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  انتقاد از مارآسيسم؛ تكامل مارآسيسم : بخش اول

سه نكته ای را آه لنين در مقدمه آتابش به عنوان موضوع عمده بحث در آغاز قرن 

  :بيستم مطرح آرده آماآان در مقابل پای ما قرار دارد

نقشه برای / وظایف سازمانی ما/ خصلت و مضمون عمده تهييج سياسی

  .تشكل رزمنده سراسریساختن همزمان و چند جانبه یك 

لنين می گوید به تجربه متوجه شدیم آه بر سر این سه نكته، دو گرایش آامال 

متفاوت در جنبش سوسيال دمكراسی روسيه شكل گرفته است و اختالفات 

این در حالی است آه جریان اآونوميستی عمده آن . موجود بر سر جزئيات نيست

می داد، این صف بندی را نفی می آرد و  دوران آه نشریه رابوچایا دلو را بيرون

البته اآونوميستهای آنونی ما این . اختالفات را آم اهميت تر از آنچه بود می دید

چنين نيستند و اتفاقا بر عميق بودن اختالفات دیدگاهی موجود در جنبش تاآيد 

در اآونوميستها و رفرميستهای امروز  "تهاجمی"علت این روحيه . می گذارند

در شكست جنبش پرولتری در سطح بين المللی و چپ و آارگری را باید  جنبش

 ٧٠و  ٦٠برای مثال در دهه  .تبليغات گسترده بورژوازی جهانی جستجو آرد

ميالدی، به سختی می شد جریان اآونوميستی را پيدا آرد آه این چنين آشكارا 

بورژوایی استفاده  نقطه نظرات خود را تبليغ آند و برای اثباتش از تئوریهای علنا

  .آند

او . در همين بخش، لنين نكته ای را مطرح می آند آه برای ما هم آموزنده است

ميگوید، اغتشاش اآونوميستها هنگام اجرای عملی دیدگاه های ما در ایسكرا 

نشان داد آه ما به دو زبان مختلف صحبت ميكنيم و برای فهم یكدیگر باید از الفبا 

ال های بيشمار و مشخص بزنيم تا نشان دهيم آه آل نكات باید مث. شروع آنيم

ما هم به روشن آردن الفبای . اساسی مورد اختالف ما با اآونوميستها چيست

در واقع ما به بحثهای . بحث و آوردن مثال های بيشمار و مشخص احتياج داریم

  .اثباتی و استداللی بيشتر احتياج داریم تا پلميك و جدل و مچ گيری صرف

را می گيرد و حول این بحث نشان می  "آزادی انتقاد"سپس لنين مثال خاص 

. دهد آه اختالف بر سر این نكته، به مسائل بزرگتر و عميقتری مربوط می شود

از اصول مارآسيسم " آزادی انتقاد"امروز اوضاع طوری است آه ما با تقاضای 

ه ساله عليه مارآسيسم چند د تئوریكروبرو نيستيم بلكه با یك حمله همه جانبه 

تاریخی گوناگون " مثال های"حمله ای آه با تحریفات و بهتان ها و ارائه . مواجهيم

 . همراه است



 

این در حالی است آه ما با ضرورت بررسی و جمعبندی نقادانه ازتجارب 

تاریخی و جهانی پرولتاریا و مشخصا انقالبات روسيه و چين هم روبرو هستيم و 

منفی را باید درست تشخيص دهيم و درسهای درستی از آنها برای نكات مثبت و 

بنابراین ما مرز ميان دفاع از اصول و نقد عميق . شرایط متفاوت آنونی بگيریم

جوانب نادرست و محدودیتها در تاریخ گذشته آه تا امروز جنبش ادامه یافته است 

آرد، چه چيزهایی را باید  باید بفهميم آه به چه چيزهایی باید اتكا. را باید بفهميم

  .آنار گذاشت و چه چيزهایی را باید با اتكا به اصول تكامل داد

لنين می گوید آه وقتی جریانات مختلف درون سوسيال دمكراسی روس 

دیدگاه های خود را در مورد خصلت و مضمون تهييج سياسی ارائه دادند به توضيح 

سياستهای تردیونيونی تفاوت های بين سياستهای سوسيال دمكراتيك و 

و وقتی آه دیدگاه های خود درباره وظایف سازمانی را ابراز آردند به . رسيدیم

آه اآونوميستها را راضی ) غيرحرفه ای(توضيح تفاوت ميان شيوه های آماتوری 

شاید . می آند و سازمان انقالبيون رسيدیم آه به اعتقاد ما واجب و ضروری است

البته شاید . برای توضيح اختالفات موجود استفاده آنيم ما هم باید از همين روش

هم بتوانيم از شيوه های آماتوری رایج شروع آنيم و نگرش و سياست و 

شاید بتوانيم از اآراه بخش بزرگی از جنبش . ایدئولوژی پشت آن را توضيح دهيم

نسبت به افشاگری از موضوعات و تحليل های ضروری سياسی شروع آنيم و 

  .طبقاتی فعاليتشان را توضيح دهيممضمون 

نشریه ای آه به گفته لنين . لنين نقد خود را بر نشریه رابوچایا دلو متمرآز آرد

چرا؟ زیرا این نشریه بيان تزلزل و . اآونوميسم پيگير را نمایندگی نمی آرد

اغتشاش فكری ای بود آه یك دوره آامل از تاریخ سوسيال دمكراسی روسيه را 

ما هم باید بتوانيم در موقع نقد، جریان مناسبی را انتخاب آنيم آه . رقم می زد

  .واقعا فشرده گرایش انحرافی نادرست غالب و رایج در جنبش خودمان باشد

بين المللی یك نكته آه در زمان لنين جدید بوده ولی برای ما چنين نيست، 

سی یعنی همه، معادل خود را درجنبش سوسيال دمكرا. است شدن گرایشات

یعنی . این بازتاب جهانی شدن سرمایه داری بود. آشورهای مختلف پيدا آرده اند

در مقطع امپریاليسم، موضوعات مربوط به مبارزه طبقاتی بيش از گذشته یكسان 

به . و گرایشات مختلف، یكدیگر را در جنبشهای مختلف یافتند. و شبيه یكدیگر شد

زمينه های عملی به پشتيبانی و تئوریهای مشابه هم تكيه آردند و حتی در 

 . حمایت از هم برخاستند



 

طبقه آارگر هم به واقع یك طبقه واحد بين المللی با مسائل و معضالت 

آارگران جهان "بيشتر از زمانی آه مارآس و انگلس شعار . مشترك تبدیل شد

 در دوره آنان، مشخصا در آمون پاریس . را سر دادند "متحد شوید

رگران از ملل گوناگون، مبارزه و دیدگاه و ایدئولوژی آارگران عليرغم شرآت آا

امروز ما می توانيم و باید بيش از پيش . داشت" ملی"فرانسوی هنوز رنگ و بوی 

به پشتوانه و دستاوردهای طبقه بين المللی خود در مبارزه با گرایشات 

  .رویزیونيستی، اآونوميستی و رفرميستی تكيه آنيم

و  ،نه فقط آشتی ناپذیری سوسياليسم برنشتينيسمآن دوران،خط رویزیونيستی 

را نفی می آرد بلكه حتی  "هدف نهایی"ليبراليسم، ایده دیكتاتوری پرولتاریا و 

دمكراسی براساس اراده اآثریت را دليلی برنفی تئوری مبارزه طبقاتی می 

ا آشكارا ولی حاال جریاناتی آه ما با آنان طرف هستيم مبارزه طبقاتی ر. دانست

بالعكس ما را متهم می آنند آه به اسم طبقه آارگر، مبارزه ای را . نفی نمی آنند

و مبارزه واقعی طبقه . آه متعلق به این طبقه نيست به پيش برده ایم و می بریم

یك مصاف تئوریك این . آارگر را تضعيف می آنيم و از حمایت آن سر باز می زنيم

ب جنبش و ارتباط حزب و مبارزه طبقاتی در مشخص و یك بررسی تاریخی تجار

منظور این نيست آه دنبال تيله های اینها بيفتيم،  .پرتو این بررسی طلب می آند

ولی باید در حد لزوم نشان دهيم آه مبارزه طبقاتی به چه معناست و منافع 

  .طبقاتی چگونه مطرح و تامين می شود

مطرح ميكند به این " ی انتقادآزاد"لنين نكته مهمی را در جدل با مدافعان 

مضمون آه دست اندر آاران علم وقتی از آزادی دیدگاه ها صحبت می آنند برای 

بلكه . این نيست آه دیدگاه های نو، شانه به شانه دیدگاه های آهنه بایستند

این بحث در . هدف آنان نشاندن ایده های نو به جای ایده های آهنه در علم است

بحث لنين عليه بحث التقاط گرایی و مخرج مشترك . آاربرد دارد مبارزه طبقاتی هم

مساله، ترآيب نكات مختلف . گرفتن از خطوط متضاد برای رسيدن به وحدت است

یعنی . خطوط مختلف با یكدیگر نيست؛ بلكه مبارزه خطوط و سنتز این مبارزه است

یشات زیانبار در امروز یكی از گرا. غلبه و تكامل خط صحيح در جریان این مبارزه

جنبش ما، به ویژه در بين جوانان، التقاط گرایی تحت عنوان آزادی فكر و مبارزه با 

اصل جمع نكات مثبت و مستدلی حفكر ميكنند آه خط صحيح . دگماتيسم است

این گرایش بر این بحث غلط استوار است . است آه در جریانات مختلف وجود دارد

 .یكی اینجا و دیگری آنجاهمه به نوعی حق دارند؛ : آه



 

یا این تصور آه معياری برای تعيين درست بودن یك خط و غلط بودن خط دیگر  

  .در دست نيست و اینگونه مرزبندی آردن ها دگماتيستی و یا سكتاریستی است

لنين مطرح ميكند آه رابوچایا دلو از طبقاتی دیدن جریانات و خطوط مختلف 

 و معتقدست آه آل نيروهای این . ا دارددرون جنبش سوسيال دمكراسی اب

جنبش منجمله سرسخت ترین برینشتينی ها هم به دنبال منافع طبقه پرولتر و 

این نوع تفكر در جنبش ما نيز به ویژه . رهایی سياسی و اقتصادی طبقه هستند

این تفكر معموال متعلق به گرایش . بعد از فروپاشی شرق رواج پيدا آرده است

بيشترشان قبال شوروی را آشوری سوسياليستی و در اردوی  هایی است آه

اینان به نوعی می گویند آه همه ما . طبقه آارگر جهانی به حساب می آوردند

درست برخالف گذشته آه همين ها، نيروهای موجود را بر اساس . چپ هستيم

صف بندی بين المللی و دوری و نزدیكی با بلوك شرق به پرولتری و بورژوایی 

اینان به علت سرخوردگی از فروپاشی بلوك شوروی و . قسيم می آردندت

جمعبندی ناقصی آه از علل این واقعه دارند و مساله را به توتاليتاریسم و عدم 

وجود دمكراسی در حزب و دولت شوروی ربط می دهند، برای جلوگيری از تكرار 

آه  ١٩٩٠دهه  اوائل. اشتباهات گذشته، فراخوان جبهه متحد چپ را می دهند

حزب آار برزیل بر مبنای همين دیدگاه تشكيل شده بود و عمال جبهه ای را از 

هواداران شوروی سابق و عناصر تروتسكيست و مائوئيست سابق حول یك 

برنامه رفرميستی ـ پارلمانتاریستی گرد آورده بود، برخی از نيروهای جنبش چپ 

. بل خود قرار دادند آه به جایی نرسيدایران هم الگوی ایجاد چنين حزبی را در مقا

این گرایش نه فقط نيازی به روشن آردن خطوط ایدئولوژیك ـ سياسی برای اتحاد 

  .اصولی نمی بينند بلكه این آار را مضر و سكتاریستی تشخيص می دهند

 درباره مارآسيسم علنی: بخش دوم

لنين وجود یك دوره مارآسيسم علنی را به عنوان یكی از دالیل ناهمگونی 

خطی در جنبش سوسيال دمكراسی روس و زمينه های رشد و رواج اآونوميسم 

اگرچه در جامعه ما، آن نوع مارآسيسم علنی به مثابه یك دوره . مطرح می آند

دوم خرداد از تاریخی مشخص وجود نداشته ولی مهم است آه به تحوالت بعد از 

انتشار آتاب ها و مقاالت مارآسيستی و چپ آه بخش قابل . این زاویه نگاه آنيم

در چارچوبی رفرميستی و رویزیونيستی قرار ) غير از برخی آثار آالسيك(توجه آن 

داشت، نسل جوان تشنه آگاهی مارآسيستی را به شكل خاصی تربيت آرده 

 . است



 

تقاط گرایی، ابهام بر سر اصول پایه ای مشخصه دیدگاهی این نسل جوان، ال

مقوله دیكتاتوری پرولتاریا و  مارآسيسم، و مشخصا دوری جویی و تردید بر سر

همانطور آه لنين با تاثيرات معين مارآسيسم علنی بر مبارزان . قهر انقالبی است

سوسيال دمكرات به ویژه جوانان روبرو بود، ما نيز با تاثيرات معين دیدگاه های 

 .بدهيم پاسخ مناسبیبورژوایی در قالب چپ روبرو هستيم آه باید به آن 

موقتی  لنين در همين بخش نكته عام مهمی را در مورد ضرورت ائتالف های

او می گوید آه ائتالف با مارآسيستهای علنی در آن دوره را نباید . مطرح می آند

می گوید آه اغتشاش فكری سوسيال دمكراسی در سالهای بعد . غلط تلقی آرد

لنين این تحليل را تنگ نظرانه می داند و مطرح می آند آه . نتيجه آن ائتالف نبود

از ائتالف های موقتی می ترسند؛ حتی با فقط آسانی آه از خود مطمئن نيستند 

لنين ادامه می دهد آه هيچ حزب سياسی بدون چنين ائتالف . افراد غير قابل اتكا

ریشه بحث به  سوال اینجاست آه چرا؟. هایی نمی تواند به حيات خود ادامه دهد

اینجا برمی گردد آه طبقات در جامعه به هم پيوسته اند و هيچ طبقه ای نمی 

به طور مجرد و بدون تماس با بقيه منافع و برنامه طبقاتی خود را به پيش تواند 

یعنی در جامعه مرتبا با تناسب قوای طبقاتی معين و در حال تغييری روبرو . ببرد

صف بندی های طبقاتی معينی بر اساس تضادهای مرحله ای انقالب . هستيم

رحله عمده می تضاد اساسی حاآم بر آل پروسه و تضادهایی آه در هر م(

تحت تاثير تحوالت و جابجایی های سياسی، نيروهای . به وجود می آید) شوند

یك صف بزرگ دوستان و دشمنان وجود . سياسی تجزیه و قطب بندی می شوند

دارد؛ ولی نيروهای بينابينی و در حال گذر از یك قطب به قطب دیگر نيز هميشه 

آسانی را می توان متحد آرد و  هستند و در هر مقطع باید تشخيص داد آه چه

پيشبرد برنامه و اهداف . برنامه داشت) هر چند موقتی(برای این اتحاد یا ائتالف 

عملی در هر مرحله، گذر موفق از مراحل تاآتيكی مبارزه، در گرو این تشخيص 

ولی این بحث نيز هميشه . این پایه مساله است. صحيح و تالش مناسب است

می توانيم وارد یك ائتالف موقت شویم و سود ببریم آه  مطرح بوده آه زمانی

این نيروی آافی را باید . نيروی آافی برای حفظ استقالل خود را داشته باشيم

در آميت معينی از نيرو است؟ یا آيفيت معينی؟ آیا منظور . درست معنی آرد

درجه اول داشتن انسجام ایدئولوژیك و سياسی در قالب یك نقشه و برنامه 

تشخيص امكان و ضرورت . صحيح و روشن است آه پيش شرط هر ائتالفی است

 .اتئالف نيز در گرو چنين پيش شرطی است



 

در غير این صورت، می توان برای پيشبرد یك خط سازشكارانه، هر آور سویی  

را زمينه ائتالف دید و هر حرف فریبكارانه ای را دليلی برای نزدیكی با این یا آن 

  .ی قلمداد آردجریان طبقات

یك جنبه از بحث اآونوميستها آه نگرش طبقاتی غير پرولتری آنان را به خوبی 

آنان می گفتند بگذارید آارگران مبارزه اقتصادی را جلو : منعكس می آرد این بود

و روشنفكران مارآسيست با ليبرال ها برای ) در واقع مبارزه تریدیونيونی را(ببرند 

 آنان فعاليت تریدیونيونی را برای انجام وظيفه اول . يوندندمبارزه سياسی به هم بپ

همين نگرش به .  جلو می گذاشتند و مبارزات قانونی را برای انجام وظيفه دوم

دعواهای ": شكلی دیگر در گفته یكی از اآونوميستها به لنين منعكس ميشد آه

تئوریك، عدم توافقات جناحی، سواالت گسترده سياسی و نقشه های 

آانون توجه ما باید . ه افراد خارج از آشور بسپاریدبازماندهی انقالبيون را س

بقيه چيزها فقط آموزه . جنبش طبقه آارگر، آارگران و تشكل های محلی ما باشد

    ."بهای بيش از حد دادن به ایدئولوژی است. پردازی است

ن نگرش جدا از جنبه رفرميستی آه در این بحث اآونوميستها مشهود بود، ای

اقتصاد است و ) توده ها(ایدئولوژیك را هم ارائه می دادند آه عرصه آارگران 

این به هيچ وجه به . عرصه سياست و ایدئولوژی را باید به روشنفكران سپرد

معنی امتياز ویژه قائل شدن برای آارگران نيست آه گویا عرصه عمده یعنی 

د و روشنفكران را به روبنا ارجاع داده را به آنان سپرده ان) زیربنا(اقتصاد و توليد 

این نشانه آم بها دادن به توان و نقش تعيين آننده ای است آه . برعكس. اند

طبقه آارگر باید در توليد فكر، در اداره جامعه بشری و حرآت در جهت آسب 

در اینجا از بحث تفكيك  .توانایی رهبری طبقات مختلف در همه عرصه ها بازی آند

شبيه آاری آه گرایش آنارآو (يان روشنفكران پرولتر و طبقه آارگر مصنوعی م

می گذریم و بحث را به این دیدگاه بورژوایی ) سندیكاليستی انجام می دهد

محدود می آنيم آه یك نوع تقسيم آار ابدی بين آارگران یدی و آارگران فكری 

كران تبدیل قائل است و سياست و ایدئولوژی را عمال به عرصه انحصاری روشنف

این گرایش اآونوميستی در دوران بعد از انقالب سوسياليستی در . می آند

برای نمونه ترتسكی و . روسيه و سپس در چين به شكل دیگری خودنمایی آرد

بعدا بورژوازی نوخاسته رویزیونيست در بلوك شرق، وظيفه اصلی توده آارگران را 

 ٥٧در ایران بعد از انقالب . ردندتوليد در خدمت نظام سوسياليستی معرفی می آ

 . نيز مخالفان مارآسيسم انقالبی همين دیدگاه را تبليغ می آردند



 

