرایط سرکوب پلیس هار به تشکلهایی اعتقاد و باور پیدا میکنند که بتوانسسد بسسا
اشکال پیچیدهی سازماندهی مخفی و نیمه-علنسسی پتانسسسیل مبسسارزاتی آنهسسا )تودههسسا( را در جهسست تحقسسق

مطالباتشان به کار گرفته و به پیروزیهای هر چند محدود نایل آورد ،و با تسسوجه بسسه چربسسش مبسسارزهی

سیاسی و وضعیت بحران و اختللی که کوچکترین خواستهی صنفی بر روی چارچوب سیاسی و بر مسسسدار

سرنگونی گرایش پیدا میکند ،به همین صورت هم:

اوال ،پیچیدگی ساختارهای تودهای تا حد زیادی بال میرود.
دوم اا ،ایجاد ساختار سیاسی نسبت به دیگر اشکال دستبال پیدا میکند .ما در تجربیات انقلبی ایران ،ایسسن
مسئله را در حزب عدالت و حزب کمونیست )اولیه( میبینیم که پس از ایجسساد ایسسن احسسزاب تشسسکلهای

تودهای تشکیل می شوند )پس از ایجاد حزب عدالت  ۱۶اتحادیه و پس از ایجاد حزب کمونیست )اولیسسه(

 ۳۲اتحادیه که به فدراسیون و عضویت جهانی ارتقا یافت تشکیل شدند( .رفقایی که به آرمان رهایی طبقه

کارگر در بدترین شرایط استبداد و عقبماندگی اعتقاد داشتند ،توانستند با همت بسیار زیاد بسسه ایسسن کسسار

نایل آیند .برای درک شرایط استبداد کور و عنانگسیخته به شهادت رفیق محمد حجازی )بهعنسسوان یسسک
نمونه از دهها رفیق شهیدشده در آن زمان( عضو فدراسیون سراسری کسسه از مجمسسع جهسسانی سسسندیکاهای

کارگری برمیگشت اشاره میکنم که توسط م زدوران رضسا شساه دس تگیر و پسس از سسه روز ش کنجهی
شبانهروزی زیر شکنجه جان باخت .بهطسسوری کسسه اشسساره کردیسسم ،در شسسرایط موجسسود بسسدون گسسردآوری

جدیترین و جسورترین مبارزین راه سوسیالیزم و انقلب کارگری نه میتسسوان از حسسزب سیاسسسی و نسسه از

اتحادیههای کارگری صحبت کرد )برای مقایسه لزم است بدانید بین فعالین کارگری فعلی افرادی هستند

که میتوان حداقل پنج نفر از آنها را نام برد که در جلسات سندیکاها و دیگر تشکلهای جهانی در خسسارج
از ایران شرکت کردند و باز به ایران برگشتند و تقریباا جمهوری اسلمی هیچ کارشسسان نداشسست .چسسرا؟ از
نظر ما خشونت و حد سرکوب بین جمهوری اسلمی و دورهی رضا شاه فرقی نسدارد ،امسا در دورهی رضسا

شاه حزبی وجود داشت که شوخیبردار نبود .برای همین رضا شاه نمیتوانست از جان حجازی بگذرد و در
حال حاضر احزاب موجود کاریکاتور هستند و فع الینی کسه در جلس ات و یسا کنگرههسای جهسانی شسرکت

میکنند ،برای جمهوری اسلمی هیچ خطری ندارند؛ حتی آن کنگرههسسا نیسسز بسسرای سسسرمایهداری بهعنسسوان

شوخی دیده میشوند .برای همین است که فعالین کارگری میتوانند در جلسات جهانی شرکت کرده و به

ایران برگردند و حتی موضوع بسیار علنی نیز معلوم میشود .در نهایت جمهوری اسلمی برای اینکه کسی

پررویی نکند یک بازجویی میکند ،یا نهایتاا یک ماهی بازداشت میکند .این بسسه خسساطر آبکیبسسودن فعسسالین
کارگری نیست ،بلکه به خاطر آبکیبودن احزاب است( .ما باید در کنار تل ش برای ایجاد حزب سیاسی از

طریق گفتهشده در مکمل آن و استفاده از تمامی تجارب جنبش کارگری ملی و جهسسانی در عرصسسه ایجسساد
۱0

پراکسیس

Praxies.org

تشکلهای تودهای در شرایط سرکوب هار-مانند شورای متحسسدهی خودمسسان نهسسایت اسسستفاده را بکنیسسم و

سلولهای کمونیستی در محیط کار و زندگی کارگران در کنار کار تبلیغی و ترویجی خود باید زمینهسسسازی
هسته و کمیتههای مخفی و هیاتهای موسس مخفی کسسه ایجسساد سسسندیکاها و اتحادیههسسا را مخصوصسساا در
موسسات بزرگ مانند نفت ،پتروشیمی و ماشینسازیها هدف قرار دهند و بداننسسد ایسسن دو بسسستر مبسسارزه

درعین فرق های مشخص در یک راستای تقویت اگاهی و همبستگی طبقاتی کسارگران بعنسوان یسک طبقسه

رهاییبخش خود و جامعه طبقاتی موجود میباشد و بین اشکال مبارزه طبقاتی کارگران دیوار چین کشسسیده
نشده است .ما نباید درک سادهانگارانه و فرمالیته از روند شکلگیری تشسسکلهای تسسودهای-کسسارگری و یسسا

شرایط فعالیت آنها داشته باشیم ،در شرایط سرکوب هار و شدید حکومتهای استبدادی و تجارب ملسسی و

جهانی مثل آمریکای لتین و جنوبی و یا حتی پس از شکلگیری کامل اتحادیههای کسسارگری در اروپسسا بسسا
ظهور فاشیسم آخرین مجامع عمومی اتحادیه با لغو شرایط فعالیت علنی رای به فعالیت مخفی و زیرزمینی

دادند .در این رابطه شکلگیری ،بافت و نحوهی فعالیت سسسازمانهای تسسودهای کسسارگران سسساختار و شسسکل

حکومت از لحاظ استبدادی و یا دموکراتیک ،وجود حزب سیاسی قوی کارگریی اصولی ،تجسسارب تسساریخی-
ملی هر کشور ،سیاست طبقات مسلط ،و از همه مهمسستر انحرافسسات فکسسری اپورتونیسسستی در درون جنبسسش

کارگری نقش حیاتی دارند .برای مثال ،در موقع بازگشایی دفتر در میسسدان حسسسنآباد تهسسران در تشسسکیل

سندیکاهای مستقل به علت خلء حزب مستقل سیاسی کارگری علیرغم ایجاد تشکلها ،اما این تشسسکلها
نتوانستند ادامه کاری فعالیت داشته باشند و در عرصه سیاسی هم اغلب پاسسسیو و یسسا دنبسسالهرو جریانسسات

بورژوایی بودند؛ و از همه اینها مهمتر به علت درک قانونی و علنی از مبارزه تمامی پتانسسسیلهای موجسسود
در این حوزه را که میتوانست برای تشکیل حزب سیاسی جدی بسسه کسسار گرفتسسه شسسود ،بسسرای دشسسمن رو

کردند .شما این روند را مقایسه کنید با فعالیت حزب کمونیست )اولیه( کسسه تحسست هسسدایت آن از طریسسق

شورای متحده کارگری با  ۳۲اتحادیه و فدراسیون سراسری که عضو تشکلهای جهانی بود به وجود آمسسد
که بزرگترین اعتصابات کسسارگری را مخصوصسساا در حسسوزه نفسست سسسازمان داده و بعسسداا در شسسرایط نیمسسه-

دموکراتیک پس از سقوط رضا شاه شورای متحده تحت رهبری حزب توده ب ا ص دها سسندیکا و اتحسادیه

تقویت شد؛ تحت رهبری حزب سیاسی بزرگترین قانون کار دموکراتیک در سال  ۱۳۲5را در خاورمیانه،
که حق تشکل و حق اعتصاب و قراردادهای دستهجمعی را به رسمیت می شناخت ،به دولت تحمیل کسسرد.