هنوز هم بسياری از روشنفكران چپ قادر به درك اهميت درگير شدن توده 

های آارگر و زحمتكش در مجادالت ایدئولوژیك و فلسفی نيستند و چنين تالشی 

ليسم با معضالت اقتصادی و فشارهای را در دوران سخت و پيچيده سوسيا

در واقع حرف دلشان . بورژوازی بين المللی آه به همراه دارد، بی فایده  می دانند

  !توده ها اینكاره نيستند دست از سرشان بردارید: اینست آه

لنين درمواجهه با وضعيتی آه درجنبش سوسيال دمكراتيك پيش آمده و 

سم، فراخوان از سر گرفتن فعاليت تئوریكی گرایش انحرافی رایج یعنی اآونومي

 آه در دوره مارآسيسم علنی آغاز شده را می دهد و می گوید آه حاال باید در 

یعنی شرایط مخفی و ویژگی هایش . شرایط مخفی این آار را پيگيری آرد

لنين رشد موفق جنبش را در گرو . دليلی بر بی توجهی به فعاليت تئوریك نيست

انتقاد "او مشخصا فراخوان مبارزه با سياست . يفه می داندپيشبرد این وظ

را می دهد چون معتقد است آه ) رفرميستی و شاید هم علنی گرایانه" (قانونی

این سياست به ميزان زیادی باعث انسداد فكری مردم می شود یعنی راه افكار 

بارزاتی و بلندپروازانه، نقشه های دوراندیشانه، آزاد شدن انرژی و شور و شوق م

لنين فراخوان مبارزه با اغتشاش فكری و . ابتكار عمل انقالبی آنان را می بندد

تزلزل در جنبش عملی را می دهد و در جایی عنوان می آند آه نه فقط بخشی از 

رهبران حزبی سوسيال دمكراسی بلكه گروهی از آارگران رهبر عملی مبارزات 

وید با هر تالش عامدانه یا ناآگاهانه ای لنين می گ. هم پيرو اآونوميسم شده اند

. آه در جهت تضعيف برنامه و تاآتيك های ما صورت می گيرد باید مبارزه آرد

  .فراخوان های لنين به آار امروز ما هم می آید

   جایگاه تئوری: بخش سوم

اشاره دارد، عمدتًا  تئوری در مورد اهميت نظرات انگلسلنين در بخشی آه به 

می خواهد رابطه تئوری و عمل انقالبی از یك طرف، و رابطه تئوری با ایدئولوژی و 

اگر بخواهيم به شرایط آن . دیدگاه منسجم طبقاتی از طرف دیگر را نشان دهد

دوران جنبش سوسيال دمكراتيك روسيه اشاره آنيم و با شرایط خودمان مقایسه 

یيم آه در روسيه اآونوميستها آامًال به آار تئوریك بی ای انجام دهيم، باید بگو

توجه بودند آه به قول لنين این در واقع هم بی توجهی به اهميت تئوری بود و هم 

سواالت در سطح جنبش سوسيال دمكراتيك اروپا . بی توجهی به وظایف عاجل

ه نظر می ب. بسيار بود ولی اآونوميستها به فكر پاسخگویی به این سواالت نبودند

 . آید آه اآونوميستهای فعلی خودمان توجه بيشتری به تئوری نشان می دهند



 

یعنی نظرات اآونوميستی رفرميستی را با . الاقل ادعای فعاليت تئوریك دارند

به منابع بين المللی هم نظران خود . ظاهری تئوریكتر به جنبش ارائه می دهند

وریك اینان به مقابله تئوریك با تئوری بخش بزرگ فعاليت تئ. بيشتر رجوع می آنند

انقالبی مارآسيستی برمی گردد و البته آموزه های رهبران انقالبی طبقه آارگر را 

بنابراین ما . به شكل های مختلف زیر سوال می برند یا بی اهميت جلوه می دهند

تيله در بحث با این گرایش، باید وارد مباحث تئوریك هم بشویم و بدون اینكه دنبال 

های نامربوط یا تهمت هایی آه به تجارب انقالبات گذشته می زنند بيفتيم، 

مضمون تئوریهایشان و تاثير این تئوریها بر مبارزه طبقاتی و پراتيك انقالبی را 

  .توضيح دهيم

به سبك اآونوميستهای روس روبرو " آزادی انتقاد"گرچه در شكل، حاال با بحث 

علنًا " آزادی انتقاد"يل جریانات بدون نياز به توجيه نيستيم و سالهاست آه این قب

عليه پایه های اساسی مارآسيسم شمشير آشيده اند، ولی مضمون و نتيجه 

اآونوميستهای دوران " آزادی انتقاد"فعاليت تئوریك اینان خيلی شبيه به نتيجه 

 به قول لنين این شعار به التقاط گرایی و بی اصولی در نيروهای. لنين است

در جنبش ما نيز این دو پدیده به شدت . جنبش سوسيال دمكراتيك دامن می زد

به ویژه در ميان نسل جوان چپ، التقاط گرایی بيداد می آند و . رواج یافته است

  .برای رفع این بيماری، مبارزه مشخصی باید انجام شود

نين، دراینجا الزم است بر شرایطی آه بر اهميت تئوری می افزاید، از دید ل

  :لنين می گوید. است درس آموزتاآيد بگذاریم چون برای ما هم بسيار 

حزب در مرحله تشكيل است و چارچوبش تازه ترسيم شده و هنوز مرزبندی  •

هایش با سایر گرایشات آه می توانند جنبش را به بيراهه بكشانند مشخص 

مرزبندی های اصولی به مرزبندی بخش مهمی از جنبش تبدیل . (نيست

  .)یعنی هنوز یك قطب شكل نگرفته است. شده استن

  .در این شرایط، هر خطای آوچكی می تواند آار را به جاهای باریك بكشد •

  .است آوته بينیبيهوده و سطحی انگاشتن مجادالت حزبی، نشانه  •

جنبش سوسيال دمكراتيك یك جنبش بين المللی است و فقط در صورت  •

 . می تواند موفق باشد تجارب سایر آشورهااستفاده از 



 

رفتار استفاده به معنی آپيه برداری یا اجرای مو به موی آن تجارب نيست بلكه 

 . این آار مهارت می خواهد. آنهاست نقادانه با آنها و آزمودن مستقالنه

به نظر می آید آه ما بيشتر از اینكه با آپيه برداری روبرو باشيم با نفی غير 

انه به این تجارب و یا بی توجهی ناسيوناليستی نسبت دیالكتيكی و برخورد خصم

یعنی یك وظيفه مشخص در دفاع از آن تجارب و ترویج . به آنها روبرو هستيم

. دستاوردها و جدا آردن جوانب مثبت و منفی آنها بر دوشمان قرار گرفته است

 هرچند آه نكته 

پوشش دفاع از  به هيچ وجه نباید تحت "رفتار نقادانه و آزمودن مستقالنه"

 .تجارب گذشته، پشت گوش انداخته شود

برای انجام آارهای بزرگ نياز به یك زرادخانه تجارب تئوریك ـ سياسی و 

انجام وظایف بيسابقه سياسی و تشكيالتی نياز به حزبی دارد آه . انقالبی است

  .تحت هدایت پيشرفته ترین تئوری قرار داشته باشد

: یك یكی از سه مبارزه بزرگ پرولتاریا استبه قول انگلس، مبارزه تئور

انگلس تاآيد می آرد آه درك تئوریك باالی آارگران . سياسی ـ اقتصادی ـ تئوریك

نكته مهمی آه لنين . در ميان آنان بود سوسياليسم علمیآلمان عامل جا افتادن 

ی آه بر در مورد این مبارزه سه جانبه ذآر می آند را باید در آليه فعاليتهای انقالب

او می گوید آه این سه . مبنای یك استراتژی واحد انجام می شود مد نظر قرار داد

مبارزه در هماهنگی و ارتباط متقابل و سيستماتيك با یكدیگر بوده و یك تهاجم 

این جریان واحد است آه جنبش را قدرتمند و . متحد المرآز را شكل می دهد

مبارزه تئوریك اگر چه یك وظيفه خاص روشنتر بگویيم، . شكست ناپذیر می آند

انقالبی است ولی وقتی موثر است آه در ارتباط متقابل و در هماهنگی با سایر 

مساله این نيست آه امروز مارآس را بخوانيم بهتر و . وظایف مبارزاتی انجام گيرد

بحث بر سر چگونه خواندن، . مفيدتر است یا آموزگاران و رهبران بعدی پرولتاریا را

در ارتباط با چه آاری خواندن، و توانایی سنتز آردن تئوری ها در یك پراتيك انقالبی 

  .است

لنين روی نكته ای انگشت می گذارد آه شاید بدیهی به نظر بياید ولی تاریخ به     

ما نشان داده آه یك انحراف و ناروشنی عمومی و آهنه بر سر همين نكته وجود 

 . داشته و دارد



 

آه به سوسياليسم باید به مثابه علم نگاه آرد و مداوما آن را آموخت و او می گوید 

لنين می گوید آه رهبران وظيفه . و نو آرد در پراتيك آن را محك زد و تكامل داد

دارند بر سر مسائل مختلفی آه مرتبًا ظاهر می شوند به یك درك روشن تئوریك 

اید خود را از نفوذ مقوالت یا برسند و برای اینكه علمی به مساله برخورد آنند ب

مقوالت سنتی، فقط به . عبارات سنتی آه از جهانبينی آهنه برمی خيزد آزاد آنند

چه بسا همان . تئوریهای شناخته شده بورژوایی یا فئودالی محدود نمی شود

چه بسا تئوریهای مارآسيستی آه به علت . دیدگاه ها در قالب چپ ارائه شود

رایط مادی دیگر آارایی ندارند یا اینكه پيشرفت عمل، تغيير و تحوالت در ش

 و  اینها را باید تشخيص داد. نادرستی شان را به اثبات رسانده است

همانطور آه لنين، این نگرش آهنه شده دوران مارآس و مثًال . آنارشان گذاشت

انگلس را آه انقالب از آشورهای پيشرفته تر سرمایه داری نظير انگلستان آغاز 

ی شود با تشخيص پدیده امپریاليسم آنار گذاشت و تزهای جدیدی را تدوین م

و یا بحثهای مائو در مقابل نگرش نادرست و متافيزیكی استالين از . آرد

  .سوسياليسم و خاتمه مبارزه طبقاتی در جامعه سوسياليستی

با وجودی آه بحث چه باید آرد حول مساله اآونوميسم و وظایف و نقشه 

ن پرولتر است، اما در گوشه هایی از آن به نكات مهم و جالب توجهی انقالبيو

مثًال . برمی خوریم آه گویا برای سالهابعد، بعد از دوران لنين، نوشته شده است

لنين در زمينه وظيفه تاریخی سوسيال دمكراسی روس در سازماندهی انقالبی 

ه اشاره می آند آه به آه می تواند پيشتاز انقالب جهانی شود ناگهان به این نكت

نفع جنبش نيست آه آارگران یك آشور معين در راس این جنبش بين المللی قرار 

ظاهرا لنين در این بخش به جایگاهی آه می تواند به حزب سوسيال . بگيرند

ظاهرا یك . دمكراتيك روسيه در صورت پيروزی انقالب روس داده شود اشاره دارد

 ن و جایگاه رهبری آننده حزب شوروی در آنآمينترپيشگویی عجيب در مورد 

. مسلمًا لنين پيشگو نبوده و آینده خودشان را هم نمی توانسته ترسيم آند. است

آنان در انترناسيونال دوم عضو بودند و . ولی یك چيز را در عمل تجربه آرده بوده

را در " غول های تئوریكش"سنگينی جایگاه حزب سوسيال دمكرات آلمان با همه 

لنين می دانست آه اگر یك حزب قدرتمند به . آن تشكيالت حس می آردند

امتيازات ویژه ای در بين احزاب پرولتری دنيا دست پيدا آند و این امتيازات بخواهد 

به تحميل خط و مشی و استراتژی و تاآتيك های مورد نظر حزب باالدست بر 

 پروسه انقالب در هر  احزاب پایين دست بينجامد، چه مشكالتی در راه پيشبرد



 

رهبری ایدئولوژیك و سياسی در بين نيروهای . آشور ایجاد می شود

سوسيال دمكرات با اعمال فشار و نفوذ با استفاده از جایگاه و امتيازات رسمی و 

  .حقوقی و حق وتو و امثالهم فرق دارد

ید در یك نكته آه در ترویج بحث چه باید آرد و دیدگاه لنين در شرایط آنونی با

نظر گرفت اینست آه بسياری از جریانات و افراد منتسب به جنبش چپ، بحثهای 

لنين را قبول ندارند، خيلی ها اصًال تكامالت لنين را نفهميده اند و موضوع عصر 

امپریاليسم را درك نكرده اند، خيلی ها بحث را به مارآس محدود آرده اند و 

تقد نيستند آه باید تكامل پيدا آند و درآشان از مارآسيسم علمی نيست یعنی مع

 . نقادانه به آن برخورد شود

بنابراین ما در تالش برای پيشبرد بحثهای لنين نمی توانيم مثل قدیم با آوردن 

چون . نقل قول از آتاب چه باید آرد، بقيه ای را محكوم آنيم آه لنين را قبول ندارند

ال حرف حسابتان چيست؟ یك جنبه خودشان هم اعالم می آنند آه قبول نداریم حا

در . دیگر هم اینست آه جنبش ما به بحث پلميكی عادت آرده و نه به بحث اثباتی

باید درست بودن دیدگاه های . این دوره باید استداللی تر صحبت آنيم تا نقل قولی

چه باید آردی و نادرست بودن گرایشات اآونوميستی و تاثير و نتيجه هر یك را با 

به نوعی باید مثل خود لنين به هنگام . ای بسيار و روشن جلو بگذاریممثال ه

وقتی آه لنين چه باید آرد را نوشت،او را در . نوشتن چه باید آرد عمل آنيم

در آن جنبش . جنبش سوسيال دمكراسی رهبری اصلی به حساب نمی آوردند

ح می آرد بحثی آه لنين مطر. تئوریكی مثل آائوتسكی وجود داشتند" غول های"

این بحث، پایه دیدگاه حزب لنينی . هم به هيچ وجه یك بحث رایج و مقبول نبود

. می آرد خالف جریان شنادر واقع لنين . است آه آن موقع هنوز شكل نگرفته بود

و همانطور آه بعدها اثبات شد، بخش بزرگی از جنبش سوسيال دمكراسی اروپا 

قرار داشت، به گرایشات رفرميستی منجمله حزب آلمان آه در راس این جنبش 

ولی موقعيت لنين باعث نشد آه از دامن زدن به مبارزه تئوریك ضروری . مبتال بود

از . برای پاالیش جنبش و ریختن شالوده صحيح برای حزب پيشاهنگ باز بماند

 . روش بحث لنين در مبارزات جاری باید آموخت

 

  



 

  تروریسماشتراك اآونوميسم با : بخش چهارم  

در بخش بعدی چه باید آرد، به بحث لنين پيرامون نقاط اشتراك اآونوميسم با    

این را باید توجه داشت آه منظور لنين از تروریسم گرایشی . تروریسم می رسيم

در ميان انقالبيون روسيه در سالهای پایانی قرن نوزده و سالهای آغازین قرن 

اری قصد برانگيختن توده های بيست بود آه از طریق ترور صاحب منصبان رژیم تز

از این نظر می توان آنچه از سوی لنين تروریسم . زحمتكش به انقالب را داشت

و  ١٩٦٠خوانده می شود را مشابه گرایش بين المللی مشی چریكی در دهه 

مثًال اینكه جریان سوسيال . البته تفاوت هایی هم در ميان بود. دانست  ١٩٧٠

ود را سوسيال دمكرات نمی دانستند و ادعای رولوسيونرهای روس اصوال خ

بسيار آمتر از جریان چریكی چپ . نمایندگی و رهبری طبقه آارگر را نداشتند

اصراری   برخالف تئوریسين های مشی چریكی. بحثهای خود را تئوریزه می آردند

 به رجوع از آموزش های مائو و لنين برای مارآسيستی آردن مشی چریكی 

وه در صحنه عمل نيز ما با یك نوع تروریسم خشك و سر راست نظير بعال. نداشتند

بلكه آميزه ای التقاطی از تبليغ مسلحانه و اشاعه نظرات . روسيه روبرو نبودیم

اآونوميستی و مواضع انقالبی و چپ پيش روی ما بود آه با آتاب های تئوریك 

ین گرایش و به همين خاطر تشخيص صحيح ا. رهبران پرولتاریا تكميل می شد

هر چند آه بنيان های . مقابله با آن پيچيده تر از گرایش تروریستی در روسيه بود

فكری آن در ارتباط با نقش پيشاهنگ و توده، حزب و مبارزه مسلحانه، شرایط 

   عينی و تاثير عنصر ذهنی، با تفكرات سوسيال رولوسيونرها در یك جهت قرار

  .ميگرفت

كته مهم دیگر هم توجه آنيم و آن بی توجهی به ضمنا همينچا باید به یك ن

ضرورت قهر و جنگ انقالبی است آه معموال به هنگام نقد و طرد تروریسم در 

یعنی مخالفت با . روسيه و یا مشی چریكی در جنبش های دیگر بروز آرده است

برداشت خام از عنصر قهر انقالبی، با تاآتيك های بی ثمر مسلحانه و با اراده 

مسلط بر تئوریهای چریكی، در بسياری موارد به نفی ضرورت قهر انقالبی،  گرایی

نفی استراتژی جنگ انقالبی و هر شكلی از تاآتيك مسلحانه، و نفی نقش تعيين 

آننده ای آه عنصر ذهنی می تواند در شتاب بخشيدن به فرایند انقالبی بازی آند، 

قد ضدانقالبی حزب توده به این گرایش را به شكل فرموله در ن. انجاميده است

 در ایران دیده ایم آه اتفاقا با رجوع به لنين هم  ١٣٥٠و  ١٣٤٠جریان چریكی دهه 



 

یا حتی نقدهایی آه در ميان آمونيستهای ایرانی مخالف . صورت ميگرفت

رویزیونيسم خروشچفی به مشی چریكی صورت گرفت، تصویر مكانيكی و فرایند 

ه انداختن قيام انقالبی را می دیدیم آه شرایط ثابتی را یكسان و الگو واری از به را

  .برای ضرورت دست زدن به مبارزه مسلحانه در ذهن داشت

اما لنين درچه باید آرد مساله را از اینجا شروع ميكند آه تروریسم و     

یا در واقع . اآونوميسم برخورد یكسانی به مساله آموزش فعاليت انقالبی دارند

در نتيجه نقشه و برنامه معينی برای انجام . مساله بهایی نمی دهند هر دو به این

آرنش به . اینكار در ميان توده های آارگر و سایر قشرهای مردم نمی ریزند

حتی اگر در . خودرویی و دنباله روی از جنبش خودبخودی در هر دو مشترك است

بزند و یا یك ظاهر یك معتقد به مشی چریكی دست به فداآاریهای فردی بسيار 

معتقد به خط اآونوميستی پيگيری بيشتری در برقراری ارتباط با توده ها و زندگی 

 . آردن و نشست و برخاست با آارگران از خود نشان دهد

لنين در بحث آرنش به خودرویی به یك وجه دیگر هم اشاره دارد و آن، آرنش 

یعنی یك گرایش . تمعتقدان به تروریسم در مقابل خشم پر شور روشنفكران اس

بسيار قوی و ملموس آه در مقاطعی می تواند یك نيروی سياسی را وادار به 

پاسخگویی آند و برای جلب نظر و بسيج این نيروی اجتماعی از نگرش و عمل 

معنایش اینست آه مشی چریكی بازتاب جهانبينی . مورد عالقه آنان پيروی آند

بورژوازی است و درك قهرمان گرایانه  قشر معينی از جامعه یعنی بخشی از خرده

  .این قشر از تاریخ و انقالب را هم منعكس ميكند

در مقطعی از تروریستها حمایت ) شاید نه همه آنها(در روسيه، اآونوميستها    

بلكه بيشتر از این نظر آه مبارزه . نه اینكه حامی عمليات تروریستی باشند. آردند

در عين حال، خود . ارزه انقالبی، آار روشنفكراناقتصادی، آار آارگران است و مب

و اثرات مثبت روحی ! اآونوميستها هم گاهی بعد از وقوع ترورها تهييج می شدند

این شاید دليلی باشد . و ذهنی عمل تروریستی را بر خود احساس می آردند

  !برای اینكه باالخره ترور هم تاثيرات برانگيزاننده ای به روی جامعه دارد

چنين می " آه ردو"ن در نقل قولی از نویسندگان برنامه اآونوميستی لني

مبارزه اقتصادی آارگران را عليه رژیم سياسی برپا آنيد و بگذارید : "نویسد

 ." روشنفكران مبارزه سياسی را هدایت آنند



 