پس اگر ما بین اشکال مبارزه و تشکل طبقاتی طبقه کارگر بهعنوان یک کل ارگانیک با هدف واحد رهسسایی

از ستم و بهرهکشی دیوار چین نکشیم و این اشکال را علیرغم اختلف در عمق و سسسطح مکمسسل هسسم و در

راستای هم ببینیم که باید همدیگر را در راستای هدف نهایی تقویت کننسسد ،در آن صسسورت بسه شسیوههای

عملی درستی برای سازماندهی و استارت کار خواهیم رسید .به زبان ساده ،مبارزه برای نان و آزادی و یسسا
مبارزه برای بهبود شرایط طبقه کارگر در شرایط بردگی اقتصسسادی در کنسسار مبسسارزه بسسرای حسسق تشسسکل و

اعتراض و تجمع حاکمیت کارگری و آزادیهای دموکراتیک عمومی در شرایط کنسسونی علیرغسسم اختلف

در سطح و درجه خواستهها و بافت و نحوه فعالیت و اشکال سازماندهی مبارزه و تشکل با توجه به شسسرایط
بحران انقلبی که هرگونه خواسته روی چارچوب سیاسی حاکمیت متمرکسسز میشسسود و طبقسسه و حسساکمیت

طبقه سرمایهدار به شدت از آلترناتیو کارگری وحشت میکند .از یک طرف ایسسن فاصسسله بسسه شسسدت هسسم
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نزدیک شده و تا حدودی تنیده شده و از طرفی بدون هدفگذاری و برنامهریزی منسجم و یکپسسارچه بیسسن
تمامی اجزای آن در یک قالب واحد شدنی نبود و اجزای همدیگر را دفع خواهند نمسسود .بنسسابراین ،فعسسالن

سوسیالیستی-کارگری در کنار ایجاد سلولهای سازنده سیاسی-سوسیالیستی بهعنوان اجزای حزب سیاسی
کارگری در محل کار و زندگی کارگران و مخصوصاا کارخانجات بهعنوان دژ اصلی مبارزه طبقاتی و انقلب
برای سازماندهی سرنگونی نظم موجود و ایجاد حاکمیت شورایی کارگران از طریق ابزار فعالیت کمونیستی

یعنی تبلیغ ،ترویج و سازماندهی باید مکمل همین روند و از طریق همیسسن عناصسسر و بسسا تسسوجه بسسه تمسسامی

تجارب و عناصر حال و گذشته طبقه کارگر در عرصه فعسسالیت صسنفی-اتحسسادیهای هسسستهها و هیئتهسسای
موسس مخفی و نیمه-علنی در محیطهای کارگری پیریزی کنند .و چنیسسن کسساری نیسساز بسسه حسسزب واقعسساا

کمونیستی دارد.

پرسش  - ۵چگونه میتوان موانع پیش روی تشکلهای طبقاتی را برداشت؟
جواب  :برای برداشتن این موانع ،اول باید این موانع را شناخت .دوم ،بسسا برنسسامهریزی عملسسی مشسسخص در
جریان فعالیت انقلبی این موانع را از سر راه برداشته و یا به نقطه قوت تبدیل کرد .سوم ،طبقه کارگر باید

بهعنوان طبقهای که به قول مارکس در مانیفست حزب کمونیست بهعنوان ناجی بشریت برای نجات خود
باید کل جامعه را نجات دهد و برای چنین منظوری و شناخت ساختارهای اقتصادی-اجتمسساعی و سیاسسسی

جامعه به علم کمونیسم بهعنوان علم شرایط رهاییا ش مسلح باشد و در چنین پروسهای میباشسسد کسسه در

تلفیق آگاهی سوسیالیستی با جنبش مبارزات کسسارگری حسسزب سیاسسسی بهعنسسوان ابسسزار هسسدایت انقلب و

حاکمیت کارگری متولد میشود .بدون حزب سیاسی نه میتوان موانع موجود را شناخت و نه میتسسسوان از

سر راه برداشت و نه میتوان از سیطرهی نفوذ و قدرت احزاب سرمایهداری خلص شد .پس اگر به قسسول

مارکس در قطعنامه انترناسیونال اول حزب طبقه کارگر تنها راه نجات این طبقه از دسسست قسسدرت داراهسسا

میباشد .بنابراین ،اول باید دید موانع ایجاد حزب طبقه کارگر چه هستند و سپس دید موانع تشکیلشسسدن

تشکلهای کارگری کدام میباشد؟

این موانع را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف -یعنی عمومی
ب -انحرافات درونی جنبش کارگری
الف :موانع عینی عمومی:
 -۱دیکتاتوری فاشیستی و عریان سرمایه در سرکوب ،خفقان و کشسستار انقلبیسسون و نسسابودی

ساختارهای محکم انقلبی که ادامه کاری فعالیت و تشکل انقلبی را مختل کرده و از انتقسسال

تجربه ،آگاهی انقلبی و تجربه تشکل و اشکال مبارزه و سازماندهی مبسسارزهی خودبهخسسودی

کارگران در جهت رهایی طبقاتی جلوگیری میکند .نمسسونه کشسستار دههی شصسست انقلبیسسون

سوسیالیست و دموکرات انقلبی توسط جمهوری اسلمی با هدایت سرمایهداری جهانی کسسه
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جنبش کارگری را از ابزار سیاسی-طبقاتی در قالب حزب رزمنسسدها ش بسسا کمسسک انحرافسسات
اپورتونیستی مخصوصاا حزب توده محروم نمود.
 -۲درآمد پایین ،بیکاری مزمن سازمانیافته بهعنوان محور اساسی گرسنگی ،تزریق هدفمند

دشمنی طبقاتی که کارگران و محرومان را وادار به دونسسدگی  ۲۴سسساعته بسسرای لقمهای نسسان
کرده و هرگونه قدرت و فرصت فکر ،آگاهییسسابی ،سسسازمان و تشسسکلیابی را از آنهسسا سسسلب

مینماید؛ مخصوصاا در شرایط نبود ساختار انقلبی که میتوانست این مسئله را بسه انگی زهی
تقویت مبارزه سیاسی-اقتصادی تبدیل کند )یعنی اگر یک حزب انقلبسی در شسسرایط کنسسونی
وجود داشت ،میتوانست فقر و گرسنگی و بیکاری و فلکت اقتصادی کنسسونی را بسسه سسسکوی

خیز ش بزرگی علیه سرمایهداری تبدیل نماید؛ چرا که مردم ،بهخصوص کسسارگران ،در حسسال

حاضر برای نجات خود آمادهی هرگونه مبارزه و فداکاری هستند .در شرایطی اینچنینی در
صورت وجود یسک حسزب واقعسی سسرمایهداری از تسرس انقلب کسارگری اجبسساراا تسن بسه

خواستهای کارگری میدهد .اما اکنون جمهوری اسسسلمی و حسستی سسسرمایهداری در دیگسسر

کشورها نه تنها تن به قبول برخی از خواستههای کارگران نمیدهند ،بلکه بیشتر به معیشسست
آنها حمله میکنند ،چون ترسی ندارند( .این مسائل عامل تجدید جسرم و جنسسایت و فسسساد و

لمپنیزم در میان لیههای پایین جامعه میگردد.

 -۳بدبینی تودهها ناشی از به شکست کشاندن انقلب  57توسط جمهوری اسلمی در خلء

حزب طبقه کسسارگر در هسسدایت و رهسسبری انقلب در جهسست حسساکمیت بلواسسسطه شسسورایی

کارگران.

 -۴استفادهی ابزاری رژیم از عقاید مذهبی مردم در مقابله بسسا آگسساهی و تشسسکل انقلبسسی از

طریق ترویج و تبلیغ و آگاهی و تشکلهای کاذب شبه-پوپولیسسستی و قسسرار دادن تودههسسا در

مقابل هم.