چرا آه این . لنين این جداسازی طبقاتی را بارها در چه باید آرد افشا ميكند

این دیدگاه هيچگاه . بورژوایی به طبقه آارگر و مبارزه طبقاتی استبيان یك نگاه 

در واقع . توده ها را قادر به رهبری سياسی یك جنبش یا یك جامعه نمی بيند

لياقت این آار را در توده ها نمی بيند و بر تقسيم آاری آه زایيده جامعه طبقاتی 

این نقطه . ایيد می نهداست و سياست و رهبری را به نخبگان وامی گذارد مهر ت

عين همين گرایش را رویزیونيستها در . مشترك همه گرایشات بورژوایی است

در  ١٩٦٠در جریان وقوع جنبش های توده ای دهه . شوروی و چين ابراز می آردند

چين، رویزیونيستها روسی و چينی به این نقطه مشترك رسيدند آه آارگران را به 

آنان . ابانها آوردن فقط به هرج و مرج می انجامدجنبش سياسی آشاندن و به خي

معتقد بودند آه در سوسياليسم، این فقط حزب است آه به امور سياسی می 

چرا آه دولت و حزب نماینده و . آار توده آارگران، توليد آردن است و بس. پردازند

تامين آننده منافع آنهاست و نيازی نيست آه خودشان مستقيما درگير سياست 

 .وند و امور را بدست بگيرندش

بد نيست در مورد استداللی آه لنين در رد جنبه برانگيزاننده ترور می آورد 

لنين می گوید آیا در زندگی روسيه به حد آافی جنایت وجود . آمی بحث آنيم

  نباشد؟ " محرك های ویژه"ندارد آه نيازی به خلق 

ام طبقاتی است آه توده این سوال مطرح است آه آیا فقط جنایات بيشمار نظ

ها را به مبارزه برمی انگيزد و زمينه ارتقاء آگاهی سياسی و انجام تربيت سياسی 

آنان می شود؟ آیا مقاومت موثر و مبارزات قدرتمند خود مردم در عرصه ها و 

مناطق مختلف، چنين نقشی را بر ذهنيت آل توده ها بازی نمی آند؟ یعنی تجربه 

انقالبی را نمی توان یكی از عوامل گسترش و تعميق  غير مستقيم سياسی یا

آگاهی انقالبی توده ها به حساب آورد؟ به مثال جنبش مسلحانه آردستان بعد از 

نگاه آنيم آه تاثير آگاهی بخش و توهم شكنی بر توده های سایر  ٥٧انقالب 

م و یا حتی تاثير مبارزات و انقالبات فرامرزی، مثل ویتنا. مناطق ایران داشت

تاآيد بر این نكته فقط . فلسطين بر افكار عمومی آشورهای دیگر را در نظر بگيرید

برای اینست آه برانگيختگی توده ها را به موارد ستمگری و جنایت محدود نبينيم و 

برای مقاومت و مبارزه به عنوان یك عامل مهم عينی در این زمينه نقش قائل 

 .شویم

  



 

  ضرورت تبليغ همه جانبه دربين اهالی : بخش پنجم

لنين در سالهای آغازین قرن بيستم، عاجلترین وظيفه سوسيال دمكراتها را 

و البته این را نه یك . سازماندهی تبليغات همه جانبه سياسی تشخيص می دهد

رفع نياز طبقه آارگر به : آار در خود، بلكه ابزاری برای یك هدف بزرگتر می بيند

آگاهی سياسی و تربيت سياسی و انجام وظایف سوسيال دمكراتيك در ارتباط با 

 .سازماندهی انقالب اجتماعی

مهمترین استدالالت چه باید آرد در ضدیت با خط اآونوميستی به شكلی آه 

لنين در اینجا نه . امروز با آن مواجه هستيم در همين بخش از آتاب آمده است

يت تاآيد می گذارد آه آگاهی سياسی طبقاتی آارگران فقط بار دیگر بر این واقع

را نميتوان از درون یعنی از مبارزه اقتصادی آنان تكامل داد بلكه خاطر نشان می 

آند آه آگاهی سياسی طبقاتی فقط در حيطه مناسبات همه طبقات و قشرها با 

 دولت و حكومت، در حيطه مناسبات متقابل بين همه طبقات می تواند به دست

 .آید

او می گوید آه برخالف دید اآونوميستها، مساله فقط بردن آگاهی بين توده  

بلكه سوسيال دمكراتها باید بين همه طبقات اهالی بروند و . آارگران نيست

این نكته خالف همه تئوری ها و . (واحدهای ارتش خود را در همه جهات بسازند

در جنبش چپ ایران باب  پراتيك به اصطالح ضد پوپوليستی است آه برای دوره ای

  .)بود و آماآان بسياری از فعالين این جنبش متاثر از آن هستند

بين همه طبقات اهالی رفتن و ارتش خود را در همه جهات ساختن، از زمين تا 

شده جنبش ایران در سال " واقع بين"آسمان با نگرش و عملكرد اآونوميستهای 

حوالت فهميده اند آه باید به همه طبقات اینان تحت فشار ت. های اخير تفاوت دارد

ولی یكم این آار را با یك رویكرد رفرميستی انجام . و جنبشهای اجتماعی بپردازند

یعنی این ارتباطات اجتماعی و شعارهای عمومی را می خواهند در . می دهند

ثانيا دورنما و چارچوب محدودی را . خدمت یك استراتژی رفرميستی قرار دهند

مثال می توان به نحوه برخورد اینان به (افع هر قشر و طبقه در نظر دارند برای من

ثالثا در تعيين متحدان و دور و نزدیك بر اساس یك دورنمای ). مساله زن نگاه آرد

بورژوایی جلو می روند؛ یعنی به قشرهایی بيشتر می پردازند آه مدرنيسم 

 . بورژوایی را نمایندگی می آنند



 

از محدود نگری محافل سوسيال دمكرات در اواخر قرن تصویری آه لنين 

نوزدهم ارائه می دهد انگار از روی بيماریهای رایج در جنبش ما نوشته شده 

محافلی آه فقط به موضوعات آارخانه یا همدستی حكومت با آارفرمایان و : است

رج در ميتينگ های آارگری خا. یا اختناق پليسی در محيط های آارگری می پردازند

در زمينه تاریخ . از این محدوده صحبت نمی شود یا به ندرت صحبت می شود

جنبش انقالبی و مسائل سياست داخلی و خارجی حكومت، مسائل تكامل 

اقتصادی آشور و جهان، موضع طبقات گوناگون در جامعه مدرن و امثالهم خيلی 

  .آم سخنرانی و بحث می شود

همانگونه آه در مورد جنبش . آورد این محدودنگری نتایج معينی ببار می

سوسيال دمكراتيك روسيه به بار آورد و باعث عقب ماندن عناصر آگاه از جنبش 

یا همين وضعيتی آه بعد از حداقل یك دهه فعاليت عناصر و . خودبخودی شد

تفاوت بر سر اینست . محافل مبتال به اآونوميسم در جنبش چپ ایران حاآم است

ر سياسی انقالب پرولتری و تریبون توده ها باشيم یا یك آه ما ميخواهيم رهب

 . منشی اتحادیه صنفی

. مقایسه ليبكنخت بزرگ با نایت تریدیونيونيست این تفاوت را آشكار می آند

. نایت به تدوین مطالبات فوری پرولتاریا و ارائه ابزار برای تحقق آنها می پرداخت

نشریه . رخشان و آامل را ترویج می آردولی ليبكنخت عالوه بر اینها، ایده های د

اش را به ارگان اپوزیسيون انقالبی تبدیل آرده بود و وضع سياسی و اقتصادی و 

  .اجتماعی آشور را از دریچه منافع بخشهای مختلف اهالی افشا می آرد

آیا آمونيستها به مساله ارتباط با قشرها و طبقات اجتماعی به  :یك سوال

اجبار برخورد ميكنند؟ آیا توجه به خواسته ها و منافع متحدان عنوان یك ضرورت یا 

انقالب را تحت فشار شرایط انجام می دهند؟ یعنی فرضا اگر فشار شرایط نباشد 

این منافع را در نظر نميگيرند و جایی آه زورشان می رسد این منافع را از قشرها 

پاسخ این سواالت به شكل  پرولتر سلب ميكنند؟ ما در چه باید آرد با   و طبقات غير

ولی سرنخ هایی از این بحث را لنين در این اثر و بعدها به . مستقيم روبرو نيستيم

خصوصا در ( ١٩١٧و به ویژه بعد از انقالب  ١٩٠٥شكل عميقتر در آثار دوران انقالب 

در بين سوسيال . جلو می گذارد) بحث بر سر مساله دهقانی و رفرم ارضی

 . ایتا دو برخورد به این سواالت وجود داشتدمكراتهای روس نه



 

یكم برخوردی آه ریشه در نگرش اآونوميستی داشت و منافع طبقه آارگر را 

در حيطه محدود منافع آارگران در نظر می گرفت و این منافع را در مقابل منافع 

و بعد از انقالب اآتبر هم به . دهقانان یا خرده بورژوازی، سبك و سنگين می آرد

سياست اجبار و زور را در مقابل " تابع آردن منافع بقيه به منافع پرولتاریا"م اس

حتی در مورد آارگران نيز با . سایر قشرها و طبقات متحد پرولتاریا فرموله می آرد

تزهایی مانند نظامی آردن سندیكاها یا دولتی آردن سندیكاها روبرو شدیم آه 

ن آه دورنمای آمونيسم جهانی را مد نظر دوم، برخورد لني. ادامه همان نگرش بود

این یعنی رهایی . داشت و همه چيز را با این هدف می سنجيد و جهت می داد

وقتی آه اینگونه به . نوع بشر و نه فقط طبقه آارگر یا آارگران از مناسبات حاآم

مساله انقالب اجتماعی نگاه آنيم، طبقه آارگر را ابزار حياتی رسيدن به آن هدف 

با این نگرش است آه می توان به ضرورت تامين و . بينيم و نه خود هدفمی 

تداوم اتحادهای پایه ای طبقاتی در سراسر دوران سوسياليسم و اتخاذ سياست 

با این نگرش است آه می توان به . های صحيح در این راستا جواب درست داد

ا قشرها و طبقات مناسبات استراتژیك پرداخت و به تاآتيكهای مقطعی در رفتار ب

از طبقات " استفاده ابزاری"با این نگرش است آه ميتوان از . گوناگون بسنده نكرد

 . غير آارگر و حتی توده آارگران فاصله گرفت

  این بحث به معنی نفی ضرورت دیكتاتوری پرولتاریا آه مسلما عنصری از جبر

ر سر مضمون و بلكه ب. را در سراسر دوران سوسياليسم به همراه دارد نيست

حتی می شود گفت آه بحث بر سر مفهوم و دامنه و . جهت گيری این پدیده است

ما باید به مثابه "وقتی آه لنين در چه باید آرد می گوید . چارچوب همين جبر است

باید با یك دید " تئوریسين، مروج، مبلغ و سازمانده بين همه طبقات اهالی برویم

يم آه محدود به دوران قبل از آسب قدرت سياسی استراتژیك به مساله نگاه آن

در اینجا بحث در . نيست بلكه در سراسر دوران سوسياليسم هم باید چنين آنيم

چارچوب چگونگی درگير آردن هر چه بيشتر و آيفيتا باالتر توده ها در اداره امور 

ه سوی جامعه و دولت بعد از پيروزی انقالب نيست، بلكه بر سر رهبری یك فرایند ب

یك هدف معين است آه برقراری چنين مناسباتی را بين عنصر آگاه با حرآت همه 

  .طبقات اهالی می طلبد

لنين در همين بخش از وظایف مختلف سوسيال دمكراتها در قبال آارگران و 

 او می گوید آارگرانی هستند . نمایندگان سایر طبقات اجتماعی صحبت ميكند



 

و آسانی دیگری آه . سيال دمكرات را بشنوندآه می خواهند حرفهای یك سو

این اشاره . می خواهند از دهان سوسيال دمكراتها حرفهای یك دمكرات را بشنوند

ای است به دو رشته وظایف سوسيال دمكراتيك آه لنين در آثار بعدی خود به 

آل بحثهای لنين . روسيه جلو گذاشت ١٩٠٥ویژه در مقطع انقالب بورژوا دمكراتيك 

این بخش و تاآيدی آه بر توضيح وظایف عمومی دمكراتيك در برابر آل خلق در 

می آند حاآی از اینست آه او هدف را متحول آردن جامعه قرار داده بود و نه 

لنين می گوید آه ما در حين انجام ). طبقه آارگر(رفرم در وضعيت یك طبقه خاص 

تی خود را بپوشانيم یا این وظيفه حتی یك لحظه هم نباید اعتقادات سوسياليس

این گفته ها متعلق به دوره ای است آه لنين هنوز تجربه انقالب . فراموش آنيم

در واقع در جریان آن انقالب و ده ساله بعد از . و شكستش را نداشت ١٩٠٥

شكست آن بود آه تزهای لنين در مورد ضرورت رهبری طبقه آارگر در انقالب 

در انقالب اآتبر خطوط اوليه اما مهمی از رابطه  و. بورژوا دمكراتيك فرموله شد

به این بخش از بحثهای . تحوالت دمكراتيك با انقالب سوسياليستی خودنمایی آرد

یعنی در عمل مشكل . لنين باید از زاویه نگرش تكامل یافته آنونی باید نگاه آرد

ی بتوان با آسانی روبرو شد آه فقط بخواهند از دهان ما حرفها و شعارها

و ما هم مشكل بتوانيم فقط مسائل ناب دمكراتيك را مستقل . دمكراتيك را بشنوند

 . از جهت گيری و جوانب سوسياليستی به زبان آوریم

این به خصوصيت انقالب و وظایف چند گانه آن در عصر امپریاليسم و محتوای 

. گرددهر انقالب به مثابه بخش الینفكی از پروسه انقالب پرولتری جهانی برمی 

انجام تحوالت دمكراتيك انقالبی در جوامعی آه آماآان انجام گسترده چنين 

تحوالتی را طلب می آنند، به ناگزیر با نطفه ها، جوانه ها و جنبه های 

  . سوسياليستی از همان مرحله آغازین انقالب عجين خواهد بود

رها را چه باید آرد تاآيد دارد آه اگر سوسيال دمكرات ها فعاليت همه قش

تربيت سوسيال دمكراتيك . رهبری نكنند نمی توانند پيشاهنگ انقالبی باشند

آارگران برای اینست آه به رهبران سياسی جامعه تبدیل شوند و قادر به رهبری 

لنين می گوید برخالف تصور اآونوميستها . مبارزات قشرها و طبقات مختلف باشند

با زوم آردن به روی جنبش آارگری و  مثال(نمی توان با محدود آردن عرصه نفوذ 

جالب است آه لنين در مورد ضرورت . این نفوذ را عميقتر آرد) مطالبات آارگران

 . اعمال رهبری بر جنبشهای قشرهای مختلف اجتماعی از زنان حرفی نمی زند



 

آیا در آن مقطع هنوز جنبش زنان در روسيه به ظهور نرسيده بود؟ آیا به همين 

تا در چارچوب خانواده آارگری و یا زنان آارگر مد نظر قرار می علت زنان عمد

گرفتند؟ شاید هم مساله به یك بی توجهی عمومی به مساله زن به طور آلی در 

جنبش سوسيال دمكراتيك آن روز اروپا برمی گشت و اینكه مقاومت و مبارزات 

قلمداد حرآت زنان بورژوا   زنان برای آسب برابری اجتماعی و سياسی صرفا

به هر حال .) یعنی در همان چارچوبی آه آن زمان بيشتر به چشم می آمد. (ميشد

در سالهای بعد نگرشهای مختلفی نسبت به این موضوع در صفوف سوسيال 

انقالب اآتبر برخوردی پيشرو به مساله زن اتخاذ آرد . دمكراتهای روس بروز آرد

ه این مساله در صفوف ولی نگرش محدود و به اصطالح آارگریستی نسبت ب

  .آمونيستها باقی ماند آه تا امروز هم به شكل های مختلف ادامه دارد

لنين در بحث از سازماندهی افشاگری سراسری از این صحبت می آند آه به 

هنگام تبليغ، هر مساله را با روح پيگير سوسيال دمكرات پاسخ می دهيم بدون 

مهم درك این نكته . مدانه از مارآسيسمباج دهی به هيچ انحراف عامدانه یا ناعا

است آه افشاگری ها را حزبی رهبری می آند آه هر حمله بر حكومت را به نام 

استقالل . تربيت انقالبی پرولتاریا را به پيش می برد. آل مردم پيش می برد

و از . مبارزه اقتصادی طبقه آارگر را رهبری می آند. سياسی اش را حفظ می آند

خودبخودی آارگران با استثمارگران برای آوردن شمار بيشتری از  هر درگيری

نكته اینجاست آه این آارها در تضاد با هم . پرولتاریا به اردوی ما استفاده می آند

  . نيستند بلكه ضروری و مكمل یكدیگرند

اآونوميستها در مقابل درك و طرح لنين از این صحبت می آردند آه او به 

و برای اینكه فورا حزب را به مبارزه با استبداد مطلقه . می دهدایدئولوژی پر بها 

یعنی به جای اینكه منتظر شود تا . بكشاند به استدالل تئوریك روی آورده است

پيشرفت مبارزه طبقه آارگر، خود شرایط عينی را برای مطرح شدن موضوع قدرت 

رسيده،  سياسی فراهم آند، پيشاپيش بر مبنای ضرورتی آه در ذهن به آن

این یك اختالف نظر پایه ای با اآونوميستها است . وظایف حزب را معين آرده است

و هم اینك نيز در . آه در سالهای بعد از انقالب اآتبر نيز عليه خط لنين بيان شد

. جمعبندی از انقالب اآتبر و نظرات لنين از جانب جریانات گوناگون ابراز می شود

واقعيتی به نفع دیدگاه لنينيستی و نه برخالف . ه استدر این بحث، واقعيتی نهفت

 . ایدئولوژی، نقش فعال در تغيير عينيت دارد. آن



 

ذهن از عين سرچشمه . این به درك از رابطه دیالكتيكی عين و ذهن برميگردد

بلكه به مثابه یك پدیده مادی . می گيرد ولی یك عامل منفعل و حاشيه ای نيست

انقالب اجتماعی صحنه این . می گذارد و آن را تغيير می دهدبر عينيت موجود تاثير 

جهانبينی، تئوری و روش آار آه در یك مجموعه، . تاثير گذاری متقابل است

را به تشخيص و ارزیابی تضادها و ) حزب(ایدئولوژی را می سازند عنصر آگاه 

ات و نظر(در این ميان تئوری . مناسبات و راه دگرگونی آنها رهنمون می آنند

نقش پویا و فعالی در پيشبرد و تكامل ایدئولوژی بازی می ) راهكار های مدون

وقتی آه لنين می گوید بدون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی نمی تواند . آنند

جنبشهای   وجود داشته باشد بر تاثير تعيين آننده عنصر ذهنی در جهت دادن به

نكته . نی شرایط موجود تاآيد دارداجتماعی و طبقاتی، فرایندهای عينی و دگرگو

اینجاست آه اآونوميستها چه بدانند چه ندانند خود ایدئولوژی و تئوری های 

اشكال آنان این نيست آه وظایفشان . معينی را راهنمای عمل خود قرار داده اند

مشكل در مضمون . را مستقل از هرگونه ایدئولوژی و تئوری انجام می دهند

حرفهای مدونی آه آنان عليه . ایدئولوژی بورژوایی: وژی استطبقاتی این ایدئول

آنان هم با . خط چه باید آردی می زنند در واقع تئوری های بورژوایی آنان است

استدالل تئوریك، دامنه وظایف حزب را به دنباله روی از جنبش خودبخودی محدود 

 .می آنند آه نتيجه ای جز حفظ وضع موجود ندارد

درباره خرده آاری و اآونوميسم : بخش ششم  

قبل از هر چيز، باید این نكته گفته شود آه در ترجمه فارسی از واژه خرده 

در متن انگليسی واژه ای به . آاری استفاده شده آه ترجمه دقيق آلمه نيست

این بخش از زاویه . آار رفته آه بيشتر معنی آماتوریسم و آار نابلدانه می دهد

نگاه آردن به فعاليتهای عملی روز در ارتباط با اهداف عمومی و چگونگی 

نكات این .  استراتژیك و نيز موضوع تشكيالت و سازماندهی اهميت بسيار دارد

گرایشات . را باید به شكل های مختلف تبليغ و ترویج آرد" چه باید آرد"بخش از 

درجه ای با نظرات  انحرافی عمده موجود در جنبش چپ و آارگری ایران، هر یك به

  .لنين در این زمينه مخالفند، و یا در عمل مسيری دیگر را طی می آنند

لنين این بخش را با جمله ای شروع می آند آه درون جنبش آمونيستی بين 

تبدیل شده ولی معنایش تا حد زیادی فراموش شده و در " نقل قول"المللی به یك 

 . عمل به آن توجه الزم نمی شود



 

آاراآتر هر سازمانی را طبيعتا و به ناگزیر محتوای فعاليت آن : "گویداو می 

بنابراین، آنچه ما به صورت نوع تقسيم آار، سبك آار، شيوه های ." تعيين می آند

عمل، رابطه رهبری و بدنه، رابطه سازمان با جنبش، رویكرد افراد سازمان نسبت 

اليت غير علنی، مهارت ها و به انضباط، نوع رفتار در قبال فعاليت علنی و فع

ابتكارهای جمعی و فردی در مبارزه با پليس سياسی و غيره می بينيم، نتيجه و 

در واقع، بازتاب اهداف و . بازتاب محتوای فعاليتی است آه انجام می دهد

چه تشكيالت ولنگ و باز با . دورنمای استراتژیك و محتوای طبقاتی آن است

چه تشكل علنی گرا و هوچی، چه سازمان بسته و  عملكرد ليبرالی و آماتوری،

فرقه ای، را باید با این دید نگاه آرد و در درجه اول دنبال محتوای " مخوف"خشك و 

باید دید آه بورژوایی و خرده . فعاليت، محتوای طبقاتی فعاليت آنها گشت

  بورژوایی است یا پرولتری؟ رفرميستی است یا انقالبی؟

قرن بيستم آاراآتر تشكالت موجود و فعال در جنبش لنين در روسيه آغاز 

آرنش به : "آارگری و سوسيال دمكراتيك آن دوره را چنين ارزیابی می آند

آرنش به خودرویی، یك محتوا است و نه ." خودرویی، سازمان را شكل می دهد

همانطور آه در بخشهای قبل دیدیم، این در واقع آرنش به . یك خطای معرفتی

و زمانی آه به صورت یك خط . ژوایی غالب بر جنبش آارگری استسياست بور

منسجم اآونوميستی درآید، به معنی فعاليت با ایدئولوژی و سياست بورژوایی در 

 . ميان آارگران است

فعاليت بر این اساس، نوع معينی از تشكيالت را الزم دارد و به آن شكل می 

در این حالت  .چه می خواهد باشدنيات موسسان و فعاالن آن تشكيالت هر . دهد

نمی توان از این افراد انتظار داشت آه ضررهای آماتوریسم و تنگ نظری در 

شيوه های آار خود و دیگرانی " بدوی بودن"اینان نمی توانند . فعاليت را درك آنند

در اینجا موضوع چكش تجربه به ميان . آه مشابه شان حرآت می آنند را ببينند

يتی آه در عقب راندن انحرافات و تقویت تئوری ها و عملكردهای می آید و اهم

منظور از این حرف آم بها دادن به مبارزه تئوریك بر سر این موضوعات . صحيح دارد

خود نمونه بارزی از این مبارزه است و لزوم این آار را در " چه باید آرد. "نيست

ثبت و منفی، پيشروی ولی نكته بر سر اینست آه تجارب م. عمل نشان می دهد

ها یا عقبگردها و سر به سنگ خوردن ها، پشتوانه محكمی برای انفراد خط 

اآونوميستی، تغيير ذهنيت فعالين این خط، و گسترش ایده تشكل انقالبی فراهم 

 . می آند



 

نتيجه ای آه از این بحث می گيریم اینست آه برای خط انقالبی، جمعبندی 

از پراتيك خط اآونوميستی و ) ه نكات عمدهبا تكيه ب(نقادانه و عميق 

سندیكاليستی در تشكل های آارگری و تاثيراتش بر مبارزات معين اهميت بسيار 

در . یعنی تاثير تجربه در آنار زدن اآونوميسم نيز یك فرایند خودبخودی نيست. دارد

  .این زمينه هم نباید دچار آرنش به خودرویی شد

آه آیا حزب لنينی یا تشكل انقالبيون را با  همين جا یك سوال پيش می آید

وجود ارگان های معين، تقسيم آار معين، استفاده از ابزارهای معين انتشاراتی و 

رسانه ای، داشتن سلسله مراتب روشن و برگزاری آنگره ها، توضيح می دهيم یا 

معيار دیگری داریم؟ برای مثال، آیا بعضی از احزاب چپ در جنبش ما این 

حزب پرولتری را با مضمون ات را ندارند؟ پاسخ اینست آه ما در درجه اول، مشخص

آه بر این پایه دارد تشخيص  فعاليتش یعنی با خط و نقشه و برنامه و عملكردی

حتی احزاب بورژوائی  حاآم در آشورهای مختلف را . می دهيم و محك می زنيم

سله مراتب و ابزار و آنگره چرا آه آنها هم رهبری و سل. هم باید این طور محك زد

اگر چه خط طبقاتی حتما در نحوه . دارند و این به خودی خود معيار هيچ چيز نيست

  .سازماندهی و سبك آار و حتی استفاده از برخی ابزارها هم جلوه گر می شود

تصویری آه لنين از موقعيت محافل روشنفكری ـ . به روسيه برگردیم

ری و به مارآسيسم ارائه می دهد تشابهاتی با دانشجویی مرتبط به جنبش آارگ

اوال اینكه عالقه دانشجویان به مارآسيسم عمدتا نه . وضعيت موجود در ایران دارد

 . به خاطر تئوری بلكه در پاسخ به سوال چه باید آرد بوده است

یعنی مارآسيسم را فراخوانی برای حرآت در صحنه مبارزه با دشمن می 

و این در خود یك جوهر . آماآان نيز چنين است. ی استاین نكته مهم. دیدند

یعنی نگاه به تئوری صرفا از زاویه اینكه چقدر منطقی و منسجم و . انقالبی دارد

آن . یعنی با نگاه آآادميك به مساله مارآسيسم فاصله دارد. علمی است، نيست

. دانشجویان احساس می آردند آه مارآسيسم، تئوری شورش و انقالب است

این چيزی است . رادیكال ترین تئوری در مواجهه با وضع تحمل ناپذیر موجود است

باید در تبليغات . آه ما نيز باید در جنبش دانشجویی زنده و روشن نگاهش داریم

حتی در برخورد به . خود مرتبا این موضوع را به شكل های مختلف جلو بكشيم

طلبانه و مسالمت آميز، باید این تئوری ها و استدالالت ظاهرا مارآسيستی اصالح 

 نقطه عزیمت مهم را آه اصوال باعث شد نگاه جوان شورشگر متوجه مارآسيسم 



 

مارآسيسمی آه هميشه مورد لعن و نفرین و آماج دروغ و بهتان هيئت (شود 

لنين می گوید آه این محافل دانشجویی در . مورد تاآيد قرار دهيم) حاآمه بوده

ماس برقرار می آردند آه خود هيچگونه تماسی با انقالبيون شرایطی با آارگران ت

هيچگونه . هيچگونه سازماندهی برای فعاليت انقالبی نداشتند. قدیمی نداشتند

اینها نقاط ضعفی است آه امروز . نقشه سيستماتيك عملی و درازمدت نداشتند

هم ) آنها آه نگاهشان به جنبش آارگری است(در محافل چپ دانشجویی ایران 

. البته همانطور آه لنين تاآيد می آند این امر تا یك جا طبيعی است. می بينيم

آشاندن شدن دانشجویان به عرصه فعاليت متشكل تحت فشار شرایط انجام می 

ولی از یك جا به بعد مشكالت و اشكاالت فراوانی بر سر راه فعاليت این . گيرد

شدن دامنه گسترده فعاليت تشكل ها آشكار می شود آه خود نتيجه روشن تر 

هر چه جلوتر برویم فقدان نقشه و سازماندهی خوب و درازمدت و آمبود . است

البته در ایران، مساله . تجربه انقالبی، تاثيرات منفی اش را بيشتر نشان می دهد

آمبود تجربه را بسياری از این جوانان چپ می آوشند با رجوع به بازماندگان نسل 

اینجاست آه عمدتا با . احزاب و تشكالت موجود، حل آنندقبل، و به آثار 

این . اآونوميستها و روایت اآونوميستی از تجارب انقالبی گذشته روبرو می شوند

انقالبيگری این جوانان، تا . یك معضل و چالش برای پيشروی خط انقالبی است

همان  حدودی می تواند گرایش آنان را به سوی نظرات و روایت های متفاوت از

اما بدون شك مبارزه سياسی، ایدئولوژیك و تئوریك معين و . تجارب تقویت آند

  .مستقيم عليه اآونوميسم و رفرميسم مورد نياز است

مساله ضرورت آمادگی برای اعالن جنگ علنی یكی دیگر از نكات بحث لنين 

 . در اینجا منظور لنين، جنگ مسلحانه نيست. است

ه راه افتادن یك حرآت جدید مبارزاتی عليه قدرت بلكه به نوعی از اعالن ب

سياسی موجود سخن می گوید و عكس العملی آه حكومت نسبت به آن نشان 

بلكه . بحث لنين این نيست آه تا وقتی آماده نبودید هيچ آار نباید بكنيد. خواهد داد

به " اعالن جنگ"اشاره او به سياستها و روش هایی است آه دشمن بعد از این 

. ار می گيرد و باید اینها را در نحوه سازماندهی و فعاليت انقالبی در نظر گرفتآ

صورت می گيرد بدون اینكه چنين توجهی به موضوع " اعالن جنگ"خيلی وقتها 

معموال اینجا هم دست تجربه به آار می . جلویش را هم نمی شود گرفت. بشود

ون جوان سيلی می زند و به آید و بعد از چند ضربه و سرآوب، به صورت انقالبي

 . آنان هشدار می دهد آه باید آمادگی الزم را پيدا آرد



 

اگر این بيداری به وجود نياید، و ما در این راه اقدام نكنيم، نتيجه ضربات و 

ناآامی ها می تواند عقبگرد و انفعال و حتی روی آوردن به خط رفرميستی و 

مثال، ما با پيش گذاشتن برنامه  برای. فعاليت های به اصطالح بی خطر باشد

های استراتژیك و تاآتيك های مهم مبارزاتی و صدور فراخوان مهم در هر مقطع و 

هيئت حاآمه به مساله اینطور . می آنيم" اعالن جنگ"مناسب معين، به نوعی 

بهترست ما هم به مردم این را بگویيم و هر . نگاه می آند و برایش برنامه می ریزد

  .توانيم به آماده شدن برای این شرایط آمك آنيمجا آه می 

بحثهایی آه لنين در مورد شيوه های آار پليس سياسی درون تشكل های 

مبارز و جنبش ها گفته نيز عليرغم تغييراتی آه در امكانات و استفاده از تاآتيك 

این لنين در . های پيچيده تر صورت گرفته، آماآان باید مورد توجه اآيد قرار بگيرد

اشاره می آند آه " مامور نفوذی فتنه انگيز"و " آبوتر پر قيچی"بخش به دو عامل 

یكی از . هر دوی اینها همچنان در طرح های امنيتی ـ اطالعاتی حكومت جای دارند

اینها برای سر در آوردن از ارتباطات، آگاهی از تحرآات و نقشه ها مورد استفاده 

ه افكنی، از هم پاشيدن تشكالت و تحميل قرار می گيرد و دیگری برای تفرق

 خيلی. شرایط جدید به انقالبيون در موقعيتی آه توان مواجهه با آن را ندارند

دارد آه بتوان در مجامع علنی و نيمه علنی، تفاوت ميان افراد رادیكال تر،  اهميت

مهم خيلی . تشخيص داد" ماموران نفوذی فتنه انگيز"، را با "چپ زن"یا حتی افراد 

است آه در تشخيص و تماس گيری و جذب افراد پيشرو و رادیكال به محافل غير 

علنی، معيارهایی فراتر از حرفها و ادعاها و شعارها را به آار گرفت و برای 

 .شناخت صحيحتر از افراد، یك دوره زمانی قائل شد و عجله نكرد

بطه درونی و را" چه باید آرد"همانطور آه باالتر گفته شد، در این بخش 

فعاليت با اآونوميسم نشان داده شده " بدوی"همپایی آماتوریسم و شيوه های 

فقط تا حد معين و "لنين می گوید بحث اآونوميستها در واقع اینست آه . است

و آن نوع سازماندهی انقالبی آه . می توان فعاليت و سازماندهی آرد" ممكنی

لنين . ن و نباید به آارگران تحميل آردمد نظر لنين و همفكرانش است را نمی توا

به درستی تاآيد می آند آه حد و حدود امر ممكن از نظر اآونوميستها، توسط 

در اینجا خوبست به تفاوتی آه بحث . تنگ نظری آنان تعيين می شود

در . اآونوميستهای آن دوران با بحث بعضی از اآونوميستهای ما دارد اشاره آنيم

ند آه در روسيه باید انقالب سياسی انجام شود ولی نيازی به دوره لنين، می گفت

 یك سازمان قوی انقالبی برای تربيت پرولتاریا و پایداری در یك مبارزه سرسختانه



 

یعنی جنبش های آارگری و توده ای خودبخودی گسترده تر می شود . نيست 

با این توده به پا آار انقالبيون فقط آمك و همراهی . و این انقالب را انجام می دهد

انقالب ولی بعضی از اآونوميستهای ما به طور آلی می گوید به . خاسته است

الاقل معتقدند آه این مساله روز . نباید اندیشيد سياسی و آسب قدرت سياسی

نيست و حاال حاالها باید صبر آرد تا شرایط فكر آردن به این مسائل برای توده 

نتيجه تكامل خودبخودی جنبش خودانگيخته  آنهم در. های آارگر فراهم شود

بنابراین مبارزه با خط اآونوميستی، سندیكاليستی یا آنارآو . خودشان

 قدرت و طرح مساله محوری  رفرميسم نابسندیكاليستی باید حتما با مبارزه عليه 

تاآيد بر اوضاع سياسی روز و تضادها و بحران های . همراه باشد سياسی

دادن شكاف ها و نقاط ضعف حاآميت، روشن آردن جایگاه  سيستم موجود، نشان

ذخایر و نقاط قوت طبقات حاآم، جایگاه مهمی در این مبارزه تئوریك با 

  .اآونوميستهای امروز دارد

آه در سطح بين المللی " چه باید آرد"یكی از مباحثات رایج در نقد و رد 

یا خجالتی مطرح شاهدش هستيم و درون جنبش چپ ایران هم به شكل آشكار 

خواندن ایده ایجاد یك سازمان فشرده و محدود، متشكل از " نخبه گرا"می شود، 

خيلی ها هستند آه تجربه شوروی را از نظر منفی . انقالبيون حرفه ای است

شكست "برخی از . تحليل می آنند و ریشه اش را در مقوله حزب لنينی می بينند

و برخی بازگشت نظام سرمایه داری در . دبه همين علت می گوین" انقالب اآتبر

تشكيل شد و " حزبی جدا از توده"شوروی را به این امر مربوط می آنند آه 

حزبی آه عمال توده ها را به حساب . رهبری انقالب و جامعه را به دست گرفت

 . نمی آورد

جالب است آه ریشه های این بحث از  زمان لنين مطرح بوده و در همين بخش 

لنين می گوید آه اآونوميستها و . ، لنين به آن پرداخته است"ه باید آردچ"از 

و از این بحث . تروریستها ایده تشكيل سازمان انقالبيون را غير دمكراتيك می دانند

می آنند آه این سازمان می خواهد همه امور مربوط به مبارزه و انقالب را در 

ز آند و عمال هيچ نقشی در دست عده محدودی از انقالبيون حرفه ای متمرآ

لنين می گوید اینها اصرار دارند آه . تصميم گيری ها به توده آارگران و مردم ندهد

نقش جنبش های آارگری و توده ای در ارتباط با این سازمان انقالبی ناگفته مانده 

 . است و هيچ جایگاهی برای آنها در نظر گرفته نشده است



 

نظرات جلو می گذارد، همانهاست آه امروز هم نكاتی آه لنين در مقابل این 

در پرتو تجربه ساختمان سوسياليسم در قرن بيستم . باید مورد تاآيد ما قرار گيرد

و تكامالت و دستاوردهای تئوریك و عملی آن انقالبات، این نكات را می توان دقيقتر 

ه ای، هر لنين می گوید با گسترش جنبش های آارگری و تود. و زنده تر مطرح آرد

روز از دل توده ها شمار فزاینده ای از افراد مستعد و پيشرو بيرون می آیند آه 

می گوید آه ما به این . پتانسيل متشكل شدن در سازمان انقالبيون را دارند

جنبشهای رو به گسترش و تشكل های توده ای از این زاویه نگاه می آنيم آه 

لنين از نياز عينی به . و تجهيز می آنندتشكيالت رهبری آننده انقالب را تقویت 

چنين تشكيالتی می گوید و با آوردن مثال های آافی نشان می دهد آه فقدان 

چنين تشكيالتی به چه شكست ها و عقبگردهایی در جنبش آارگری و جنبش 

لنين ایجاد این تشكيالت را اولين و عاجلترین وظيفه . مردم به طور آل می انجامد

و در بحث از تاآتيك ها و تغيير تاآتيك ها، از . دمكراتها می داندعملی سوسيال 

می " ضرورت دائمی و مطلق به سازمان رزمنده و تبليغات سياسی بين توده ها"

همانطور آه می دانيم و تجربه هم نشان داده، این ضرورت فقط مربوط به . گوید

ذار دوران قبل از آسب قدرت سياسی نيست بلكه در سراسر دوران گ

ولی تمرآز استدالالت لنين روی تفاوتی است آه . سوسياليستی ادامه می یابد

ميان توده آارگران با انقالبيون حرفه ای در زمينه پنهانكاری و مبارزه با پليس 

او می گوید نياز به سازمانی از انقالبيون است آه قابليتهای . سياسی وجود دارد

همانطور آه . آن به مثابه یك فن رفتار آنند ویژه در این زمينه داشته باشند و با

می دانيم مساله ضرورت حزب از این گسترده تر است و به یك شكاف اساسی 

و همانطور آه در تجربه جنبش بين المللی . بين پيشرو  با بدنه طبقه، بر می گردد

رویكرد صحيح به این تضاد و درك صحيح از رابطه دیالكتيكی آمونيستی دیده ایم، 

پویا ميان حزب و طبقه، و رهبری و رهبری شونده، یك مساله آليدی در پيشبرد  و

 . انقالب پرولتری است

اشاره آنيم آه در پاسخ به " چه باید آرد"البته همين جا باید به جمله ای در 

آنان ضرورت حزب پيشاهنگ و رهبری آننده را نفی می . نشریه تروریستها آمده

نكته لنين اگر چه گذرا . را در مقابل رهبران قرار می دادندآردند و توده های آارگر 

است و آامال باز نشده، ولی اشاره به این دارد آه موضوع فراتر از صرفا فن مبارزه 

عمق ریشه های جنبش را نمی توان با "او می گوید . با پليس سياسی است

 . مسائل فنی و تشكيالتی مبارزه با پليس سياسی توضيح داد



 

به جای تقاضای رهبران خوب به جای رهبران بد برای آاهش ضربات، توده آنها 

لنين به درستی از این صحبت می آند آه ." ها را به جای رهبران تقاضا می آنند

بورژوازی ارزش رهبران را به خوبی می داند و همه تالش خود را برای بی اعتماد 

چون می داند . ه آار می بردآردن آارگران و توده ها نسبت به رهبران انقالبی ب

آه با وجود رهبران انقالبی و تشكل انقالبی چه چيزهایی تغيير می آند و چه 

  .   روندهایی می تواند به جریان بيفتد

لنين انتقادات در زمينه تمرآز همه چيز در دست معدودی انقالبی را چنين 

آزیت بخشيدن مر"لنين از . پاسخ می دهد آه بحث بر سر تمرآز همه چيز نيست

به معنی "صحبت می آند و می گوید آه این " به فعاليت های پنهانی تشكيالت

او ادامه می دهد، اتفاقا ." مرآزیت بخشيدن به همه آارآردهای جنبش نيست

برای اینكه آارگران بتوانند به حداآثر درگير مبارزه سياسی و انقالبی شوند، در 

ار گيرند، و بدین طریق در تعيين معرض آسب آگاهی انقالبی و طبقاتی قر

سرنوشت خود و جامعه شرآت جویند، نياز به تمرآز یك رشته آارهای معين 

است آه فقط از عهده یك سازمان پيكارجوی مستحكم بر می آید آه بتواند امر 

افشاگری همه جانبه سياسی، و تبليغ و ترویج انقالبی را پيگيرانه و ادامه دار در 

نياز به نقشه و برنامه ریزی . ی سازمان دهد و به پيش ببردشرایط سلطه پليس

و این چيزی نيست آه از عهده تشكل های گسترده و . متمرآز برای این آار است

بنابراین یك رشته آارها . باز و علنی یا نيمه علنی تردیونيونی و سندیكایی برآید

بتوان به طور گسترده باید به شكل متمرآز انجام شود تا یك رشته آارهای دیگر را 

تشكل "یا " شورا"به نظر می آید آه طرح هایی از قبيل . و نقشه مند به پيش برد

یا آميته های گوناگونی آه هم به اصطالح صنفی اند و هم " ضد آار مزدی

سياسی، هم جای سازماندهی چپ ها هستند و هم محل گرد آمدن طيف 

جنبش ایران شاهدش هستيم،  وسيعتری از آارگران، طرح هایی آه امروز در

 . تضاد و دردسرهایی آه حزب لنينی به همراه دارد" حل"تالشی است برای 

، رهبری آننده و رهبری شونده، و مشخصا "نخبه گرایی"پرداختن به موضوع 

انتقادات آشكار و خجالتی به خط لنين در این زمينه، یكی از وظایف مهم و راهگشا 

مينه این بحث، می باید به تفاوت در نحوه در ز. در شرایط آنونی است

مشخصا قبل و بعد از (سازماندهی حزب و دامنه و ترآيب آن در شرایط مختلف 

مثال به این نكته آه آیا تحت هر شرایطی اعضای . پرداخت) آسب قدرت سياسی

 .حزب همگی انقالبی حرفه ای هستند یا خير



 