 -5عقبماندگی مناسبات اقتصادی بر اثر رشد ناموزون سرمایهداری و تسلط نظام طفیلسسی-
دللی سرمایهداری وابسته بر اساس تقسیم کار بینالمللی در تعیین مواد خام عمدتاا نفسست و

گاز و نیروی کار ارزان برای سرمایهداری جهانی ،در نتیجه عقبماندگی شسسدید اجتمسساعی و

قطببندی ناقص طبقاتی که عناصر راندهشده از مناسسسبات ماقبسسل سسسرمایهداری بهصسسورت
جمعیت حاشیه تولید و بیهویت )دکلسسسه( بسسا شسسغلهای کسساذب تلنبسسار شسسده در حاشسسیه

شهرهای بزرگ و یا بهصورت بوروکراسی عظیم اداری-نظامی بیمصرف شکل میگیرنسسد و
از طریق طبقه کارگر به غیر از ماشینسازی ،پتروشیمی و نفت و ک ا
ل قسسسمت مولسسد بسسزرگ

بهعنوان پرولتر واقعی دیگر بخشهای آن از قابلیت سسسازماندهی ارگانیسسک و سراسسسری بسسه

علت پراکندگی و انفرادی بودن کمتر برخوردار هستند و تسسأثیر چنسسدانی در رونسسد انقلب و

سرنگونی ریشهای نظم موجود و انقلب اجتماعی ندارند.
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 -۶حساسیت و اهمیت کشور ما از لحاظ ژئوپولوتیسسک بهعنسسوان ترمینسسال غسسرب و شسسرق و
شمال و جنوب و همچنین بزرگترین مرکز مواد خسسام )نفسست( بسسرای سسسرمایهداری جهسسانی و

همچنین تجسسارب دو انقلب مشسسروطیت و  57و تجسسارب احسسزاب و تشسسکلهای کسسارگری-

انقلبی؛ بنابراین ،امپریالیسم جهانی کوچکترین اشکال دموکراسی و دولتهای شبه-مردمی

حتی در حد مصدقالسلطنه رحم نکرده و غیر از اشکال خفقان و سرکوب در اشکال سیسسستم

ارباب رعیتی شاهنشاهی و یا فاشیسم خونخوار اسلمی را در مقابله با جنبش سوسیالیسسستی-

کارگری تحمل نمیکند.

در کنار این  ۶محور عمده بازدارنده برای شکلگیری تشکلهای صنفی-سیاسسسی کسسارگری و اعتراضسسات و
اعتصابات کارگری-تودهای و از اینهسسا مهمسستر انحرافسسات اپورتونیسسستی در اشسسکال رفرمیسسستی ،سوسسسیال

دموکراتیک ،انحللطلبانه در داخسسل جنبسسش کسسارگری-کمونیسسستی بزرگسسترین سسسد و موانسسع اساسسسی در
شکلگیری تشکلهای پایدار سراسری کارگری مخصوصاا حزب سیاسی را بازی میکنند .عمسسدهترین ایسسن
انحرافات عبارتند از:

 -۱عدم درک انقلبی ،ماهوی و ارگانیک از کلیت سیستم اقتصادی-اجتماعی موجود ،تجزیه

اجزا و اشکال مبارزه به اجزای اولیه مانند دیوارکشی بین اشکال سیاسسسی-صسسنفی و دوری از

سازماندهی انقلبی در جهت انقلب اجتماعی ،اختراع جنبشهای اجتماعی مسسستقل از هسسم و

عدم درک رابطه برنامه حداقل ،حداکثر و مطالبات سوسیالیستی و دموکراتیک.

 - ۲برخورد فسسرقهای-ارادهگرایسسانه در اشسسکال سکتاریسسستی و شسسبه-آنارشیسسستی بسسا پدیسسده
تشکیلت و تئوری انقلبی بهعنوان هدف قسسائم بسسه ذات و نسسه ابسسزار سسسازماندهی انقلب و

حاکمیت شورایی کارگران ،و قطع ارتباط و دوری هزاران کیلومتری از سازماندهی مسسستقیم

کلیه اشکال مبارزاتی کارگران در محیط کار و زندگی آنان.

 - ۳پرستش و دنبالهروی از حرکات و مبسسارزات پراکنسسده و خودبهخسسودی کسسارگران ،غلسسو و
بزرگنمایی این مسائل در حد دلمشغولی و خبررسانی.

 - ۴تفکیک اپورتونیسستی و سساز شکارانهی اشسسکال مبسارزه و تشسکلهای صسنفی و سیاسسسی
کارگران و دنبالهروی از جریانات بورژوایی-سندیکایی در این حوزهها.

 -5تبلیغ و چسبیدن به اشکال قانونی و علنی تشکل و مبارزه و در نتیجه زمینهسسسازی بسسرای
شناساندن و چهرهسازی و سرکوب بهترین نیروه ای پ ایهای و مردم ی کسارگران و بری دن
ارتباط آنها از محیطهای کار و زندگی کسسارگران و دامنزدن بسسه بسسدبینی و دوری کسسارگران

پیشرو از عرصه فعالیت انقلبی.

 - ۶توهمات و خیالپردازیهسسای کاریزماتیسسک در تبلیغسسات رسسسانهای و اینترنسستی در تلفیسسق
وظایف اصلی و دوری هر چه بیشتر از سازماندهی و اقدام مسسستقیم کلیسسه اشسسکال مبسسارزه و

تشکل طبقاتی در محیط کار و زندگی کارگران از طریق ایجاد سلولهای کمونیستی بهعنوان
اجزای اساسی حزب سیاسی و اهرم نیرومند سازماندهی جبهه انقلب کارگری.
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 -7برخورد پوپولیستی با جنبش طبقاتی-سیاسی کارگران در عدم تعیین نقسش و وزن طبقسه
کارگر بهعنوان نیروی اصلی و رهبری انقلب و حاکمیت شورای دموکراتیک و درهمآمیزی

مرزهای طبقاتی و تبلیغ ساز ش طبقاتی به جای مبسسارزه از طریسسق اخسستراع و جسسایگزینکردن

الفاظی مانند مزدبگیران به جای طبقه و در نتیجه عدم تل ش برای سسسازماندهی مسسستقیم و

ارتباطگیری مستقیم با این طبقه.

 -8کم اهمیتدادن به تبلیغات سیاسی بهعنوان اهرم اصلی پرور ش سیاسی و ارتقای شسسعور
مستقل طبقاتی-سیاسی کارگران در شناخت طبقات و لیههای اجتماعی و احزاب سیاسسسی و
همچنین اهرم هدایت و رهبری سیاسی آلترناتیو انقلبسسی دموکراتیسسک توسسسط ایسسن طبقسسه و

اعمال هژمونی آن بر طبق برنامه حداقلش )انحرافات اپورتونیستی فوق در جنبش کارگری-

سوسیالیستی قبل از هر چیزی از شکلگیری حزب سیاسی واقعیی طبقه کارگر بهعنوان یگانه

وسیله سازماندهی مبارزات سوسیالیستی و دمکراتیک کنونی جلوگیری میکند(.

اما سئوال اساسی این است که آیا میتوان بر مشکلت فوق غلبه کرد؟ آیا میتوان در جهت ایجاد حسسزب

سیاسی کارگری حرکت نمود؟

نگاهی به تاریخ پرافتخار جنبش سوسیالیستی-کارگری کشورمان نشان میدهد که علیرغم موانعی بدتر از

اینها در بحرانیترین شسسرایط خفقسسان و دیکتسساتوری تولسسد احزابسسی ماننسسد عسسدالت و کمونیسسست )اولیسسه( و

سازمانهای دمکراتیک فدایی ،مجاهد و همچنین وقوع انقلبات مشروطیت و  57تماماا بیانگر ایسسن مسسسئله
میباشد که نمیتوان جلوی تاریخ را سد کرد .هر چنسسد ایسسن مسسوارد بازدارنسسده میتوانسسد مولسسد انحرافسسات

گوناگون چپ ارادهگرا و یا راست اکونومیست و همچنین پدیده بسیار خطرنسساک انحللطلسسبی باشسسد ،کسسه

بدون مبارزه فکری با این انحرافات درون جنبش کارگری در بطن سازماندهی انقلبی بر محسسور کمونیسسسم

انقلبی صحبت از ایجاد حزب سیاسی توهمی بیش نیست .بنابراین ،ما باید بسسا اسسستفاده از تمسسامی تجسسارب
مثبت و منفی جنبش کارگری-سوسیالیستی مخصوصاا اشکال سازماندهی مخفسسی و غیسر-علنسسی در شسرایط
دیکتاتوری و خفقان بر محور مسائل زیر ،خود را سازمان دهیم:

اول( تمامی نیروهایی که به آرمان کمونیسم بهعنوان علم شرایط رهایی پرولتاریسسا از طریسسق

سازماندهی انقلب برای سرنگونی نظم سرمایهداری و حاکمیت کارگری اعتقاد دارند را بسسر
اساس اصول محکم تشکیلت انقلبی در قالب سلولهای کمونیستی مخفی در محیط کسسار و

زندگی کارگران و سپس در کل جامعه بهعنوان اجزای متشکل حزب سیاسی گسسرد آوریسسم.