خوب یاد گرفت، نحوه نقد برنامه عملی و " چه باید آرد"یك چيز دیگر آه باید از    

. نحوه سازماندهی پيشنهادی از سوی جریانات اآونوميستی توسط لنين است

مورد نظر اآونوميستها " صندوق آارگری"لنين حتی آنجا آه به نقد شرح وظایف 

بلكه در بند بند این آیين . آندآنان بسنده نمی " خط"می پردازد به یك نقد آلی از 

نامه اآونوميستی دقيق می شود و می آوشد در چارچوب هر بند مشخص، نه 

فقط مضرات عملی این نوع آار آردن را در شرایط مشخص حكومت تزاری نشان 

دهد، بلكه آارهای دیگری آه به جای این می شد انجام داد تا آن مضرات را در پی 

اثباتی و اقناعی و این یعنی یك رویكرد . له می آندنداشته باشد را هم فرمو

مبارزاتی  گره هایاین رویكرد نشان می دهد آه نقد برای باز آردن . مبارزه جویانه

  .است و نه فقط نفی برنامه ای آه متعلق به یك گرایش فكری دیگر است

در زمينه سازماندهی آارگران و مبارزات روزمره آارگری، ایده های لنين در 

و مثالی آه از این نوع " تشكيالتی آه تشكيالت نيست و رسميت ندارد"مورد 

او ایجاد شبكه ای مخفی از آميته های . فعاليت در آلمان می زند، قابل فكر است

همين جا لنين از . اد می آندمبارزه را در دل یك جریان گسترده غير رسمی پيشنه

یا از جنبش تریدیونيونی سوسيال . تشكيالت تریدیونيونی مخفی صحبت می آند

  .         اینها را با توجه به شرایط خاص خودمان باید معنی آنيم. دمكراتيك

و آخرین نكته اینكه، لنين در بحث از انقالبی حرفه ای تاآيد مشخصی بر عدم 

این ما را به یك بحث گسترده تر . دارد كر در تشكيالت انقالبیتفاوت آارگر و روشنف

ما می توانيم و باید از دل این . برمی گرداند طبقه و نماینده سياسی طبقهبر سر 

بحث، دیدگاه های اساسی تری را بر سر مفهوم طبقه، رابطه حزب و طبقه، 

اه طبقاتی خصوصيات و خصلت طبقاتی، موضوع خاستگاه یا منشاء طبقاتی، جایگ

 . و خط طبقاتی و رابطه اینها با یكدیگر، جلو بگذاریم

مثال به این نكته بپردازیم آه تاآيدات رهبران انقالبی طبقه آارگر جهانی بر سر 

ضرورت و اهميت جلب هر چه بيشتر آارگران پيشرو انقالبی به صفوف حزب چه 

یزه آردن حزب به مفهومی دارد و ربطش با این بحث لنين چيست؟ مقوله پرولتر

ها چه می گویند و ما چه می گویيم؟ آیا بحث ما در "آارگریست"چه معناست؟ 

 این زمينه قبل و بعد از آسب قدرت فرق می آند؟   

  



 

  :بخش هفتم و پایانی 

  تضاد ميان بخش پيشرو و بدنه طبقه آارگر

  سانتراليسم دمكراتيك

  ضرورت نقشه

، لنين تالش می آند دید فعالين سوسيال "چه باید آرد"در بخش های انتهایی    

دمكرات و آارگران پيشرو را نسبت به وظایف و فرصتها و امكاناتی آه در پيش 

این واقعيتی است آه در هر فعاليتی می شود . دارند هر چه گسترده تر آند

. آرد" عادت"ز فعاليت و به دامنه ای از فعاليت و شكل های معينی ا" غرق شد"

البته همانگونه آه لنين در سراسر آتاب نشان می دهد این نوع غرق شدنها و 

عادت آردنها، یك گرایش طبقاتی معين را بيان می آند و در صورت عدم مقابله با 

لنين موضوع دید . آن، می تواند به یك خط و سيستم فكری منسجم تبدیل شود

رده، یك تشكيالت سراسری، و یك تقسيم آار مناسب گسترده را با یك برنامه گست

در " چه باید آرد"بخش مهمی از نقد . و تخصصی آردن فعاليت ها مربوط می آند

در اینجا روی نقاط . این بخش، به دید تنگ نظرانه و محلی گرایانه مربوط می شود

ضعفی انگشت گذاشته می شود آه همه گرایشات درون جنبش منجمله 

ا و تروریستها عواقبش را می بينند و به آن اذعان دارند ولی نه از اآونوميسته

برای مثال، . ریشه هایش با خبرند و نه می توانند راه چاره ای برایش ارائه دهند

منتشر می آرد، با " اسوبودا"جریان مدافع ترور انقالبی آه نشریه ای تحت عنوان 

ش آارگری به این نتيجه می انگشت گذاشتن روی شرایط عينی طبقه آارگر و جنب

. رسيد آه آارگر فقط می تواند مبلغ باشد و ترویج را باید به روشنفكران سپرد

لنين در مقابل، صحبت از ضرورت طراحی نقشه ای می آند آه این شرایط عينی 

را بتوان تغيير داد و از آليه نيروها به حداآثر بتوان در حيطه های مختلف استفاده 

 . برای توصيف اوضاع استفاده می آند" آدم هست، آدم نيست"طالح او از اص. آرد

. به این معنی آه فشار شرایط، مرتبا شمار فزاینده ای ناراضی به وجود می آورد

یعنی تعداد زیادی پا به صحنه می گذارند آه آماده همكاری و یاری در مبارزه عليه 

سازماندهان مستعدی آه ولی از طرف دیگر، رهبران سياسی و . رژیم مطلقه اند

بتوانند آارها را هماهنگ و یكدست آنند و همه نيروها را به آار گيرند وجود ندارند 

 . یا آم هستند



 

در همين بخش، لنين می آوشد دامنه دید فعالين را از مرزهای این یا آن آارخانه 

تزاری او از ضرورت آار در ميان افراد ارتش . و مبارزات روزمره آارگری عبور دهد

صحبت می آند و این آه وقتی نيروی آافی داشتيم باید به آار و سازماندهی در 

چنين وظيفه ای زمانی به فكر خطور می آند آه موضوع آليدی . بين آنان بپردازیم

آسب قدرت سياسی به درستی درك شده باشد و با جدیت برای تحقق آن 

ی آرد آه از خدمات برای پيشبرد وظایف باید طوری سازمانده. آوشش شود

رویكرد لنين در . اما ارزشمند همه آس در همه عرصه ها استفاده شود" آوچك"

او می گوید آه به آنان نباید به . مورد دانشجویان فعال نيز رویكردی درازمدت است

این اشاره به نكته ای دارد آه در جنبش . نگاه آرد" آوتاه مدت"مثابه انقالبی 

ی بينيم و خيلی ها، منجمله نظریه پردازان امنيتی دانشجویی خودمان هم م

می گویند، دانشجوی فعال تا وقتی آه در . حكومت هم رویش انگشت می گذارند

ولی بعد . چارچوب دانشگاه قرار دارد و درسش تمام نشده است خطرناك است

در این تحليل، . جذب آار و جامعه می شود و انقالبيگری از سرش می افتد

جود دارد اگر همانطور آه لنين گفت به دانشجوی فعال به عنوان واقعيتی و

اینست آه دانشجویان " چه باید آرد"ولی طرح . انقالبی آوتاه مدت نگاه شود

آنان را به جزیی از نيروی پيشاهنگ . فعال را به یك جنبش طبقاتی متصل آند

ن، به آنان در به قول لني. طبقه پيشرو و بخشی از پيكره حزب پرولتری تبدیل آند

معنایش اینست آه این نيروها را مانند بقيه نيروهای فعال . تشكيالت جایی بدهد

درگير یك ارتباط ارگانيك با فرایند همه جانبه انقالب اجتماعی آند آه نه فقط به 

به طور آلی، بحث . جنبش آارگری محدود می شود و نه به جنبش دانشجویی

آه این را می توان هم در . يروهای ممكن استلنين در مورد استفاده از همه ن

مورد جذب فعالين با خاستگاه های طبقاتی مختلف به درون حزب به آار بست و 

او . هم در مورد ارتباط حزب با نيروهای طبقاتی دیگر در چارچوب فعاليت جبهه ای

می گوید آه اگر حزب بر یك شالوده محكم تئوریك استوار باشد و یك ارگان 

را جذب آرد و هراسی " غير"ستی داشته باشد می توان خيلی از عناصر آموني

 . هم نداشت

در اینجا تاآيد لنين بر شالوده محكم تئوریك و وجود ارگان آمونيستی حائز اهميت 

این به نوعی تاآيد بر جایگاه تئوری در مقوله ایدئولوژی است، و نيز تاآيد بر . است

 .ژی انقالبیرابطه سياست انقالبی با ایدئولو



 

تالش می آند برای حل یك معضل یعنی اختالف سطح تئوریك و " چه باید آرد"

لنين به صراحت می . سياسی آارگران انقالبی با روشنفكران انقالبی راهی بيابد

با آارگران، مسخره و ارتجاعی ) با نگاه تعليم و تربيتی(گوید آه آار پداگوژیكی 

به . ار پداگوژیكی نباید قاطی آرداو می گوید آه سياست و تشكيالت را با آ. است

عقيده وی، باید به آارگران انقالبی آمك آرد آه در درجه اول و به طور عاجل در 

یعنی باید آمك آرد آه . زمينه فعاليت حزبی به سطح روشنفكران انقالبی برسند

از نظر اختصاص قوای ذهنی و وقت و انرژی به پيشبرد فعاليت متشكل و منضبط 

لنين می گوید آه در زمينه های دیگر، . ز روشنفكران حزبی عقب نيفتندانقالبی، ا

این بحث لنين را . نه نياز عاجل به هم سطح آردن است و نه آار ساده ای است

چگونه معنی می آنيم؟ آیا آمبودی در آن می بينيم و جای نقد دارد؟ آیا آمك به 

گير آردن آارگران با جذب تئوری های انقالبی از سوی آارگران انقالبی و در

: مجادالت آليدی تئوریك، یك نياز عاجل نيست؟ لنين در همين بخش می گوید آه

این درست، ولی آیا . وظيفه عاجل، تنزل انقالبيون تا سطح توده آارگران نيست

نباید از همان ابتدا برای حل تضاد و فاصله ای آه بين این دو سطح وجود دارد 

. ای نيست، ولی دشواری آار از ضرورت آن آم نمی آندحرآت آرد؟ این آار ساده 

در تجربه همه انقالب های قرن بيستم و نيز جنبش های انقالبی تاآنونی با همين 

تاآيد لنين تا آنجا درست است آه آارگران پيشرو و انقالبی . تضاد روبرو شده ایم

ده حزبی را را بتوان به طور عاجل در شرایطی قرار داد آه امكان فعاليت گستر

ولی فعاليت تئوریك و ارتقاء تئوریك آنان آه در گرو شرآت در مبارزات . پيدا آنند

آليدی تئوریك و سياسی است جزء الینفكی از همان فعاليت گسترده حزبی 

  . آارگران است یا باید باشد

لنين این . می رسيم" چه باید آرد"آارها در " تخصصی آردن"از اینجا به نكته 

ا در ارتباط با ضرورت متمرآز آردن فعاليت های حزبی و شكل دادن به یك مساله ر

بحث او اینست آه برای پيشبرد موثرتر و صحيح تر . رهبری فشرده جلو می گذارد

فعاليت ها باید افراد حزبی در رشته های مختلف متخصص شوند و یك تقسيم آار 

هبری متمرآز است و خود برای این آار نياز به اعمال یك ر. تخصصی انجام گيرد

بدون شك . این تخصصی آردن آارها به تمرآز بيشتر فعاليت ها منجر می شود

بحث لنين آه در تقابل با روش های بدوی فعاليت و خرده آاری و آماتوریسم قرار 

 . دارد تالش برای پی ریزی یك حزب منضبط و جدی و آارآمد انقالبی است



 

شكل گيری حزب بلشویك و پيشرفتها و  و نتایج عملی این دیدگاه را در

می تواند به یك " تخصص"ولی مطلق آردن بحث . دستاوردهای آتی آن دیده ایم

در یك . تقسيم آار ابدی بين آارآنان فكری و آارآنان عملی حزب بينجامد

جمعبندی انقالبی نقادانه از تجربه شوروی می توان یك شعار عمومی را نه فقط 

تخصص در یك رشته، : "در حيطه های مختلف فرموله آرددر مورد حزب بلكه 

بر مبنای این دیدگاه، افراد درگير فعاليت های ". توانایی در رشته های گوناگون

و در عين حال آه رشته عمده فعاليت هر یك مشخص است، جا . متنوع می شوند

. به جایی ها و درگير شدن در حيطه های جدید نيز در مورد همگان متصور است

مطلقه و ضرورت فعاليت متمرآز   در شرایط استبداد" تخصصی آردن"شاید بحث 

و پنهانكارانه، با تاآيد بيشتری مطرح شود و تمایل بيشتری به مطلق شدن بيابد، 

ولی به طور آلی در هر زمان و شرایطی باید به این تضاد توجه آرد و در ترسيم 

  . های حل صحيح آن قائل شدنقشه های عملی جایگاه معينی برای آن و روش

باید بيشتر فكر آرد، " چه باید آرد"به موضوع دیگری آه در مطالعه این بخش از 

قشربندی پيشرو و ميانه و عقب مانده در صفوف طبقه آارگر و سایر طبقات 

ما معموال از اتكاء به پيشرو، جذب ميانه و آشيدن عقب مانده . اجتماعی است

م این سياست را به روشها و برنامه های عملی صحبت می آنيم و می آوشي

، طبقه به آارگران پيشرو و توده آارگران "چه باید آرد"در . معين تبدیل آنيم

تقسيم می شوند و تمرآز بحث لنين به درستی بر متشكل آردن آارگران پيشرو 

ولی در این . برای تاثيرگذاری بر جنبش آارگری و جنبش عمومی سياسی است

  نچه معموال ما از آن صحبت می آنيم، تفاوتی وجود دارد؟بحث با آ

از سوی اآونوميستها به عنوان ) حزب لنينی(ایده تشكيالت رزمنده متمرآز    

لنين در جواب . طرحی شبيه به ایده تروریستهای روسيه مورد حمله قرار گرفت

ن نبود چون اشكال تروریستها ای. گفت آه اآونوميستها از تاریخ چيزی نمی دانند

اشكال در ایدئولوژی و سياست حاآم بر . آه چنين ایده ای را جلو می گذاشتند

 . تشكيالت آنان بود

لنين از این ایده تروریستها آه می خواستند همه ناراضيان را درمبارزه مستقيم 

سازمان "لنين به صراحت گفت آه از . عليه رژیم تزاری سازمان دهند، دفاع آرد

 . منظور پنهانكار بودن این سازمان باشد، دفاع می آند ، اگر"توطئه چينی



 

در این بخش از آتاب، لنين طرح مشخصتر و پررنگتری از حزب انقالبی را ارائه می 

او می گوید آه . دهد و مسائلی نظير پنهانكاری را به طور خاص معنا می آند

يالت و پنهانكاری در شمار اعضاء، نحوه انتخاب آنان، نحوه عملكردهای تشك

  . امثالهم دخيل است

در همين زمينه انتقاد دیگری آه از جانب اآونوميستها مطرح می شد و بعدها 

به یكی از انتقادات اصلی آليه گرایشات بورژوایی، انحالل طلب ) و تا همين امروز(

خواندن چنين تشكيالتی به علت فشرده و " غير دمكراتيك"و ضد لنينی تبدیل شد، 

لنين در پاسخ، به تشریح اوضاع عينی یك جامعه . هبری آن استمتمرآز بودن ر

مفهوم دمكراتيك بودن، و نيز وضعيت ذهنی جنبش سياسی می   استبدادی،

این به معنی علنی بودن . او می گوید، دمكراتيك بودن معنی مشخص دارد. پردازد

مينطور و ابراز علنی و آامل عقاید برای اعضای حزب و مردم بيرون حزب است و ه

لنين می گوید با توجه به شرایط استبدادی . به معنی انتخابی بودن مقامات حزبی

و آسانی آه چنين بحثی می آنند . حاآم، چنين آارهایی را نمی توان انجام داد

او می گوید آه اصرار بر . درد علنی گرایی آه درد رایج جنبش ماست را نمی بينند

می آه گفته شد، آن را به یك بازیچه بی عملی آردن اصول دمكراتيك به مفهو

این آار امكان عملی ندارد و در را به . مصرف یا یك بازیچه خطرناك تبدیل می آند

همين جا لنين نكته مهمی را خاطر نشان می آند آه به . روی پليس باز می آند

چگونگی اتحاد و انسجام حزب انقالبی تحت رژیم استبدادی حاآم و در شرایطی 

هانكاری ضرورت داشته، اجرای آامل اصول دمكراتيك ناممكن است مربوط آه پن

لنين می گوید آه اعتماد آامل و رفيقانه و متقابل در صفوف ما را . می شود

دمكراتيسم "و این بيش از . آيفيت شرآت در تشكل انقالبی تضمين می آند

به این معنی . و رای گيری و امثالهم باعث انسجام و اتحاد حزب می شود" صوری

تقبل مسئوليت در شرایط دشوار و پيچيده آه آيفيات معينی می طلبد به همدلی 

در عين حال، تقبل مسئوليت در . این نكته مهمی است. انقالبيون می انجامد

شرایط سخت نمی تواند راه را بر انعكاس مبارزه طبقاتی درون حزب و بروز 

بنای اتحاد و انسجام هر حزب، تحت هر م. گرایشات متضاد در بين انقالبيون ببندد

 . شرایطی، خط ایدئولوژیك و سياسی آن است



 

در مراحل بعدی جنبش بين المللی آمونيستی، بر پایه تئوری حزب لنينی با 

درك روشنتر و پيشرفته تری در زمينه سانتراليسم دمكراتيك و شيوه های اعمال 

        .شویمرهبری و نحوه فعاليت آميته های حزبی روبرو می 

به تشریح نقشه لنين برای تغيير وضع موجود در " چه باید آرد"بخش پایانی 

جنبش سوسيال دمكراتيك و جنبش آارگری روسيه، و سازماندهی پيشروی 

پيش از طرح نكات این بخش، الزمست . انقالبی طبقه آارگر اختصاص یافته است

ت رساندن همه بحث های به یك نكته ایدئولوژیك مهم اشاره آنيم و آن ضرور

این نكته ای است آه صف . تئوریك و جدل های سياسی به یك نقشه عملی است

وقتی آه از ضرورت ارائه . تفسير آنندگان دنيا را از تغيير دهندگان آن جدا می آند

نقشه صحبت می آنيم منظور یك چارچوب ثابت و آامل و بی برو و برگرد آه 

چنين نقشه ای پيش از وارد شدن . اشد نيستموفقيتش از پيش تضمين شده ب

به عمل و محك خوردن آن، و تصحيح و صيقل خوردن و تكاملش طی یك فرایند 

مساله اینست آه اوال نقشه بر اساس . مبارزاتی، هرگز به دست نخواهد آمد

ثانيا، با در نظر . اهداف پایه ای، خط ایدئولوژیك و سياسی صحيح طراحی شود

رایط موجود و ارزیابی علمی و دیالكتيكی از روندها و عوامل گرفتن مجموعه ش

ثالثا، به آن برخورد خشك و دگماتيستی نشود و راه برای . موجود طراحی شود

بدون . تصحيح و تكامل و حتی انجام تغييرات اساسی در آن، باز گذاشته شود

به از داشتن نقشه در هر مقطع و در هر عرصه معين، جمعبندی صحيح و همه جان

مساله اصلی . نقاط ضعف و قوت خط و دیدگاه یك حزب، دشوار و محدود می شود

جلو گذاشتن نقشه است حتی اگر دالیل و عوامل گوناگون راه بر عملی شدن آن 

برای مثال، یكی از اهداف نقشه تاسيس یك نشریه سراسری برای . ببندد

ات مختلف درون سازماندهی افشاگری همه جانبه سياسی، متحد آردن گرایش

ولی تدارك تئوریك ـ . جنبش سوسيال دمكراتيك روسيه بود آه عملی نشد

و " از آجا باید آغاز آرد"ایدئولوژیك ـ سياسی این نقشه، یعنی انتشار دو سند 

، تاثيرات مهمی در عقب راندن خط اآونوميستی مسلط بر جنبش "چه باید آرد"

بلشویكها در مبارزات سالهایی آه  داشت و پشتوانه مهمی برای پيشروی و تفوق

  .انجاميد فراهم آرد ١٩١٧و سپس انقالب  ١٩٠٥به انقالب 

در بخش مربوط نشریه سراسری، لنين تالش می آند استدالالتی آه از جانب 

 . اآونوميستها و تروریستها عليه این نقشه می شود را یك به یك پاسخ گوید



 

یعنی از یك طرف نادرست . ده می آنداو همزمان از دو روش نفی و اثبات استفا

بودن آن استدالالت و گرایشاتی آه پشت آنهاست را نشان می دهد و از طرف 

او بحث . دیگر، ضرورت و آارآیی نشریه سراسری را در جزیيات روشن می آند

نشریه را به یك موضوع آلی یعنی آار سراسری در مقابل محلی گرایی مرتبط 

در مقابل این . ری از اتالف نيرو را جلو می گذاردراه های جلوگي. می سازد

استدالل اآونوميستها آه تهيه و توزیع نشریه سياسی منظم و سراسری آار 

لنين در ." نگو نمی توانم، بگو نمی خواهم: "دشواری است، با صراحت می گوید

مقابل این بحث آه یك نشریه سراسری نمی تواند به منافع جنبش در سطوح 

خ دهد و بدین ترتيب مبارزات و مسائل خاص از نظر دور خواهد ماند و محلی پاس

فقط مسائل آلی و عام مطرح خواهد شد، بحث ایجاد شبكه ای از گزارشگران و 

توزیع آنندگان محلی را جلو می گذارد و اثبات می آند آه فقط با آگاهی یك مرآز 

اینهاست آه می توان  از همه وقایع و مبارزات محلی و جمعبندی و سنتز متمرآز

پاسخ و راهكارهای صحيح برای موضوعات و مبارزات خاص در هر محل فراهم 

فقط با متمرآز آردن و انتشار اخبار محلی به شكل سراسری است آه می . آورد

لنين توضيح می دهد . توان نيروی عظيم و متحدی را پشتوانه مبارزات محلی آرد

ط با یك مرآزیت می توان نيرو و انرژی موجود را آه با ایجاد یك شبكه منظم و مرتب

. به حداآثر مورد استفاده قرار داد و جلوی استهالك غير ضروری نيروها را گرفت

لنين با آمار و ارقام ارائه شده از سوی جریانات اآونوميستی و تروریستی در مورد 

ن گونه تعداد نشریات محلی و زمان انتشار و تيراژ آنها نشان می دهد آه ای

نشریات خيلی آم و به فواصل زیاد منتشر می شود و بنابراین تاثير چندانی بر 

بدین ترتيب حتی مقاالت خوب و افشاگری های جانداری آه . روند تحوالت ندارد

گاه به گاه در این یا آن نشریه محلی منتشر می شود هم تاثيری آه باید و شاید بر 

یات محلی موجود منحصرا به مبارزات روزمره مهمتر از همه، نشر. جای نمی گذارد

آارگری می پردازد و بنابراین نمی تواند ایده جنبش عمومی سياسی عليه قدرت 

نمی تواند در اتحاد طبقه آارگر و همه قشرها و . حاآم را اشاعه دهد و تقویت آند

طبقات تحت ستم، یعنی اتحادی آه برای سرنگونی انقالبی تزاریسم ضروری 

: او مشخصا در نقد جریان تروریستی می گوید آه. قش موثری بازی آنداست، ن

اینان مدافع تداوم تشكيالت هستند ولی از تداوم اندیشه انقالبی و تئوری 

 .آمونيستی سر باز می زنند

 



 

لنين تاآيد می آند آه ایده نشریه سراسری به معنای نفی آار انتشاراتی در 

او از ابزارهای دیگر مانند . مسائل محلی نيستزمينه مبارزات تریدیونيونی و 

اعالميه برای مطرح آردن فوری مسائل مربوط به آارخانه های معين و محل های 

. معين نام می برد و ایده انتشار جزوات یا نشریه تریدیونيون را هم جلو می گذارد

داشت لنين با تيزبينی به مشكلی آه در برابر سوسيال دمكراتهای آن دوره قرار 

یعنی برقراری رابطه . می پردازد) و این به جنبش آنونی ما هم مربوط می شود(

او می . صحيح و متناسب بين فعاليت سوسيال دمكراتيك و فعاليت تریدیونيونی

گوید آه فقط با سازماندهی یك فعاليت سراسری حول یك نشریه سراسری با یك 

ل است آه می توان با انتقال شبكه منضبط و مرتبط به یك مرآزیت فشرده و قاب

تجارب و جمعبندی ها به همه واحدها، تناسب صحيحی بين عرصه های مختلف 

 .آار ایجاد آرد

 

  ١ضميمه

 " چه باید کرد؟"باز هم درباره خواندن 

  فریاد-فرهاد

چه “یادداشتهایی در مورد آتاب « درباره " فریاد -فرهاد"نامه ی زیر را رفيق 

نوشته  - ضرورت تبليغ همه جانبه در بين همه اهالی : پنجمبخش : لنين” باید آرد

  :در زیر می آوریم" ارسال کرده است که عينا» )jafk(جمعی از فعالين کارگری 

اینكه لنين می گوید بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی نمی تواند وجود 

ل داشته باشد به این معنا نيست آه ذهن و تئوری مقدم است تئوری بدین دلي

اهميت دارد آه خودش از یك یراتيك بالواسطه بدست آمده باشد در واقع نكاه 

وظایف سوسيال دموآراتهای روس آه در شرایط آغاز . انتزاعی به تئوری نيست 

قرن بيستم و در شرایط انقالب دموآراتيك بودند و سوسيال دموآراتهای قرن 

بری همه ی مردم مطرح بيست و یكم همسان نيست اآر در آن زمان مدیریت و ره

است، ابتدا اتحاد و همبستكی خود طبقه آارگر بيش از سایر طبقات مطرح بوده 

 . است



 

ما باید حزب طبقه ی آارگر باشيم یا نماینده ی خواستهای ارتجاعی طبقات 

دیكر ما یا باید حزبی بسازیم آه اعضاء و رهبری اش را طبقه ی آارگر بكند و یا 

رهبران همه ی طبقات اآر برای رهائی از دام اآونوميسم  حزبی آه آلكسيونی از

و رفرميسم تئوری انقالبی را مطرح می آنيم به این معنا نيست آه در حزب طبقه 

ی آارگر باز است آه همه ی اعضاء باشكاه آن را اداره آنند غير از طبقه ی آارگر 

ت زیرا خواهان سایر طبقات ارتجاعی اند تنها طبقه ی آارگر است آه انقالبی س

تغيير انقالبی در همه ی عرصه هاست تا رسيدن به آمونيزم سایر طبقات نه می 

اآر آمونيستها . توانند و نه در جایگاه طبقاتی شان جنين تصوری وجود دارد 

اعتقاد به رهائی بشریت دارند نمی توان بالفاصله به این نتيجه رسيد آه همه 

شان حاضرند با طبقه ی آارگر هم آام شوند طبقات هم خارج از منافع طبقاتی ا

طبقه ی آارگر موضوعش طبقه ی آارگر است و اهدافش اهداف طبقه ی آارگر 

تنها اندیشه های خرده بورزوازی ست با رهبری ليبراليزم آه آوته بينی و عجله 

اش را برای آسب قدرت به حساب انقالبی گری اش می آذارد طبقه ی آارگر 

رین نيازهای سياسی اش حرآت می آند سازماندهی می آند آگاه از اساسی ت

با یك آار مستمر و دائم تا آنكه دیتاتوری یرولتاریا را مستقر سازد جنين حزبی نمی 

تواند مانند سایر طبقات اهداف بلند مدتش را فدای اهداف آوته نظرانه ی خرده 

كه لنين خواهان بورزوازی آند جزب طبقه ی آارگر از آن طبقه ی آارگر است این

اعزام روشنفكران سوسيال دموآرات به درون طبقه ی آارگر است به این دليل 

است آه عناصر واقعا یرولتری آه رهبران عملی طبقه ی آارگر هستند وارد حزب 

شده و برای حزب نصميم سازی آنند ارتباط جزب و طبقه را یكسان آنند و توهمات 

هبران واقعی طبقه ی آارگر نزدیك و در نهایت روشنفكرانه ی حزب را به تفكرات ر

حزب را از درون طبقه ی آارگر انتخاب آند و حزب و طبقه را یكی آند و حزب در 

عرصه اجتماعی و سياسی و اقتصادی توانمند برای رهبری می شود در واقع 

توصيه ی لنين به این خاطر است آه حزب از جهارجوب محفلی روشنفكرانه تبدیل 

واقعی و عملی طبقه ی آارگر بشود حزب طبقه ی آارگر باید حزب طبقه  به رهبر

ی آارگر بماند و قطب بندی جامعه را به سمتی هدایت آند تا همه ی اقشار و 

طبقات حزب خودشان را ایجاد آنند و تصميمات حزب طبقه ی آارگر باعث شود تا 

ب طبقه ی آارگر سایر احزاب بر اساس منافع طبقاتيشان به دنباله روی از حز

آشيده شوند تا مرز بين احزاب حكومتی و احزاب ضد حكومتی را بارزتر آند نه 

آنكه حزب را مرآز خواستهای همه ی طبقات بنمائيم اینجا مسئله ی استقالل 

 نيست زیرا هر حزبی بر اساس منافع طبقاتی اش سنجيده می شود یك حزب 



 

بر اساس منافع طبقاتی طبقه ی طبقه ی آارآر یا حزب طبقه ی آارگر است و 

آارگر حرآت می آند و یا نيست و بر اساس منافع طبقاتی طبقه ای ست آه 

واقعا نمایندگی اش می آند به همين دليل است آه دیالكتيك مبارزه ی طبقاتی 

بامرزبندی های مكانيستی متفاوت است روح تحليل لنين در جه باید آرد همين 

ی آارآر و حزب سوسيال دموآرات هست آه  است آه فاصله ای بين طبقه

روشنفكران ایجاد آرده اند او با درك درست از شرایط خواهان تغيير قوا در حزب 

است تا آارگران بيشتری در حزب حضور یابند و حضور آارگران بيشتر در حزب به 

معنی دنباله رو شدن روشنفكران از آنان است به همين دليل هم هست آه تاآيد 

آارگران شهرهای بزرگ و آارخانه های بزرك تا بتواند آگاه ترین نيروهای دارد 

طبقه ی آارگر را وارد حزب آند نقشه و طرح لنين بر اساس وفاداری و یافشاری 

اش به مارآسيزم طبقه ی آارگر و دیكتاتوری یرولتاریاست اآر رهبران 

آارآر اعمال  مارآسيست معتقدند آه باید هویت هزمونی و اتوریته ی طبقه ی

شود به این دليل است آه خواست طبقه ی آارآر رهائی بشریت است استقرار 

دیكتاتوری یرولتاریاست محو طبقات است هيج طبقه ی دیكری قادر نيست تا آخر 

انقالبی بماند زیرا در هر مرحله ای از مبارزه سایر طبقات به خواستهای 

ا تغيير نمی دهند طبقه ی آارآر طبقاتيشان می رسند زیرا آنان اساس بردگی ر

در هر مرحله از مبارزه با تحليل دقيق آرایش طبقاتی به عنوان طبقه ی آارگر از 

خواستهای انقالبی سایر طبقات حمایت و یشتيبانی می آند و این بدین معنا 

نيست آه طبقه ی آارگر خودش را فراموش آند و زیر یرجم سایر طبقات وارد 

خواهان قل و زنجير بيشتر برایش می باشند رفرميستها مبارزه ای شود آه 

یویوليستها ليبرالها رویزیونيستها و ایورتونيستها همه در تالشند تا طبقه ی آارگر 

را زیر یرجم خودشان هدایت آنند تا خواستهای ارتجاعی اشان را با آمك آارگران 

قل و زنجيرهای  بدست آورند شرآت طبقه ی آارآر در جنين مبارزه ای فقط تقویت

بيشتر و اسارت بيشتر برای طبقه ی آارآر بوده و نفع دیكری ندارد آشاندن طبقه 

ی آارگر به حوزه ی مبارزات اقتصادی یعنی نادیده آرفتن منافع آتی و حياتی 

طبقه ی آارگر و یا خارج آردن طبقه ی آارگر از مبارزات صنفی نيز یعنی خارج 

ه ی رودر رو با سرمایه داری است و آشاندن طبقه ساختن طبقه ی آارآر از مبارز

ی آارآر به حوزه های انتزاعی و ذهنی ست آه باعث می شود طبقه ی آارآر به 

حوزه های بند بازی سایر طبقات و معامالت سرمایه داری آشيده شود طبقه ی 

 آارآر نمی تواند به مبارزه اش مادیت دهد اآر در مبارزات صنفی وارد نشود عينيت

 تئوری در فعليت و عملی بودن است خارج ساختن طبقه ی آارآر از حوزه عمل به 



 

یر حرفی های تئوریك ایجاد امنيت برای سرمایه داری ست جه آسی اعتصاب 

آند ؟ برای جه اعتصاب آند ؟ اینها اولين سئوالت است اما سئوال مهمتر اینست 

 هدف آوتاه مدت از اعتصاب جيست ؟ هدف بلند مدت از اعتصاب جيست ؟ 

فيع اینجاست آه نقش حزب و تئوری انقالبی مطرح می شود و جایكاه ر

خودش را به ما نشان می دهد برای اهداف استراتزیك تا استقرار دیكتاتوری 

یرولتاریا و محو طبقات ما نمی توانيم نقش تئوری و حزب را نادیده انكاریم و این 

همان آاری ست آه تئوریسينهای اآونوميست دجار آن شده اند و با روشهای 

ا خواستهای آذرا و آوتاه مدت مكانيستی اهداف استراتزیك طبقه ی آارگر را ت

تقليل می دهند و از درون این تفكرات جنبشهای سندیكاليستی ظهور می آند آه 

اما جریانهائی آه فقط به فكر تئوری . آفتی ست برای مبارزه ی طبقه ی آارآر 

انقالبی و حزب انقالبی اند با تفكرات ایده آليستی شان مانعی بر سر راه مبارزه 

آارگرند طبقه ی آارگر را از پراتيك عينی و واقعی جدا آرده و در ی عملی طبقه 

عرصه های ذهنی و انتزاعی می آشند در واقع فرد را از هویت طبقاتی اش 

محروم می آنند و مانع عمل انقالبی بالفصل طبقه ی آارگر شده و طبقه ی آارگر 

گان طبقه ی آارگر را به روزی آه هرگز نمی آید اميد می دهند ما به عنوان نمایند

معتقدیم طبقه ی آارگر روزانه با سرمایه داری در جنك است تا در نهایت از دل این 

مبارزه تئوری انقالبی و حزب خودش را بوجود آورد تا سنكر به سنكر سرمایه داری 

را به زیر بكشد با ایجاد شوراهای آارگری در هر جمع آارآری یی آير خواستهای 

ش می باشيم تا با استقرار دیكتاتوری یرولتاریا و محو اقتصادی و سياسی ا

طبقات همراه با طبقه ی آارگر جهانی یشریت را از قيد هرگونه بردگی رها سازیم 

ایجاد شوراهای آارگری یعنی نطفه های دیكتاتوری یرولتاریا و ایجاد حزب 

 .آارگران جهان متحد شوید. آمونيست یعنی ایجاد نطفه های آمونيزم 

 

 

 

  



 

  ٢ضميمه 

 تذکری به رفقا هنگام مطالعه متون کالسيک 

  بينا داراب زند

این روزها خوشبختانه با شکل گيری گروه ها و مجامعی از فعاالن کارگری 

روبرو هستيم که با خط کشی قاطع مابين خود و نظرات ليبرالِی دهه های 

سياسی کارگری حول برنامه ی  - پيشين، به سمت اتحاد محافل سوسياليستی 

نمونه های چنين جریاناتی را می . و عملی سوسياليسم انقالبی گام بر می دارند

گروه کارگری "،" JAFK)(جمعی از فعالين کارگری "، "انقالب سرخ"توان در رفقای 

 مالحظه نمود که با تکيه به دستاوردهای ایدئولوژیک و پراتيک انقالبی... و " هدف

سوسياليستی را از پایه شکل  -نبش کارگری طبقه کارگر سعی دارند تا یک ج 

داده و به ایجاد یک حزب انقالبی طبقه کارگر و در جهت استقرار حکومت شوراها 

به جرأت می توان گفت که چنين مرحله و هدفی سخت ترین و . سازماندهی کنند

حساس ترین دوران رشد طبقاتی پرولتاریا در هر جامعه و مقطعی است و طبيعی 

نين افراد صادق و انقالبی ای با شناخت از کمبودهای تجربيات نظری و است که چ

عملی خود به متون کالسيک علم مبارزه طبقاتی رجوع کرده تا با اتکاء به تجربيات 

  .دهند" راه را از چاه تشخيص"غنی جنبش کارگری، 

یادداشت هایی "نتيجه ی یکی از نمونه های پر ارزش چنين اقدامی را باید در

مثال  )" JAFK(جمعی از فعالين کارگری "توسط رفقای "چه باید کرد"مورد کتابدر 

زد که سایت سالم دمکرات نيز با انتشار آن سعی کرده است در اختيار گروه ها و 

هسته هایی که احيانًا خودشان نيروی پيشبرد چنين فعاليت هایی را ندارند، قرار 

ضرورت تبليغ همه جانبه در بين همه " امروز نيز قسمت پنجم آن را با عنوان. دهد

منتشر کردیم و مطمئنًا قسمت های بعدی این تالش را نيز در خدمت  "اهالی

اما با خواندن عنوان و سپس محتوای آن، گو اینکه . خوانندگان قرار خواهيم داد

مثل هميشه از مواضع اصولی ایدئولوژیک و سياسی مطروحه لذت بردیم، اما 

دشان و خوانندگان متوجه اشتباهی نيز گشتيم که الزم است در اینجا آن را به خو

به خصوص که بنظر می رسد که این اشتباه می رود تا . مطالب شان گوشزد کنيم

 .ایشان گردد) پراتيکی(تبدیل به ستونی از نظریات کارکردی 
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اصوًال هنگاميکه ما به متون کالسيک رجوع می کنيم باید در نظر داشته باشيم 