بدون چنین نیروهایی تضمین ادامه کاری مبارزه سیاسی و حتی صنفی توهم و خیسسالپردازی

بیش نیست .بهطوریکه اشاره کردیم در تجربه احزاب انقلبی عدالت و کمونیست )اولیسسه(

نیز کام ا
ل اثبات شده است که در شرایط سسسرکوب هسسار اسسستارت کسسار صددرصسسد بایسسد بسسا
سازماندهی جسورترین ،آگاهترین و فداکارترین مبارزین سوسیالیستی-کسسارگری کسسه بهطسسور

تماموقت به فعالیت انقلبی تا حد جانفشانی اعتقاد دارند و میتوانند در این شرایط سسسخت

)زیر سرکوب پلیس سیاسی بر اثر تسلط بر فن مخفی کاری و مبارزه با آن ماهر هستند باید
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پایه کار بر این اساس گذاشته شود( بدون چنین ستاد فرماندهی از شایستهترین جانبرکفان

کمونیستی-کارگری در شرایط پراکندگی ،فقر ،خودبیگانگی ،رقابت درونی کارگران و تسسسلط
ایدئولوژی بورژوایی و سرکوب هار فاشیستی صحبت از همبستگی طبقاتی سراسری کارگران
و استقلل سیاسی آن و ادامه کاری سازماندهی یکپارچه مبارزه خواب و خیالی بیش نیست.

دوم( این ساختار باید بر اساس سازماندهی تشکیلت غیرمتمرکز زیرزمینی بر اساس اصول

سهگانه عدمتمرکز ،عدمتداخل و عدمتسسسری اطلعسسات بسسر پسسایه مرکسسز هسسدایت غیرقابسسل

دسترسی بر محور نشریه سیاسی-تشکیلتی سراسری که کلیه سسسلولهای کمونیسسستی را بسسر

بستر سازماندهی سراسری کل کشور بر محور مطالبات سوسیالیستی و دموکراتیک هسسدایت

میکند سازماندهی میشود.

سوم( مهمترین ابزار سازماندهی و اشکال سلولهای کمونیستی با مبسسارزه طبقسساتی بسسر طبسسق

تلفیق کار مخفی-علنی عبارتند از:

الف -عناصر پیشرو رهبران عملی.
ب -تشکلهای تودهای.
ج -مبارزات و مطالبات جاری میباشد.
چهارم( هر سلول کمونیستی باید در عین پیروی از سیاستهای عمومی حسسزب و مصسسوبات

کنگره با توجه به رعایت اصول غیرمتمرکز سازماندهی و جوابگو بودن بسسه مسسسائل حسسوزه

فعالیت خود باید مسائل خود را بر اساس اصول زیر برنامهریزی و مدیریت کند:
تبلیغ ،آموز ش و ترویج ،سازمانگری:
الف -تودهای ) ارتباط تودهای ی تشکلها مبارزات و خواستههای جاری(.

ب -تشکیلت )نحوه و زمان جلسه و نشستهای سلول کمونیستی کسسه بسسرای
بررسی و ادامه کاری مبارزه و حل مشسسکلت نقسسش اساسسسی دارد ،از طریسسق

ارتباط مثل قرارها ،اینترنت ،موبایل ،جاسازیها ،محملسسسازیها بسسرای هنگسسام

دستگیری یا بازرسی ،نحوه بازجویی ،بیلن کار و گزار شدهی و (...؛ و بسسالخره
تدارکات و مالیه .یک سلول زندهی کمونیستی بهعنوان قسمتی از حزب طبقه

کارگر که از طریق کمیته مرکزی منتخب و نشریه سراسری بهعنوان قلسسب و
مغز ساختار هدایت میشود ،سیاست عمومی و مصسسوبات کنگسسره را هسسدف و

جهت عمومی فعالیت انقلبی خود بر اساس محورهای بال قسسرار داده و در آن
جهت تمامی تل شهای خود را به کسسار میبنسسدد ،و در زمانهسسای تعیینشسسده

بیلن کار بدهد .بیلن کار باید بین هسسدفهای مبسسدا و کارهسسایی کسسه در آن

جهت صورت میگیرد ،یک رابطه علت و معلولی برقرار کسسرده ،پیشسسرفت یسسا

عدمپیشرفت کارها را توضیح داده و تجارب عمسسومی سسسازماندهی را کسسه در
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جریان پراتیک مبارزاتی کسب کرده و به آن رسیده جمعبندی نمایسسد و بیسسن
برنامه عمل و اهداف تعیینشده بر بستر سازماندهی مستقیم اشسسکال مبسسارزه
طبقاتی و تبلیغات عمومی سیاسسسی و چگسسونگی انطبسساق اشسسکال سسسازماندهی و

مبارزه و تشکل بر شرایط مشخص رابطه برقرار نماید .از ایسسن منظسسر نشسسریه
مرکزی سراسسسری مسسا بسسا اهسسداف سسسازماندهی سراسسسری مبسسارزات عمسسومی

دموکراتیک و کارگری-سوسیالیستی باید محسسل بسسازخورد تئسسوری انقلبسسی بسسا
پراتیک مبسسارزاتی و ارائسسه راهحلهسسا و تجسسارب عملسسی بیلن کسسار سسسلولهای

کمونیسسستی باشسسد کسسه در عرصسسههای گونسساگون توسسسط مرکزیسست منتخسسب
جمعبندی و پختهتر و با تجارب ملی و جهانی آمیختسسه شسسده و در انطبسساق بسا

تئوری کمونیسم علمی اصولیتری ارائه نماید.

پنجم( از همه مهمتر برای رسیدن به چنین سطحی از سسسازماندهی بسسا تسسوجه بسسه اختلفسسات

شدید بین محافل سوسیالیسسستی-کسسارگری و انحرافسسات شسسدید سکتاریسسستی-فرقهگرایسسانه و

سندیکالیستی -اکونومیستی و همچنین انحللطلبی مفرط تشکیل کمیته مشسسترک سسسازمانده
از میان کسانی که به اصول گفتهشده در بال یعنی کمونیسم بهعنسسوان علسسم رهسسایی شسسرایط
پرولتاریا در پیوند مبارزاتی با کلیه اشکال مبارزاتی طبقه کارگر در داخسسل کشسسور از طریسسق

تشکیل سلولهای کمونیستی در محیط کار و زندگی کارگران در رسیدن به حسسزب سیاسسسی
بهعنوان اساسیترین اهرم سازماندهی انقلب و حاکمیت کارگری اعتقاد دارند و در مبارزه

ایدئولوژیک همهجانبه با انحرافات اپورتونیستی ذکرشده در بستر پراتیک مبارزاتی دور هسسم

آیند و صفوف خود را در کوران مبارزه محکمتر و آبدیدهتر کننسسد .فقسسط و فقسسط در چنیسسن

صورتی است که میتوان بر موانع موجود غلبه کرد و بهترین عناصر پاک ،مبارز و مومن به

منافع طبقه کارگر و رهایی بشریت را در یک جا و در یک حزب جنجگو و رزمنده بهعنسسوان

ستاد فرماندهی انقلب و حاکمیت کسسارگری جمعآوری نمسسوده و ارتسسش کسسارگران و مسسردم

ناراضی را از پراکندگی و سردرگمی نجات داد.

پرسش  -۶استقلل تشکلهای تودهای-طبقاتی چگونه باید باشد؟ ارتباط آن بسسا یسسک تشسسکل سیاسسسی و یسسا
بهاصطلح حزب طبقه کارگر چگونه است؟

جواب  :درست است که اشکال تشکلهای طبقه کارگر نسبت به مضمون صنفی و یا سیاسسسی آن متفسساوت

بوده ،مث ا
ل اگر مضمون صنفی مبارزه کارگران در قالب سندیکا ،اتحادیه ،تعاونی برای بهبود شسسرایط رفسساهی
خود در وضعیت بردگی اقتصادی اساساا برای فرو ش بهتر نیروی کسسار ش میباشسسد و از ایسسن جهسست افسسراد
وسیعتری و گستردهتری از کارگران را دربرمیگیرد؛ و ایسسن مسسسئله نسسسبت بسسه حسسزب سیاسسسی از میسسان

آگاهترین ،پیشروترین ،جسورترین و متشکلترین افراد طبقه کارگر برای سرنگونی حاکمیت سرمایهداری و

برقراری حکومت کارگری مبارزه کرده و دارای جانفشانی بیشتری میباشند فرق میکند و یا بسسرخلف دو

تشکل پایدار فوق یعنی حزب و اتحادیه شورای نمایندگان بهعنوان ابزار سیاسی سرنگونی و ابزار و تشسسکل
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حاکمیت پرولتاریا که محصول رشد موقعیت انقلبی به قدرت دوگسسانه و در شسسرایط قیسسام مسسسلحانه و در
خدمت سازماندهی آن توسط حزب بوده و تفاوتهایی با دیگر اشسسکال مبسسارزه طبقسسه کسسارگر نسسسبت بسسه

مضمون فعالیتشان دارند ،اما با توجه به تجارب دویست سالهی طبقه کارگر ،حزب طبقه کارگر بهعنسسوان
نقطه پیوند و اتصال تمامی این اشکال مبارزاتی کارگران در راستای استقلل طبقاتی آن در مقابسسل طبقسسه و

دولت سرمایهداری بوده و از تمامی ظرفیتهای موجود این طبقه در راستای هسسدف اصسسلی یعنسسی رهسسایی

اقتصادی و حاکمیت شورایی-انقلبی طبقه کارگر استفاده میکند .بدون چنیسسن درک هدفمنسسد و ارگانیسسک
انقلبی از سازمانیابی و تشکلیابی طبقه و بهجای ان مفهوم بورژوایی از استقلل تشکلها که بیسسن اشسسکال

سیاسی برای رهایی و اشکال اقتصسسادی در شسسرایط بقسسای بردگسسی و ادامهی آن دیسسوار چیسسن کشسسیده و از

تشکلهای صنفی برای بردگی و مانسسدگاری بردگسسی اقتصسسادی طبقسسه اسسستفاده میکننسسد و توسسسط خسسائنین

اپورتونیست بهعنوان ستون پنجم بورژوازی تبلیغ میگردد ،طبقه کارگر حتی یسسک قسسدم هسسم نمیتوانسسد در

جهت رهایی از بهرهکشی بردارد .به طوری که میدانیم ،رهبران بزرگ کسسارگری ماننسسد مسسارکس و لنیسسن
اتحادیه و سندیکاها را مدرسهی تمرین و تدارک برای انقلب و حکومت کسسارگری میدانسسستند؛ بهعنسسوان
نمونه در انقلب کبیر اکتبر  ۱۹۱7روسیه اتحادیه کارگری در کنار سسسازماندهی و مبسسارزات اقتصسسادی در
مرحلهی قیام محل تدارک،گردآوری و آموز ش برای قیام مسلحانه بودهاند ،و یا صندوق همیاری کارگری
تکیهگاه اعتصابات سیاسی-اقتصادی برای کارگران بودهاند .بدون هژمونی حزب طبقه کارگر در تشکلهای
صنفی )اتحادیه-تعاونی ،صندوقهای همیاری و  (...و فرهنگی و آموزشی در جهت تدارک بسسرای اسسستقلل
سیاسی و قدرت مادی طبقه کارگر نمیتوان از استقلل سیاسی-طبقاتی آن در برابر بردگی مادی-معنسسوی
بورژوایی صحبت کرد .و طبقهای که اسسستقلل فکسری-سیاسسسی نداشسسته باشسسد ،چطسسور میتوانسسد اسسستقلل
تشکیلتی داشته و سرکردگی لیههای دموکرات را در جریان انقلب به نفع حاکمیت سوسیالیسسستی خسسود
تأمین کند .واقع اا سفسطه و خیانت است که توهم و بردگی صنفی کارگران در نبسسود حسساکمیت و اسسستقلل
فکری-سیاسی آن را در قالب اتحادیه و سسسندیکا بسرای دللسسی و فسسرو ش بهستر نیسروی کسسار بسرای طبقسه
سرمایهدار و با قبول این بردگی با نام استقلل و تشکل مستقل کارگری در بوق و کرنا دمیده ،تطهیر کرده
و ماستمالیزه کنیم .رفقای سادهدیل ما باید بدانند از سندیکا و اتحادیه بالتر در انقلب  57صد و شصت
و سه شورای کنترل کارگری بهعنوان نطفسسه حسساکمیت کسسارگران تشسسکیل شسسدند ،در خل حسسزب سیاسسسی
کارگران نهتنها نتوانستند مستقل باشند و یا استقلل خود را حفظ کنند ،بلکسسه بسسه کاریکسساتور و سسسپس بسسه
چماق رژیم فاشیستی جمهوری اسلمی تبدیل شسسدند .و الن هسسم بخشهسسای زیسسادی از اکونومیسسستها و
سندیکالیستهای ما به چماق جریانات بورژوایی بر ضد حاکمیت و قدرت طبقه کارگر تبدیل شدهاند و از
اسم حزب و حاکمیت طبقه کارگر از ترس بر خود میلرزند.
بهطور خلصه میتوان گفت در مفهوم انقلبی و کمونیستی تشکلهای طبقاتی غیر-سیاسی کارگران هدف،

از بین بردن رقابت درون کارگران و تدارک و تمرین برای تقویت قدرت و استقلل سیاسی آنان در جهت

انقلب و حاکمیت شورایی آنان میباشد و از این منظر ضمن اینکه مضمون و شکل تشسسکلهای کسسارگری

فرق میکند ،ولی بدون حزب طبقه کارگر متشکل از آگاهترین و پیشسسروترین و متشسسکلترین بخسسش ایسسن
طبقه که به حاکمیت بلواسطهی او بر امسسور اقتصسسادی-سیاسسسی-اجتمسساعی طبقسسه کسسارگر اعتقسساد دارنسسد،
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تشکلهای طبقاتی غیر-سیاسی و حتی شوراهای نمایندگان بسسه آلسست شکسسست انقلب اجتمسساعی و ارائهی

شرایط استثمار طبقه سرمایهدار تبدیل خواهد شد.

پرسش  -۷شکل ایجاد تشکل سیاسی یا حزب طبقه کارگر در دوران انقلبسسی و تفسساوت آن بسسا یسسک

شرایط غیر-انقلبی چگونه می باشد؟

جواب :همانطور که مارکس در قطعنامه انترناسیونال تأکید میکند )طبقه کارگر در مقابل قدرت متحسسده
طبقات دارا ،چارهای جز تشکیل حزب سیاسی ندارد( و به قسسول گرامشسسی )حسسزب طبقسسه کسسارگر از تلفیسسق
دیالکتیکی جنبش سوسیالیستی با جنبش مبارزاتی طبقه کارگر بر بستر پراتیک انقلبی به وجود میآید .این

دو جزء اساسیی تکوین حزب مولد شرایط سرمایهداری و در جریان تکامل تاریخی آن شسسکل گرفتسسه و در

هر شرایطی زمینههای آگاهی سوسیالیستی به قول مانیفیسسست حسسزب کمونیسسست بهعنسسوان »نجسسات کسسل
جامعه« بازتولید میگردد( ،مسئله اساسی:

اوال ،درک ضرورت جبری و اساسی حزب برای رهایی پرولتاریا.
ثانیسس اا ،عسسدم خودبهخسسودی بسسودن ایسسن رونسسد و اسسستارت آن از طسسرف جنبسسش آگاهسسانهی
سوسیالیستی.

ثالث اا ،پاکی ،خلوص ،غیر-انحرافسسی بسسودن نحلههسسای سوسیالیسسستی بازتولیدشسسده بسسر اسسساس
جهانبینی مادی و کمونیسم بهعنوان علم شرایط رهایی پرولتاریا.

رابع اا ،انطباق درست آن بر هر شرایط مشخصی با تسسوجه بسسه تجسسارب ملسسی و جهسسانی ،حسسال
شرایط چه دوران انقلب باشد و یا چه غیر-انقلبی.