ن و مکانی غير از شرایط که آنها برای پاسخگویی به معضالت مشخصی در زما

البته اینکه در پاسخگویی به چنان معضالتی چندین . کنونی ما نوشته شده اند

تئوری جهانشمولی یافت می شود که هنوز اعتبار خود را حفظ کرده اند، شکی 

و به همين دليل هم می باشد که در طی دهه ها توانسته اند بعنوان . نيست

دیگری که چند سال پس از نگارششان به  متون کالسيک ارزشمند، از متون

لنين نيز یکی از پر " چه باید کرد"رساله . فراموشی سپرده شده اند، باقی بمانند

ارزش ترین متون کالسيک است که بسياری از نکات آن می تواند بخصوص از 

لحاظ نظری راهنمای ما باشد و اگر در شرایط مشابهی قرار گرفتيم حتی راهنمای 

اما سوألی که برای ما مطرح است، . اليست های انقالبی باشدعمل سوسي

 آیا ما در همان شرایط قرار داریم؟ : اینست که

از لحاظ تشخيص خط مشی انحرافی ای که اینک با آن " جافک"ما با رفقای 

روبرو هستيم، یعنی دیدگاه سوسيال ليبرال و سوسيال دمکراسی و عملکرد 

اما زمانيکه در متن نوشته های آنها می خوانيم . ماکونوميستی آنها هم عقيده ای

ما باید به مثابه تئوریسين، مروج، "وقتی آه لنين در چه باید آرد می گوید « : که

باید با یك دید استراتژیك به " مبلغ و سازمانده بين همه طبقات اهالی برویم

لكه در مساله نگاه آنيم آه محدود به دوران قبل از آسب قدرت سياسی نيست ب

در اینجا بحث در چارچوب . سراسر دوران سوسياليسم هم باید چنين آنيم

چگونگی درگير آردن هر چه بيشتر و آيفيتا باالتر توده ها در اداره امور جامعه و 

دولت بعد از پيروزی انقالب نيست، بلكه بر سر رهبری یك فرایند به سوی یك هدف 

بين عنصر آگاه با حرآت همه طبقات  معين است آه برقراری چنين مناسباتی را

ا ایجاد می شود که آیا شرایط این سوأل برای م] ١[ ».اهالی می طلبد

ميالدی با شرایط ما در سال  ١٩٠٣و  ١٩٠٢سوسياليست های انقالبی در سال 

شمسی همسان است که ما چنين توصيه ی مشخصی را در پراتيک خود  ١٣٨٧

به دیگران می کنيم؟ و از طرف دیگر، آن را چون اصل مطلقی مطرح می سازیم 

کمپ سوسيال ليبرال ها و اکونوميست ها  که گویا اگر کسی مخالف آن است در

 قرار می گيرد؟
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سوسياليست های انقالبی روسيه در سال . فکر نمی کنم که اینگونه باشد

های یاد شده مدت قریب به ده سال بود که فعاليت های مشخص انقالبی خود را 

های کميته "و ایجاد " دستيابی به برنامه انقالبی"آغاز کرده و از مراحل مختلف 

و ادغام با بسياری از کارگران پيشرو گذشته " سوسياليستی در شهرهای بزرگ

سوسيال دمکراسی (بودند و در آستانه تشکيل اولين کنگره حزب طبقه کارگر 

در چنين زمانی است که لنين به سوسياليست های . قرار داشتند) روسيه

ستی تبدیل به گرو که در کميته های محلی سوسيالي) کارگر و روشنفکر(انقالبی 

ما باید به "های کاری و مبنای اتحاد حزبی گشته بودند، دستوالعمِل مشخِص 

را توصيه " مثابه تئوریسين، مروج، مبلغ و سازمانده بين همه طبقات اهالی برویم

 ١٩٠٠تا  ١٨٩٥اما، هنگاميکه سوسيال دمکراسی روسيه در سال های . می کند

بًا از روشنفکران سوسياليست تشکيل گشته بود هنوز مانند شرایط کنونی ما غال

و ایشان هنوز نتوانسته بودند قشر آگاهی از طبقه کارگر بوجود بياورند، در رساله 

فعاليت های ما : " توصيه می کند که] ٢[ "وظایف سوسيال دمکرات های روسيه"

 . در وحله ی اول وعمدتًا ميان کارگراِن کارخانه و شهری است

سوسيال . ( سوسيال دمکراسی روسيه نباید نيروهای خود را پراکنده کند

يت های خود را بر روی کارگران صنعتی می بایست فعال) دمکراسی روسيه

دارای حساسيت بيشتری نسبت به ایده های ) کارگرانی که. (متمرکز سازد

سوسيال دمکراتيک هستند و از لحاظ سياسی و معرفتی تکامل یافته ترندو 

بنابراین ایجاد . مهمتر آنکه از لحاظ تعداد در مراکز بزرگ سياسی متمرکزند

در ميان کارگران کارخانه و ) durable -ضربه ناپذیر (وام تشکالتی انقالبی و با د

وظيفه . شهری مهمترین و عاجل ترین وظيفه کنونی سوسيال دمکراسی است

اما، در همان حاليکه ما . ای که انحراف از آن در حال حاضر بسيار نابخردانه است

اکندگی آنها لزوم تمرکز نيروهای خود را بر کارگران کارخانه متمرکز کرده و از پر

دوری می کنيم، هرگز به سوسيال دمکرات های روسيه توصيه نمی کنيم که 

. اصًال اینگونه نيست. نسبت به دیگر اقشار کارگری و پرولتاریا بی تفاوت باشند

شرایط زندگی مشخص کارگران کارخانه های روسيه ایشان را ایجاب می کند که 

تِی پراکنده شده در دیگر شهرها و با کارگران صنایع دستی و پرولتاریای صنع

روستاها که در شرایط به مراتب بدتری به سر می برند، ارتباط نزدیکی برقرار 

که اغلب خانواده هایشان در روستا (همچنين کارگران کارخانه های روسيه . کنند

 ) زندگی می کنند
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در ارتباط مستقيم با توده های روستایی و نتيجتًا پرولتاریای روستا و ميليون ها 

کارگر کشاورزی و کارگران نيمه وقت و همچنين با دهقانان زمين باخته ای که با 

بينوایی و کار بصورت نيمه وقت سعی در حفظ زمين کوچک خود دارند و جزو 

ل دمکرات ها ارسال نيرو را به سوسيا. مزدگيران محسوب می شوند، قرار دارند

ميان کارگران کارهای دستی و کارگران روستایی مناسب زمانه نمی دانند، اما 

آنها سعی خواهند کرد . این بدین معنا نيست که خيال دارند آنها را به شمار نياورند

تا با آکاهی دهی در مورد مسائل کارگران صنایع دستی و روستایی به کارگران 

ا را تحت تأثير قرار داده تا هنگاميکه ایشان با این کارگران برخورد می پيشرو آنه

کنند آنها را با ایده های مبارزه طبقاتی ، سوسياليسم و وظایف سياسی 

سوسيال دمکراسی بصورت عمومی و پرولتاریای روسيه به اخص آشنا سازند ُپر 

  ]٣[ )" imbue( غنی سازند -کنند

پس می بينيم که دستوالعمل های مربوط به پراتيک مشخص انقالبی منوط به 

سوسيال دمکراسی . باشد تحليل ما از شرایط مشخص نيروهای بالفعل مان می

که هنوز نيروهایش به غنای کافی از اعضای )١٨٩٧(روسيه در اواخر صده نوزدهم 

 کارگری نرسيده بودند، تمامی نيروهای خود را در مراکز صنعتی و کارگران صنعتی

متمرکز کرده و لنين سوسياليست ها را از پراکنده کردن نيروهایشان بر حذر می 

اقشار عقب مانده تر کارگران را نيز از وظایف فوری و  و حتی کار در. داشت

ميالدی،  ١٩٠٢اما در سال . مستقيم سوسيال دمکرات های روسيه نمی شمارد

پس از آنکه تعداد الزمی از کارگران پيشرو در کميته های حزبی متشکل شده 

 بودند و توان مبارزاتی و سازماندهِی ایشان را به مراتب باالتر برده بودند،

ما باید به مثابه تئوریسين، مروج، مبلغ و سازمانده بين همه طبقات "دستورالعمِل 

  .را توصيه می کند" اهالی برویم

در پایان باید متذکر شوم که در چنين زمان مهم و حساسی ما باید از اشتباهات 

کوچکی که می تواند تبدیل به انحراف مسير بزرگتری شود پرهيز کنيم و اینک که 

جبران ناآگاهی و بی تجربگی جریان نو پای سوسياليسم انقالبی مجبور به برای 

مراجعه ی دوباره به متون کالسيک گشته ایم، مراقب اعتبار نتيجه گيری های خود 

اینطور نيست که تمام احکام صادر شده توسط بزرگان مارکسيسم در . باشيم

 .متون کالسيک در تمامی شرایط معتبر هستند
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  یادداشت 

  "ضرورت تبليغ همه جانبه در بين همه اهالی] "١[
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   ٣ضميمه ی 

  ”چه باید آرد“یك توضيح ضروری در مورد یادداشتهایی از مطالعه 

انتشار خارجی پنج قسمت از یادداشتهایی آه از مطالعه اثر مهم لنين تهيه آرده 

مثبت مخاطبان وبالگ ما و دیگر سایت های سياسی " العمل عمدتابودیم با عكس 

جمعی از فعالين "ما در بخش اظهار نظر آاربران وبالگ . و آارگری روبرو شد

انتشار داد، با " سالم دمكرات"و نيز در مقاالت آوتاهی آه سایت " آارگری

را در مورد  در نوشته آنونی می خواهيم نكاتی. انتقادهای معينی نيز روبرو شدیم

در همين نوشته به . این یادداشتها و هدف خود از انتشار خارجی آنها مطرح آنيم

  .برخی انتقادهای مطرح شده نيز می پردازیم

این یادداشتها در واقع مجموعه نكاتی است آه در جریان مطالعه دستجمعی 

لگو بردارانه ما مطالعه اثر لنين را با دیدی ا. جمعبندی آرده بودیم" چه باید آرد"

بلكه از سایر آثار مهم گذشته جنبش ” چه باید آرد”نه فقط از . انجام ندادیم

  . انقالبی طبقه آارگر جهانی نيز نباید الگو برداری آرد

هدف ما از این مطالعه، تعميق درك خود از پدیده اآونوميسم، مبانی 

مور تشكيالتی یك ایدئولوژیك این پدیده و انعكاس آن در سياست ها و شعارها و ا

چندان معصومانه " چه باید آرد"واضح است آه رجوع ما به . حزب آارگری بود

 . یعنی ما با گرایشی آشكارا جانبدارانه و دیرینه سراغ لنين رفتيم! نبود
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) و حتی در زمان خود لنين(آنهم به سراغ نوشته ای آه طی دهه های گذشته 

ونوميست و انحالل طلبان حزبی قرار مورد حمله جریانات رنگارنگ رفرميست،اآ

، جوهر و مبنای درك از حزب انقالبی و از "چه باید آرد"به نظر ما . گرفته است

چه "از دید مخالفان . رابطه ميان عنصر آگاهی و جنبش خودبخودی را در خود دارد

، این اثر را بازتاب می دهد و سر منشاء بوروآراتيسم بعدی در دوران "باید آرد

اليسم جوهر و مبنای نخبه گرایی، اقتدار گرایی و دیكتاتورمنشی حزبی سوسي

ما در مطالعات جنبی خود حتی به یادداشت آوتاهی از لنين در . شوروی است

") چه باید آرد"یعنی بيشتراز دهسال بعد از انتشار (دوران جنگ جهانی اول 

سوی خود به از " ضرورت خم آردن چوب به سمت مخالف"برخوردیم آه صحبت از 

_ ، در مواجهه با گرایش های رفرميستی "چه باید آرد"هنگام نوشتن 

 . اآونوميستی و فرصت طلبانه می آند

را در چه " خم آردن"اینكه منظور لنين از طرح این موضوع چه بوده، و این 

چه باید "ولی از نظر ما، مبانی و جوهر . زمينه ای مد نظر داشته، روشن نيست

خواه حزب، خواه (باید در نگرش و عملكرد هر نيروی آگاه طبقه آارگر  آماآان" آرد

وجود اآونوميسم و رفرميسم جان سخت در  .جاری باشد) حزبی_ تشكل پيشا 

ميان فعاالن جنبش آارگری و چپ ایران، دليل خوبی بود آه به فكر انتشار خارجی 

ایران هيچگاه می توان گفت آه در جنبش آارگری و چپ . بيفتيم"یادداشتها"

. جدی گرفته نشده، یا به شكل عميق درك نشده است" چه باید آردی"نگرش 

یعنی تا همين امروز آه ما (منظورمان به هيچ وجه این نيست آه گویا تا به حال 

هيچ نيرو و شخصی در جنبش ایران،تفكر لنينی ) به مطالعه این اثر نشسته ایم

ما داریم در مورد جریان غالب و مسلط . نداشته و در این راستا نكوشيده است

ما فكر می آنيم آه در . طی سال های طوالنی حيات این جنبش صحبت می آنيم

این زمينه،در ميان نيروها و افرادی آه خود را پيرو نگرش لنين می دانستند نيز 

ها به این نگرش پایبند "چه باید آردی"نوسان وجود داشته است و بسياری از 

ما در بررسی تاریخچه جنبش چپ و آارگری در ایران به نكات جالبی در  .نمانده اند

 ٣٢مثال در دوران فعاليت گسترده حزب توده در سال های . این زمينه بر می خوریم

بخش آوچكی از آادرها آه مخالف رهبری رفرميست حزب بودند و به  ١٣٢٠ـ 

به مثابه یك جبهه (وده ایجاد هسته های اوليه برای ایجاد حزب لنينی در دل حزب ت

اعتقاد داشتند،از سوی رهبری مورد بهتان قرار ) ضد امپریاليستی –دمكراتيك 

 . گرفته، به اتهام خرابكاری و تحریك به انفراد آشانده شدند



 

یعنی جریان رفرميستی مسلط بر جنبش آارگری در آن دوران، خط و نگرش 

را بيش از هر آس طبقه آارگر  را سرآوب آرد؛ و چوب این مساله" چه باید آردی"

یك قرن “این هم جالب است آه در آتابی آه اخيرا تحت عنوان . در ایران خورد

انتشار یافته، در بررسی تاریخچه ) به قلم محمد حسين(” مبارزه طبقاتی در ایران

حزب توده در آن دوران،هيچ اشاره ای به این وجه مهم و تعيين آننده در مبارزات 

این بی توجهی به عنصر آگاهی آه در واقع . نشده است) درون حزبیو (طبقاتی 

معنایی جز نادیده گرفتن ضرورت حزب پيشاهنگ در سازماندهی و رهبری انقالب 

اجتماعی ندارد، بازتاب گرایش و تفكر مسلط بر بخش بزرگی از فعاالن جنبش 

مورد با چنين دیدگاهی،همه موضع گيری ها در . آارگری در حال حاضر است

رفرميست بودن رهبری حزب توده در آن سال ها، به یك ناسزای توخالی تبدیل 

 .می شود

به آن برخوردیم، تاثير " چه باید آرد"نكته روشنگر دیگری آه هنگام مطالعه 

سرآوب پليسی نيروهای انقالبی در شكل دهی شرایط ذهنی رفرميستی و 

ا این را به عينه در تجربه م. پایين آمدن سطح توقعات در ميان مبارزان است

به همين ترتيب،لنين به تشریح شرایطی می . دیده ایم ٥٧شكست خونين انقالب 

پردازد آه عمده شدن یك گرایش یا نيروی مخالف از نظر دستگاه حاآمه عمال 

باعث می شود آه ميدان مانور معينی برای گرایش ها و نيروهای مخالف دیگر به 

در روسيه ” مارآسيسم علنی“ا آه لنين در مورد پدیده این نكته ر. وجود بياید

. مطرح می آند،به نوعی در تجربه مبارزه طبقاتی در ایران نيز مشاهده شده است

. است” مارآسيسم علنی“در همين زمينه یعنی ” یادداشتها“یكی از انتقادها به 

ری در آستانه در ایران با اوضاع روسيه تزا” دوم خرداد“ما به مقایسه دوره آغازین 

نظر آه به   پرداخته بودیم؛ تنها از این) آنگونه آه لنين تصویر می آند(قرن بيستم 

” دوم خرداد“سر بلند آردن گروهی از روشنفكران چپ ایران آه در فضای بعد از 

و برخی از آنان هنوز (به انتشار آثار مارآسيستی و شبه مارآسيستی پرداختند 

اشاره ) ر و آنترل شده تر به این آار ادامه می دهندهم در سطحی بسيار محدودت

از امكان ائتالف با مارآسيستهای علنی صحبت می ” چه باید آرد“لنين در . آنيم

آند و اینكه سوسيال دمكرات های انقالبی به خاطر قدرت خط خود و پشتوانه 

طبقاتی خود از چنين نزدیك شدنی به مارآسيست های ليبرال یا علنی نمی 

ما بدون الگوبرداری نعل به نعل از این بحث لنين می خواستيم به موقعيت . سندتر

 طبقاتی چنين پدیده ای در ایران امروز و فضای فكری معينی آه ميان روشنفكران 



 

بحث ما این بود و هست آه . و مشخصا در دانشگاه ها ایجاد آرده، اشاره آنيم

در همان حال آه برداشت  یعنی. چنين فضای فكری ای فقط یك جنبه ندارد

رفرميستی،غير انقالبی و یا صرفا آآادميك از مارآسيسم را اشاعه می دهد؛ 

. باعث تبليغ مارآس و مارآسيسم و تشویق مطالعه آثار آالسيك نيز می شود

و توهم پراآنی های دوم (موضع گيری یا ناسزا گفتن به رفرميسم و سازشكاری 

 –جامعه، نباید تاثير مثبت فعاليت آآادميك  این دسته از روشنفكران) خردادی

، آاله خود را در "یادداشتها"ما مطمئنيم آه اگر ناقدان . فرهنگی آنان را بپوشاند

این زمينه قاضی آنند می بينند آه حتی خودشان هم از شنيدن خبر انتشار 

  .و امثالهم به وجد می آیند و اینجا و آنجا سراغش را می گيرند" آاپيتال"

رفتن "آه انتقاداتی را برانگيخت به آنچه لنين در عبارت " یادداشتها"ته دیگری از نك

به " به نظر ما،این وظيفه دقيقا .بيان آرده، مربوط می شود" بين تمام اهالی

نه فقط . مفهوم و روش رهبری طبقه آارگر بر انقالب اجتماعی گره خورده است

نيروهای پيشاهنگ سایر طبقات  نيروهای انقالبی و آگاه طبقه آارگر، بلكه

اجتماعی نيز برای آوبيدن مهر خود بر تحوالت اجتماعی و جهت دادن به حرآت 

مردم، آنگونه آه منافع طبقاتی خودشان تامين شود، به ميان تمام اهالی می 

، تبليغ و ترویج اهداف انقالب یكم: از نظر لنين،این آار به دو معنی است. روند

ی طبقه آارگر و برنامه های آوتاه مدت و درازمدت پيشاهنگ اجتماعی تحت رهبر

، افشاگری دوم .در سراسر جامعه) در مورد قشرها و طبقات مختلف(طبقه آارگر 

از همه بهره آشی ها و ستم هایی آه بر همه قشرها و طبقات مردم روا می 

ت و از مقاوم) به اشكال و درجات مختلف،و مشروط و نامشروط(شود و پشتيبانی 

این دو آار، امروز و . اعتراض و مبارزه همه آنها در برابر نظام و دولت طبقاتی حاآم

ضعيف یا محدود بودن یك نيروی انقالبی بدون شك دامنه فعاليت و . فردا ندارد

تاثير گذاریش در این عرصه را محدود خواهد آرد؛ ولی محتوای این آار را تغيير 

ربيت و پرورش و جذب آارگران از همان ابتدای این بخش مهمی از ت. نخواهد داد

یعنی نمی توان گفت آه در . فعاليت در ميان طبقه آارگر محسوب می شود

ابتدای آار، باید فقط به ميان آارگران رفت و جای پای خود را با پرداختن به مسائل 

د چه بای“"نكته . صرفا آارگری محكم آرد؛ و در مراحل بعد به بقيه جامعه پرداخت

و لنين اینست آه سوسيال دمكرات ها باید با این سياست به ميان آارگران " آرد

ابزارهای الزم برای تربيت و پرورش آارگران باید با همين جهت گيری . بروند

 .ساخته شوند



 

یكی دیگر از انتقادهای مطرح . و باالخره یك نكته در مورد روشنفكران و آارگران

ه ما با بحث های خود،ميان روشنفكران و توده اینست آ” یادداشتها“شده به 

آارگران دیوار آشيده ایم و همه توجه خود را به روشنفكران معطوف داشته،به 

،نزدیك آردن ”چه باید آرد“آنان پر بها داده ایم؛ حال آنكه هدف لنين از نوشتن 

بارها  در پاسخ به این انتقاد باید بگویيم آه ما. روشنفكران به آارگران بوده است

زیرا لنين نه . را زیر و رو آردیم، ولی اصال به چنين هدفی برنخوردیم” چه باید آرد“

در مورد روشنفكران به طور عام، بلكه در مورد روشنفكران سوسيال دمكرات 

یعنی آسانی آه نه تنها می خواستند بر جنبش طبقه آارگر تاثير . صحبت می آند

همه . ه آگاهانه قصد رهبری سياسی آن را داشتندبگذارند و با آن پيوند بخورند،بلك

 .بحث لنين بر سر اینست آه با چه سياستی باید به ميان آارگران رفت

به ویژه آنجا آه بحث حزب درميان است هيچ مرزی ميان ” چه باید آرد“لنين در  

همه بحث . آارگر سوسيال دمكرات و روشنفكر سوسيال دمكرات نمی آشد

یگر متفكران و رهبران انقالبی طبقه آارگر جهانی در مورد هایی آه لنين و د

ضرورت جذب هر چه بيشتر آارگران به درون حزب انقالبی پرولتری آرده اند، به 

معنای اینست آه ستون فقرات محكمی از پرولترهایی آه مسلح به ایدئولوژی و 

مه آاری و ادا. سياست انقالبی و دارای مهارت های انقالبی هستند به وجود آید

پيگيری فعاليت انقالبی و در سطح باالتر، انجام انقالب و ساختمان سوسياليسم 

نيرویی . در گرو شكل گيری و قوام گرفتن چنين تشكيالت رهبری آننده ای است

) چه آارگر، چه روشنفكر(آه در صفوف حزب انقالبی طبقه آارگر گرد می آید 

و زحمتكشان جامعه، اقليت باقی  برای مدتهای طوالنی نسبت به آل آارگران

و همانطور آه تجربه نشان داده این مساله حتی ساليان سال در . خواهند ماند

پس برای اینكه ببينيم یك . دوران ساختمان سوسياليسم نيز ادامه خواهد داشت

حزب نماینده واقعی طبقه آارگر هست یا نه، نمی توانيم به تعداد آارگرانی آه در 

اما در صورتی آه یك حزب،تالش مشخصی را . دارد نگاه آنيم صفوفش عضویت

برای جذب پيشروترین و انقالبی ترین اعضای طبقه آارگر در هر مقطع سازمان 

ندهد، یعنی نسبت به دامنه و عمق انقالبی آه می خواهد سازماندهی آند و 

یا در . توان آيفی و آمی ضروری برای انجام این آار بی توجه مانده است

اینها مجموعه .واقع،اهميت وظایف انقالبی خود را به درستی درك نكرده است

 . نكاتی بود آه در این فرصت مطرح آردنشان را مفيد و الزم دیدیم



ما مشتاقانه منتظر ادامه اظهار نظرها و انتقادهای همه خوانندگان 

    .هستيم" یادداشتهایی از مطالعه چه باید آرد"

 ٨٧آبان ماه   گر استفردا ازآن طبقه ی کار

 

  ٤ضميمه 

  

بين _ نا گفته پيدا است که در اینجا اوال انحراف جنبش کارگری در سطح کلی ...