اینکه صرف شرایط انقلبی هیچ کمکی به تشکیل حزب نمیکند امری اثباتشده میباشد و یا در صورت
وجود حزب و یا جریانات فعال موسس حزب با برنامه قبلی میتوان از شرایط انقلبی بهسسترین اسسستفاده را

کرد امری مسلم میباشد .برای درک بهتر مسئله در اثبات نقش وجودی جنبش سوسیالیستی راسسستین در

روند شکلگیری حزب سیاسی طبقه کارگر به دو مثال مشخص تاریخی اشاره میکنیم :شسکلگیری حسزب

عدالت و کمونیست اولیه را در شرایط بسیار عقبماندهی رشد سرمایهداری  ۱۲85تا  ۱۳۱5در ایسسران و

اوضاع دیکتاتوری هار با انقلب  57و آزادیهای وسیع دموکراتیسک در اوایسل انقلب مقایسسه کنیسد؛ ب ر
کسی پوشیده نیست که اولی با وجود جریانات واقعی سوسیالیستی مخصوصاا متاثر از بلشسسویکها و انقلب

کبیر اکتبر و ایدههای سترگ لنین کبیر به تشکیل احزاب واقعی کارگری با دستاوردهای بسسزرگ ،و دومسسی
دقیق اا به علت تسلط پوپولیسم ارتجاعی و خلقی به انحطاط و فروپاشی انجامیسسد .بسسدترین انحرافسسی کسسه در
شرایط کنونی به روند واقعی شکلگیری حزب سیاسسسی آسسسیب جسسدی میرسسساند ،دنبسسالهروی از جنبسسش
خودبهخودی و مماشات با جریانات بورژوایی-سندیکالیستی در قانونگرایی و علنیگرایی در داخسسل کشسسور

در تشکیلتها و سیاستگریزی میباشد که در خدمت مستقیم به حکومت سرمایهداری تمامی نیروهسایی
که میتوانند پایهی سلولهای واقعی حزب در محیطهای کار و زندگی کارگران باشند را علنی کرده و کار
سرکوب رژیم را سادهتر کرده و با ادا و اطوار فعالیت کارگری کارگران را نسبت به فعالیت سازمانیافته و
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آگاهانه بدبین میکند .این طیفها اصوال اعتقادی به سازماندهی سیاسسسی طبقسسه کسسارگر در داخسسل کشسسور
ندارند و عموماا در عرصه سندیکالیستی یا دنبالچههای حزب توده و فدایی اکسسثریت هسسستند کسسه در دهسسه
شصت بهترین نیروهای سوسیالیست را به دم تیغ رژیم دادند و جنبش را از پایههای سازماندهی سیاسی

بر اساس سلولهای کمونیستی در محیط کار و زندگی کارگران محروم کردند )و اکنون نیز بسسا تسسوجه بسسه

اینکه اندک نیروهایی که میتوانستند ثمربخش باشند ،بهشدت و با رو شهای مختلسسف توسسسط جمهسسوری

اسلمی سرکوب شدند ،دو باره نیروهای پیرو فکری حزب توده و فدایی اکثریت بسسا تسسوجه بسسه اغمسساض و

چشمپوشی نظام اسلمی از لنههایشان بیرون خزیده و مشغول تبلیغ خط و مشی خائنانه م حسسزب تسسوده
میباشند؛ و جمهوری اسلمی نیز آگاهانه و بهطور غیرمستقیم از انها حمایت میکند .ضمن اینکسسه بیشسستر
افراد حزب توده و اکثریت اکنون خودشان کارفرما هستند و بعضاا میلیسسادر میباشسسند ،امسسا هنسسوز خسسود را
کارگری جا میزنند بدون شک اگر هر چه زودتر حزب واقعی طبقه کارگر تشکیل نشود بسسزودی خیسسز ش
کارگران شروع می شود و در آن صورت حزب توده و اکثریت با توجه به اغماض و چشمپوشی جمهوری
اسلمی و ثروتهایی که تودهای و اکثریتیهای کارفرما دارند ،در مرکز مبسسارزات خودبهخسسودی کسسارگران
قرار خواهند گرفت و در موقع تعیین تکلیف مبارزاتی و نقطه عطف تاریخی مبارزه کارگران درست ماننسسد
دهه شصت به طبقه کارگر خیانت خواهند کرد و البته جمهوری اسلمی و سرمایهداری نیز ایسسن را خسسوب
میداند .به همین دلیل است که دیگر نیروها را بهشدت سسسرکوب میکنسسد ،ولسسی پیسسروان جریسسان فسسدایی
اکثریت و حزب توده را نهتنها سرکوب نکرده و در مقابل آنها چشمپوشی میکند ،بلکه در مواقع بسسسیاری
از طریق نیروهای نفوذی خود ش در میان آنها کمکشان نیز میکند( و یسسا اکونومیسسستهایی هسسستند کسسه
دنبالچههای جریانات غیر-کمونیست مانند سوسسسیال دموکراتهسسا میباشسند کسسه اصسسوال بسسه تشسکیلت و
سازماندهی سیاسی در داخل کشور اعتقاد ندارند .با توجه به حساسیت رژیم به شکلگیری حزب واقعسسی،
رژیم به صورت غیرمستقیم این نیروها را در مقابسل اینسدهی شسکلگیری حسزب سیاسسی واقعسی حمسایت
میکند .با توجه به شناخت این نیروها از محیطهای واقعی و بعضی رفقا در داخل کشسسور نیروهسسای اصسسیل
کارگری باید با دقت و حساسیت بیشتری برای ارتباطگیری و پیوند با طبقه کارگر عمل نمایند؛ اما بسسرای
مرزبندی با این طفیلیهای دشمن حزب سیاسی و حاکمیت شورائی کارگران باید بدانیم در شرایط تسسسلط
ایدئولوژی سسسرمایهداری و خودبیگسسانگی ،فقسسر ،ناآگسساهی و رقسسابت درونسسی ناآگسساهی کسسارگران و همچنیسسن
سیاستهای برنامهریزیشده فریب و سرکوب مادی و معنوی دولتهای سرمایهداری بهقسسول لنیسن کسبیر
طبقه کارگر تنها در اثر آنکه وحدت فکریا ش را از راه اصول مارکسیسم با وحدت مسسادی سسسازمان کسسه
میلیونها زحمتکش را بهصورت ارتش طبقه کارگر متحسسد سسسازد تقسسویت مییابسسد و میتوانسسد بسسه نیسسروی
شکستناپذیر تبدیل شده و نقش واقعی را در انقلب برای رهایی از ستم طبقاتی ایفسسا کنسسد .در غیسسر ایسسن
صورت و در نبود حزب سیاسی طبقه کارگر چه مانند سال  57با سموم ضد-امپریالیسسستی تزریسسق حسسزب
توده و فدایی اکثریت بسسه دام رژیسسم فاشیسسستی جمهسسوری اسسسلمی افتسساده و از شسسوراهای کنسسترلا ش کسسه
میتوانست در صورت وجود حزب سیاسی به وسیله حسساکمیت دمسسوکراتیکا ش تبسسدیل شسسود ،شسسوراهای
اسلمی جاسوس و سرکوبگر جنبش کارگری در تثسسبیت سندیکالیسسسم عقیسسم-رفورمیسسستی بسسه زائسسدهی
جریانات بورژوایی تبدیل شده و جنبش را از مسیر انقلبی منحرف سازد .به نظر ما طرح سسسوالتی از ایسسن
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قبیل که در نبود حزب تشکیل آنرا درجهبندی میکند ،به نوعی تبلیغ سیاست انتظار و مماشات با شرایط

میباشد ،دوستانی که به شرایط ایستا نگاه میکنند درک نمیکنند در خل حسزب سیاسسسی طبقسه کسسارگر و

برنامه و رهبری او در حین عمل مبارزاتی و جریان مبارزه و جریانات غیرکارگری در این مسیر بسسه دهسسان

انها نگاه نمیکنند و عمل میکنند؛ وقتی مثل خمینی در یک وضعیت اعتلیی انقلبی سسسوار جنبسسش شسسدند

دیگر به آنان مجال نفسکشیدن هم نخواهند داد .بهقول مارکس ما مفسر شرایط نیستیم ،بلکه تغییرگرانیم
حال چه شرایط انقلبی باشد و چه غیر-انقلبی؛ ما باید در جهت تغییر جهان در هر شرایطی کارهایی کسسه
بتواند آن شرایط را تغییر بدهد انجام بدهیم ،باید از همین حال آستینها را بال زده با درک لیبرالی منتظر

فرصت بهاصطلح طلیی نباشیم و با ساختن حزب واقعی ضمن امادهکردن فرصت طلیی بهترین اسسستفاده
را از فرصتهایی که بهدست میآیند یا بهدست میآوریم بکنیسسم و بسسدانیم در جنسسگ طبقسساتی در تکامسسل
اشکال اقتصادی-سیاسی و فکری آن بین اردوی پرولتاریا و بورژوازی کسی میتواند از شرایط )چه عسسادی

و چه انقلبی( بهترین استفاده را بکند که :اوال ،بهعنوان بخش پیشرو ،مبارز ،آگاه و متشکل اردوی خسسود و
بهعنوان ستاد فرماندهی ارتش خود در بین آنها حی و حاضر وجود داشته باشد .ثانی ایا ،برنامه و نقشسسهی راه
و راهحلهایی از-پیش-آماده برای هدایت این ارتش در انبانش باشد .ثالثاا ،ابسسزار تحقسسق چنیسسن پروسسسهی

انقلبی فقط حزب انقلبی و یا زمینهی ایجاد آن از همین الن است که بسسدون چنیسسن سسساختاری بهعنسسوان

وسیله مادیت عملی برنامه و استراتژی و تاکتیکهای انقلبی اگر به عظمت انقلب  57صد بار هم تکسرار
شود ،ما سوسیالیستها و کارگران طرفدار حکومت کارگری عین الن بهعنسسوان مفسسسران بیخسسبر و از راه

دور نظام سرمایهداری دنبالهرو حوادث و جریانات سرمایهداری خواهیم بود.

پرسش  -8کارگران پیشرو و سوسیالیستها در یک شرایط غیر-انقلبی چسسه وظسسایفی را بسسر دو ش
دارند تا بتوانند حزب طبقه کارگر را ایجاد و یا یک حزب موجود را به حسسزب طبقسسه کسسارگر تبسسدیل

کنند؟

جواب :ما در قسمتهای قبلی ،مخصوصاا در پاسخ به پرسش  ،۴به این مسئله پرداخسستیم؛ ولسسی بسسه علسست
اهمیت موضوع دوباره به آن اشاره میکنیم .در این رابطه به مسائل زیر باید دقت کرد.

الف -بحث ما متوجه آنهایی است که به موارد زیر اعتقاد دارند:
•

به مارکسیسم و کمونیسم بهعنوان علم سازماندهی انقلب و حکومت سوسیالیستی او.

•

به آزادی طبقه کارگر به دست خود ش از طریق کلیه اشکال مبارزه و تشکلهای طبقاتیا ش.

•

به ایجاد حزب سیاسی به عنوان عالیترین شکل تشکل طبقاتی کارگران که از طریق پیوند جنبش

•

به اجرای این پروسه در داخل کشور.

سوسیالیستی با جنبش مبارزاتی کارگران شکل میگیرد.
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ب -نیروهایی که به موارد فوق اعتقاد دارند ،شروع به ایجاد ساختار مرکسسزی بسسر اسسساس نشسسریه سیاسسسی

سراسری مرکزی و کمیته سازمانده منتخب برای ایجاد سلولهای کمونیستی مخفی بهعنوان اجزای اصسسلی

حزب در داخل کشور مینمایند که باید مشخصات زیر را داشته باشد:
•

او ال ،مرکب از افراد تمام وقتی باشد که بر اصول مبارزه مخفی و فن مبارزه با پلیسسس سیاسسسی در
شرایط سرکوب هار کنونی مسلط بوده و توان ادامه کاری مبارزه انقلبسسی در ایسسن شسسرایط را دارا

میباشند.
•

ثانیاا ،مرکز هدایت و ارتباطات این ساختار باید به علت عسسدم دسترسسسی دشسسمن خسارج از ایسسران

•

ثالثاا ،واحدهای داخلی باید بر اساس اصول تشکیلتی غیرمتمرکز یعنی عدمتسسداخل ،عسسدمتمرکز و

•

رابعاا ،این واحدها یا سلولهای کمونیستی مستقر در داخل باید بر اساس اصول فعالیت کمونیستی

میباشد.

عدمتسری اطلعات سازماندهی شوند.

مستقل و خودکفا پیریزی شود که چارچوب آن موارد زیر میباشد:
 -۱تبلیغ )عمومی-شخصی(
 – ۲ترویج و آموز ش
 – ۳تدارک و مالیه
 – ۴سازمانگری:

الف -تشکیلت )نحوه جلسهها ،قرارها ،ارتباطات حضوری هسسسته ،ارتباطسسات اینترنسستی،
موبایل ،محملسازی برای هسسر موقعیسستی و لحظسسات فعسسالیت ،جاسسسازی ،بیلن کسساری و

گزار شدهی از نحوهی برنامهریزی و پیشرفت و یا عدم پیشرفت کارها(.

ب -سازماندهی تودهای بر اساس تلفیق کار مخفسسی و علنسسی بهعنسسوان دو بسسازوی اصسلی

سازماندهی از طریق ارتباط زنده با پیشروان و رهبران عملسسی کسسارگری-تسسودهای ،ایجسساد

تشکلها و یا تماس با تشکلهای موجود تودهای و مطالبات و مبارزات جاری.
•

خامساا ،نقش مرکز ارتباطات و مخصوصاا نشریه مرکسسزی بهعنسسوان دو شسساخص اتصسسال و پیونسسد
تشکیلتی و فعالیت و مبارزه سیاسی کلیه واحدهای داخلی بوده که تبلیغات سیاسی و سازماندهی
اعتراضات و اعتصابات تودهای را براساس برنسسامه و مطالبسسات پسسایهای سراسسسری دموکراتیسسک و

سوسیالیستی هدایت میکند و همچنین تجارب مبارزاتی و اشسسکال سسسازماندهی جدیسسد را کسسه در

جریان مبارزه جمعبندی و درستی آن به اثبات رسیده ،بهعنوان رهنمود همراه با مصوبات کنگسسره

و دستورالعمل فعالیت به سلولهای کمونیستی ارائه میدهد.

عموماا در شرایط فاشیستی و لزوم سازماندهی غیرمتمرکز نقش نشریه بهعنوان سازماندهی ،آموز شدهنده

و مبارزهی ایدئولوژیک علیه انحرافات موجسسود درون جنبسسش کسسارگری بسسرای سسسلولهای حزبسسی-داخلسسی
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صددرصد را لزم دارد .نیروهای داخلی ما باید بهدور از هرگونه پراکندگی ،و از هر دری سخن گفتن و به
هر جا سرککشیدن و به دور از فرقهگرایی و دنبالهروی تمسسامی نیسسروی خسسود را روی پنسسج محسسور فسسوق

متمرکز کنند و از توهمات کاریزماتیک حاصل از فضاهای اینترنتی بدور باشند .مخصوصاا نیروهای داخلسسی
ما باید تمام هموغمشان را روی ارتباط زندهی مبارزاتی با کارگران ،مخصوصاا قسمتهای پایهای آن یعنی
نفت و پتروشیمی و ماشینسازیها متمرکز کنند و برای رسیدن به این هسسدف برنسسامهریزی و زمانبنسسدی

دقیق با هدایت مرکز ارتباطات بکنند و رفقای بیرونی از هر طریق ممکن به شسسکلگیری نشسسریه و کمیتسسه
سازمانده به دور از تعصبات فرقهای کمک کنند )البتسسه نشسسریه بایسسد غیسسر از نشسسریات موجسسود و کمیتسسه

سازمانده نیز غیر از کمیتههای موجود باشند و هر دو باید از زیربنا متفاوت از نشریات موجود و با ساختار

و اصول واقعاا کمونیستی از صفر ساخته شوند ،چون نشریات موجود ،کمیتههای موجسسود و حسستی احسسزاب و
سازمانهای موجود مدعی کارگری هیچ کدام واقعاا کارگری نیستند و بدون برقراری سلولها و کمیتههای
کمونیستی مخفی در محل کار و زندگی کارگران و تغییر اصول فعلی خود پتانسیل و تبدیل شدن به حزب

کارگری را نیز ندارند .دلیل محکمی داریم که هیچکدام از احزاب پتانسیل تبدیلشدن بسسه حسسزب طبقسسه

کارگر را ندارند ،از جمله میتوان خیز ش تودهها در سال  88را مثال زد که اگسسر یکسسی از احسسزاب موجسسود

پتانسیل کارگریشدن را داشتند ،سال  88بهترین شرایط را برای کارگریشدن را ارائه داد ،ولی هیچکدام

نشدند .همچنین در حال حاضر هر روز کارگران دست به اعتراض و اعتصاب میزنند و این یعنی امسسادگی

شرایط برای تبدیلشدن یکی از احزاب به حزب طبقه کارگر ،ولی وقتی چنین تبسسدیلی صسسورت نمیگیسسرد،
یعنی اینکه هیچکدام پتانسییل شدن را ندارند و همچنین این احزاب و سسسازمانها کموبیسسش نیروهسسایی در

داخل دارند و حتی برخی میتوانند ادعای داشتن اعتبار تودهای داشته باشند ،ولی باز دیده میشود که بسسه

حزب طبقه کارگر تبدیل نمیشود؛ تنها دلیل این است که علیرغم داشسستن نیسسرو در داخسسل ،ولسسی پسسایه و

اساس کارگری شدن را ندارند ،اگر داشتند با توجه به شرایط موجود گفتهشده باید تبدیل میشدند .یعنسسی
برای تبدیلشدن به حزب کارگری حتی داشتن ارتباط داخلی و حتی داشتن ارتبسساط کسسارگری نیسسز کسسافی

نیست ،این را جنبش فدایی یا مجاهدین و  ...که هواداران بسیاری داشتند ثسسابت کردهانسسد کسسه هیچکسسدام
کارگری نشدند .بنابراین ،آن احزابی که خود را فریب میدهند که هوادارانی دارند و ممکن است در اینده

کارگری شوند در توهم قرار دارند .در نتیجه احزاب و سازمانهای موجود نهتنها برای طبقه کارگر مثبسست
نیستند ،بلکه مانع رشد و ایجاد حزب طبقه کارگر هستند؛ یک فرد انقلبی واقعی باید همسسه آنهسسا را کنسسار

بگذارد )در غیر این صورت .(...

خلصهی کلم این که در یک آرایش جنگی و در میدان مبارزه طبقاتی قبل از هر چیز تشکیل سسستادی از

فرماندهان با برنامه و اصول مخفی فعالیت برای سازماندهی کلیه اشکال مبارزه طبقسساتی کارگران در داخل
اولویت اساسی ما بوده و بدون این مساله ارتش میلیونی کارگران مثل پادگان بدون ستاد میباشد .ما بایسسد

پایههای این ستاد را در مراکز اصلی مبسسارزه طبقسساتی مخصوصسساا کارخانجسسات بسسزرگ و موسسسسات اصسسلی

پرولتری بهعنوان دژهای اصلی و اساسی انقلب اجتماعی و رهایی سسستمدیدگان داشسسته باشسسیم .در چنیسسن

صورتی است که نیروهای آگاهگرانهی سوسیالیستی ما در خدمت سازماندهی مستقیم از طریق سسسلولهای

کمونیستی مستقر در میان کارگران نقش خود را ایفا خواهند کرد .و احزاب موجسسود بسسا داشسستن پیونسسد بسسا
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سلولها و کمیتههای مخفی کمونیستی و تغییر اصول فعلی خود میتوانند با بسسدنهی اجتمسساعیی اصسسلی خسسود

یعنی طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی پیوند فعال و مبارزاتی گرفته و از حالت مفسر و نظسسارهگر غیرفعسسال بسسه

سلولهای زنده ،تکثیریابنده ،مبتکر ،و تاثیرگذار تبدیل شده ،و به این ترتیب طبقه کارگر به قول گرامشی از
بازو به قدرت و از توده به رهبر تبدیل شود.

پرسش  -۹در شرایطی که مبارزات کارگرادن پیگیر و مستمر اما پراکنده و نامنسجم است ،چگسسونه میتسسوان

این دوران را گذراند و به حزب طبقه کارگر رسید؟

جواب -مضمون اصلی سوالت مطرحشده حول چگونگی ایجاد حزب سیاسی کسسارگری دور میزنسسد و بسسه
نوعی تکراری میباشد که یا به چگونگی شکلگیری و خصیصههای یک حزب پرولتری اشاره نمودیم و بسسه

کلم لنین معمار بزرگ حزب و حکسسومت پرولسستری گفسستیم طبقسسه کسسارگر در اثسر رقسسابت آنارشیسسستی در

سرمایهداری و فقر ،خودبیگانهگی ،نا-آگاهی در قعر جامعه سیر میکند و تنها در اثر آنکه وحدت فکسسر ش
را از راه اصول مارکسیسم با وحدت مادی-سازمانی که میلیونهسسا زحمتکسسش را بهصسسورت ارتسسش طبقسسه

کارگر متحد میسازد تقویت یابد میتواند به نیروی شکستنا پذیری تبدیل شود و نقش خود را بهعنسسوان
رهبر انقلب ایفا کند .طبقه کارگر بهعنوان نیروی اصلی انقلب بدون اگسساهی سوسیالیسسستی و مارکسیسسسم

انقلبی بهعنوان علم رهبری انقلب و حکومت کارگری و علم استراتژی و تاکتیک وی که باید جهانی نو با

بسیج راستین تودهها به گونهای دیگر پیادهنظام ارتجاع دیگری نبوده ،بلکه خود را برای خویشتن و رهسسایی
بشریت سازمان دهد ،بدون حزب سیاسی با برنامه انقلبی فقط به آلت دسسست طبقسسات بهرهکسسش تبسسدیل

خواهد شد .تنها کارگران آگاه و متشسکل در حسسزب سیاسسسی خسسود میتواننسسد سسسازماندهندگان حسساکمیت

پرولتری به معنای واقعی خود در اعمال قدرت بلواسطه خود باشند ،کارگران پراکنده و نسسا-آگسساه و فاقسسد
تشکیلت و بنابراین فاقد قدرت ایستادگی در شرایط تسلط ایدئولوژی و سیاسسست بسسورژوازی ،بسسه بسسازیچه

سیاستبازان تردست که همیشه از میان طبقات حاکم بهموقع برای استفاده از فرصتهای مناسسسب پیسسدا

میشوند )عین انقلب  (57مبدل خواهند شد .تنها در زیر سایهی حزب طبقه کسسارگر بهعنسسوان بخشسسی از
طبقه اما گردان پیشاهنگ آن ،مظهر عالیترین آگاهی مجهز به تئوری انقلبی بهعنوان علم شناخت قوانین

رشد و تکامل جامعه و همچنین گردان متشکل آن بهعنوان عالیترین تشکل طبقاتی-سیاسی کارگران کسسه
با تمامی تودههای پیرامونی از طریق پیشروان و رهبران عملی ،تشکلهای تودهای ،مبارزه و مطالبات جاری

ارتباط تگاتنگ دارد و میتواند از طریق سازماندهی انقلب اجتماعی به سر منزل پیروزی یعنسسی حسساکمیت
بلواسطه دموکراتیک-شورایی کارگران و ستمدیدگان بر سرنوشت اقتصادی-سیاسی-اجتماعی خود برسد.

قدرت طبقه کارگر در تشکل و آگاهی او و درک روشن هدفها و وظایف خویش و راهها و وسایل مبارزه

است و این همه در وجود حزب طبقه کارگر تجلی پیدا میکند ،فقط با وجود چنین تشکیلت انقلبی که با

تودههای کارگر مربوط و به تئوری فصیح انقلبی مجهز باشد و بتوانسسد وضسسع را درسسست تشسسخیص داده و
شعارهای مبارزه را بر پایهی تحلیل علمی طرح نماید ،میتوان به آیندهی پیروزی انقلب امیدوار بود؛ فقط
با وجود حزب انقلبی میتوان نیروی اکثریت مردم ناراضی را متشکل کرد و ذهن آنان را از لحاظ سیاسی

روشن ساخته و درک مصالح خود و راههای رهایی و آزادی از جور و سسستم را بسسه آنسسان آمسسوخت و زیسسر
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رهبری کارگران پیرامون برنامه دموکراتیک کارگران علیه دیکتاتوری بسیج کرد .ما چسسون بسسه کسسرات بسسه

چگونگی سازماندهی مشخص این مساله یعنی ایجاد حزب اشسساره کردیسسم ،دیگسسر از تکسسرار آن خسسودداری
میکنیم و در پایان تمام نحلههسسای سوسیالیسسستی را فسسرا میخسسوانیم تسسا بسسه دور از هرگسسونه فرقهگرایسسی و

سکتاریسسسم و توهمسسات کاریزماتیسسک و همچنیسسن تعریفهسسای دلخو شکنسسک از حرکسسات و انحرافسسات

خودبهخودی و تشکلهای بیبو و بیخاصیت غیر-انقلبی تمامی تسسوان خسسود را در جهسست ایجسساد کمیتسسه و
نشریه مشترک سازمانده برای سازماندهی و ایجاد سسسلولها و کمیتههسسای کمونیسسستی در داخسسل کشسسور و

اتصال زنده تشکیلتی-سیاسی با کارگران در راستای تشکیل حزب واقعی نمایند و برای این منظور قبل از

هر چیز اقدام به تربیت و کادرسازی از میان فداکارترین و جسورترین انقلبیون را در اولویت خسسود قسسرار

دهند ،که به قول لنین »سازمانی از انقلبیون حرفهای به ما بدهید ،ما روسیه را آزاد خواهیم کرد«.
موفق و پیروز باشید.

متن دریافتی
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