اعالم شده " اکونوميسم" المللی در شرایط کنونی با یک شبيه سازی زیرکانه 

یعنی درست زمانی که باید متعاقب درس گيری اصولی از آموزش های . است

در پی " ?چه باید کرد" به متدلوژی دیالکتيکی مندرج در رساله ی لنينيسم و با اتکا 

استنتاج اصولی از شرایط مشخص پرداخت بدون هيچگونه تبينی ما را در برابر یک 

در واقع بولتن . قرار ميدهند" مصادره به مطلوب" شبيه سازی با اتکا به متدولوژی 

را مطرح نميکند، لباس  به نظریه از پيش آماده اش که البته به صراحت هم آن

ها آنگونه که " اکونوميست" ثانيا بر این نکته که وقتی اتفاقًا  . لنينی می پوشاند

بولتن می گوید صریحا از ایده آلهای خویش دفاع ميکند، در واقع از گسترش 

ایدئولوژیی ليبرالی درجنبش کارگری سخن می گویند و طبعا به مدافعان 

. بش تحول پيدا می کند، پرده ساتر افکنده شده استایدئولوژی بورژواری در جن

  .ثالثا ظاهرا برای بولتن اکونوميسم مترادف ایدئولوژی بورژوازی نيست

 ٨٧دی ماه  ١٨رزمندگان شماره _  ١و٣ستون  ٩- ٨ص 

 



 

هرفعال و یا جریان سياسی طبعا از این آزادی برخوردار است که متدولوژی 

ش رویش را متناسب با مبانی و تاکتيکی که برخورد به مسائل مبتال به جنبش پي

در واقع : " بنابراین وقتی بولتن می نویسد که . در دستور دارد خود انتخاب نماید

جدل صرف و مچ . ما به بحثهای اثباتی و استداللی بيشتر احتياج داریم تا پلميک

 این انتخابی بر اساس مبانی معينی است که مورد قبول آنها است." گيری صرف

اما وقتی بولتن مسئله فوق را بطور دو فاکتو .و ما هم قصد مجادله در آن را نداریم

 به لنينسيم و چگونگی مبارزه مارکسيسم و اپورتونيسم مربوط ميکند ما را باالجبار 

در شرایطی قرار ميدهد که بگویيم بولتن اساسا نظریه غير قابل دفاع خود را به 

هر کس با نگاهی گذار به چه باید کرد بخوبی در . هدنام لنين به خورد خواننده ميد

مييابد که جوهر مباحث لنين تماما بر استدالالت پلميکی بر عليه جریانات انحرافی 

در جنبش سوسيال دمکراسی روسيه به مثابه بحشی از جریان اپورتونيسم بين 

ن بين المللی قرار دارد و از آنجا که این اولين پدیده جریا" آزادی انتقاد" الملی 

اپورتونيسم است و متاثر ازین به دو اردوگاه متفاوت تقسيم شده بود و بلحاظ این 

اوضاع نوین بسياری در اغتشاش فکری و عملی بسر ميبرند، لنين جهت تنویر 

افکار جنبش و استحکام مبانی پلميکی، در مباحث مطروحه پيرامون اوضاع خود را 

اینکه مثًال بولتن . شرایط و نظریات جاری ميبيندملزم به توضيح و تبين الفبائی 

ميگوید ما به بجثهای پلميکی و جدل احتياج نداریم البته به خودشان مربوط است 

که از چه خط مشی در تقابل انحرافات موجود تبعيت کنند ولی وقتی آن را با 

وانيم بگوئيم استنادی غير واقعی اما زیرکانه به لنين به ما ارائه ميدهند ما تنها ميت

که بر اساس تجارب بلشویسم انقالبی از قضا باید جهت متحد ساختن صفوف 

جنبش کارگری به افشای بی امان و پلميکی تمامی اردوگاه اپورتونيستی اقدام 

تنها با مدافعه از ایدئولوژی  پرولتری و مبارزه بر عليه  ایدئولوژی بورژوازی . کرد

ما به . متحد ساخت و این اتحاد را حفظ کرداست که ميتوان جنبش کارگری را 

موعظه اخالقی حول چگونگی پيشبرد مباجث و نبردمان بر عليه اپورتونيسم آن 

هم درست در زمانی که سالهاست وجود انواع و اقسام نظریات اپورتونيستی در 

جنبش ما از فرط وفور و اشاعه روزمره اشن بسيار بدیهی به نظر ميرسند، 

  .یماحتياجی ندار

 ٨٧دی ماه  ١٨رزمندگان شماره _  ١و ٣و٢ستون ١٠- ٩ص 

 



 

اتفاقا بر اساس آن خصوصياتی که بولتن . نویسندگان بولتن به ما پيشنهاد ميدهند

. ارائه ميدهد، اوضاع درست در شرایطی است که لنين از گسست مدافعه ميکند

به  بر اساس آموزش لنينيسم بایستی با جد و جهد تمام هر جریانی را که

. بپردازد افشا نمود_ از جمله دیکتاتوری پرولتاریا _ اغتشاش پيرامون مبانی اوليه 

تربيت سوسياليستی فعالين جنبش کارگری منوط به افشاء چنين جریاناتی است 

در این زمينه هم درک بولتن ربطی به . گشتن" ائتالف" و نه دنبال دليل برای 

  .لنينسيم ندارد

 ٨٧دی ماه  ١٨ن شماره رزمندگا_  ٢ستون ١٢ص 

لنين ازپدیده تاریخی معينی در روسيه سخن می گوید و مشی تاکتيکی سوسيال 

دمکراسی در برخورد با آن را مد نظر قرار ميدهد و بسيار روشن از شرایط ائتالف 

قطع رابطه ای که علتش از قضا . اوليه و دالیل قطع رابطه بعدی سخن ميگوید

. بولتن به درس گيری جهت ائتالف تاویل شده استهمان چيزی است که تاکتيک 

شما مشخص ازمارکسيسم علنی سخن گفته اید و مشخصًا با متدولوژی مصادره 

به مطلوب از سر و ته آموزش لنين زده اید و ژرف بينی خود در زمينه تصادها را 

اکنون از تحویل خواننده داده و آن را جزو نکاتی قرار داده اید که ما باید بياموزیم و 

در دیگری وارد شده و حق به جانب از تالشتان برای سياست چه باید کرد؟ ی 

آثار " ترجمه"سخن ميگوئيد و خط مشی ائتالف را به بذل توجه اتان به 

  .مارکسيستی تاویل ميکنيد

  ٨٧دی ماه  ١٨رزمندگان شماره _  ٢و١ستون  ١٣ص

شيرین "خواننده ميتواند بسادگی روح همان استدالل عاميانه ای را که در وجود 

ظاهرًا . در جستجوی  جنبش زنان ميگردید، بخوبی در اینجا مشاهده کند" عبادی

نویسندگان بولتن یا آن استدالالت را از خاطر برده اند و یا شاید از سر سهل 

این خط مشی تاکتيکی تعظيم . ه اندانگاری محددًا آنرا در بستر دیگری مطرح کرد

ظاهرا جان سخت تر از آن است که به این ! در مقابل آنچه هست و تکریم حداقل

" بزعم ما اگر کسانی از انتشار . به مطلب باز گردیم. سادگی ها از ميدان بدر شود

خوشحال ميشوند ميتوانند به این دليل هم باشد که انتشار کاپيتال را " کاپيتال

زیرا بازار کتاب هم مانند هر کاالی . ای برای درخواست اجتماعی آن ميدانند نشانه

 دیگردرجامعه سرمایه داری تابع قانون عرضه و تقاضا است 



 

در بازار کتاب نشان ميدهد که برای انتشار آن تقاضا وجود " کاپيتال"و انتشار مجدد 

  . آور بوده است دارد و طبيعی است که انتشار آن برای عوامل ذینفع  هم سود

  ٨٧دی ماه  ١٨رزمندگان شماره _  ١ستون  ١٤ص

پيش از به اتمام رساندن نوشته حاضر ضروری است که اشاره کنيم که بر خالف 

که امر سازماندهی جنبش روزمره کارگری را در ارتباط با امر " چه باید کرد؟"کتاب 

ز قضا انحراف سازماندهی حزب طبقه کارگر مورد مالحظه قرار داده است و ا

اکونوميستی را حول مسئله چگونگی ارتباط مبارزات سياسی و اقتصادی طبقه 

نویسندگان بولتن بر اساس اوضاع رایج در بخشی از . کارگر افشاء نموده است

 جنبش چپ صالح را در این دیده اند که از پرداختن به این نکته محوری و نتایج

نقالبی طفره رفته و عامدا آن را مورد تکاملی عملی آن در اندیشه بلشویسم ا 

حال آنکه هر کارگر کمونيسنی بخوبی ميداند که امروزه . اغماض قرار داده اند

تشتت در زمينه امر تشکل کارگری و شيوع آرا اپورتونيستی و رفرميستی در کنار 

سانتریسم حاکم بر برخی احزاب و سازمانهای چپ چه لطماتت عظيمی را در هدر 

  .ژی فعالين کارگری در بر داشته استدادن انر

 ٨٧دی ماه  ١٨رزمندگان شماره _ ٢و١ستون ١٤ص 
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  موخره

برای نگاشتن این موخره، متن یادداشتها و نظرها و نقدهایی آه بر آن نوشته 

جنبش این نگاه مجدد، ما را در مورد تصویری آه از . شده را دو بار دیگر خواندیم

. چپ و آنچه به نام جنبش آارگری در ایران مشهور شده داشتيم محكمتر آرد

منظورمان جمع های فعال در ارتباط با جنبش آارگری است آه گرایش های (

نتيجه اینكه راهگشایی در وضع آنونی، در گرو .) مختلفی را نمایندگی می آنند

انقالبی، و نه فقط خانه تكانی، تسویه حساب با گرایش های نادرست و غير

ما . پاآسازی آه نوسازی دیدگاه، تئوری ها و روش های رایج در این جنبش است

شاید این تاآيد . از اآونوميسم و رفرميسم صحبت آردیم" در یادداشتها، مكررا

سر و آار داشتيم آه محورش مبارزه با " چه باید آرد"ضروری و صحيح، چون با 

" اما در مورد جنبش خودمان در ایران صرفا. ر بوداآونوميسم است، اجتناب ناپذی

بسنده ) و رفرميسمی آه همراه و همزاد آن است(نمی توان به نقد اآونوميسم 

در جنبش ما، ملغمه ای از التقاط تئوریك، دگماتيسم نظری، محدود نگری در . آرد

با  همه اینها، لبه مبارزه. روش و عملكرد، و باالخره سكتاریسم بيداد می آند

اآونوميسم و رفرميسم را آند می آند و به طور آلی به پيشبرد مبارزه انقالبی 

  .پرولتری صدمه می زند

به موضوع " مثال. در این موخره آوتاه، فقط به بعضی نمونه ها اشاره می آنيم

در پس جمع شدن ها و جدا . ساختن نگاه آنيد... متشكل شدن و آميته یا شورا و

آه در مقابل چشم ما می گذرد چه توجيه تئوریك ـ ) پيوستن هاو دوباره (شدن ها 

سياسی ـ ایدئولوژیكی قرار دارد؟ چقدر نمایندگان هر گرایش الزم می بينند آه 

علت اتحاد و یا انشعاب خود را ریشه یابی آنند و به عنوان پایه آار و راهنمای 

به طور آلی جنبش  در اختيار همفكران و) یا حتی فقط برای انتقال تجربه(عمل 

چقدر خودشان به علل این اتحادها و انشعاب ها " چپ و آارگری قرار دهند؟ اصال

آگاهند؟ وقتی آه لنين می گفت پيش از آنكه متحد شویم و برای آنكه متحد شویم 

او با . باید مرز تمایزهای ميان خود را به روشنی مشخص آنيم، قصه نمی گفت

و شاید هم در (سوسيال دمكراسی روسيه این حرف داشت درس های جنبش 

و نيز (در دوره های اوليه شكل گيری یك جنبش . را گوشزد می آرد) سطح اروپا

معموال ) شروع آردن ها" صفر"در دوره های متعاقب شكست های سنگين و از 

 ) احساسی و تنگ نظرانه(اتحادها و انشعاب های نادرست و فكر نشده 



 

با هم متحد می شوند آه بر یك مبنای واحد ایدئولوژیك ـ  خيلی ها. اتفاق می افتند

خيلی ها از هم جدا می شوند آه در اهداف و نيات، اختالف . سياسی نایستاده اند

اما وقتی آه گرد و غبارهای اوليه فرو نشست، وقتی . بنيادینی با یكدیگر ندارند

شی از آه دوره آودآی جنبش سر آمد، وقتی آه بحران حاد و سرگيجه نا

شكست سپری شد، دیگر باید خيلی عميق تر و دقيق تر به اهداف و راه و روش 

باید پيش از آنكه و برای آنكه متحد شویم، مرز تمایزها را به روشنی . آار نگاه آرد

و برای اینكه بتوان اینها را مشخص آنيم، باید به مبارزه و بحث و . مشخص آنيم

آتی، موضوعات اساسی روز، و تجارب  جدل عميق و علمی بر سر دورنماهای

بدون مالحظه آاری، تشكيالت داری، تعارف و دو دوزه . حياتی گذشته، بپردازیم

. بازی؛ یعنی بدون همه چيزهایی آه در مقوله اپورتونيسم و ليبراليسم می گنجد

اگر روشن آردن مرز تمایزها . اما بگذارید همينجا یك نكته اساسی را روشن آنيم

آه یك وجه آن، رویكرد نقادانه و (با یك نگرش نقادانه علمی انجام نشود " واقعا

راه برای دعواها و جنجال های بی ثمر باز ) نظرها و عملكردهای خود نيز هست

مثال دیگری . نه اتحاد صحيحی شكل می گيرد و نه انشعاب صحيح. می شود

ز تشكل ها و افراد ماجرا از جانب بسياری ا! ”سوليداریتی سنتر“داستان : بزنيم

در مورد ماهيت . رخ داده است” رعد در آسمان بی ابر“طوری آغاز شد آه انگار 

. از سال ها پيش به اندازه آافی سند و مدرك وجود داشت” سوليداریتی سنتر“

همكاری ها و سر یك ميز نشستن ها در سال هایی انجام شده بود آه همه می 

جالب است . ین جریان امپریاليستی چيستدانستند اهداف سياسی نمایندگان ا

، یكی از رفقا در نوشته ای ”رعد و برق ناگهانی“آه نزدیك به دو سال قبل از این 

مشخصا به این جریان و اهداف و عملكردش در ارتباط با فعاالن جنبش آارگری 

ولی خيلی ها این . پرداخته، همگان را به هوشياری و عكس العمل فراخوانده بود

ر و افشاگری را مسكوت گذاشتند؛ اما بعد از گذشت دو سال عليه هشدا

بدون برخورد نقادانه و علمی به همه چيز . یقه دراندند” سوليداریتی سنتر“

باید . نمی توان جایی پا سفت آرد) منجمله به نگرش، نظرها و عملكرهای خود(

سياست  ریشه های آن سر یك ميز نشستن ها و همكاری ها در نگرش، تئوری و

در غير این صورت، شبيه همان رویكرد، همين امروز . های خود جستجو می شد

گيرم (” سوليداریتی سنتر“می تواند در مورد نيروی طبقاتی دیگری از قماش 

 .اتفاق بيفتد) ناشناخته تر و به اصطالح سالم تر

 



 

آه  اگر ممكنست دوباره به نقدی" لطفا: یك نمونه دیگر از مشكالت ذهنی موجود

این نقد نشانه . بر یادداشتها نوشته اند نگاه آنيد" رزمندگان"دوستان ما در نشریه 

آغشته شده است را به ما " آتابی" های روشنی از دگماتيسم نظری آه به روش 

آوردن نقل قول های طوالنی از لنين، بدون اینكه خدمتی به . نشان می دهد

بكند؛ گير دادن به نكته " چه باید آردی"تعميق نقد و روشنتر آردن جوانب دیدگاه 

در حالی آه بحث یادداشتها در مورد دوران آنونی و ضرورت (پلميك آردن یا نكردن 

؛ و مهمتر از )بيش از پيش بحث های اقناعی است و نه نفی و رد پلميك آردن

همه موضوع نحوه رفتار ما با آسانی آه می توان در جنبش ایران آنان را 

ما از وجود چنين افرادی آه بينشی . به حساب آورد" ای علنیمارآسيست ه"

رفرميستی دارند در جامعه خودمان صحبت آردیم؛ آسانی آه به نوعی " اساسا

البته این را (خود را مارآسيست یا طرفدار بخشی از ایده های مارآس می دانند 

 هم بگویيم آه یكی از مشخصات مشترك شان، غير از ضدیت با دیكتاتوری

اینان روشنفكرانی هستند آه ). پرولتاریا، ضدیت با حزب پيشاهنگ انقالبی است

همه . در عرصه های تئوریك ـ آآادميك فعاليت های فرهنگی و انتشاراتی دارند

رفرميست بودن نباید در اردوی " جرم"بحث یادداشتها این بود آه اینها را به 

افكار مارآسيستی می آنند، باید  دشمن قرار داد و هر جا خدماتی در عرضه آثار و

از این حرف " رزمندگان"اما نویسندگان نشریه . برای این آار ارزش قائل شد

برآشفته شده اند؛ گویی قرار است آسی جای آنان را در عرصه آار تئوریك 

برای توجيه بحث " رزمندگان"تاسف بار اینكه، نویسندگان . مارآسيستی تنگ آند

و روش تطابق یك به یك اقتصاد (شكل دیدگاه اقتصادگرایانه  هایشان عاميانه ترین

به شكلی آه حتی مطمئن نيستيم خودشان را هم . جلو گذاشته اند) و سياست

آنان می گویند آه علت ترجمه و تالش برای انتشار بخشی از آثار . قانع آند

یعنی !! ، انگيزه های مادی است"مارآسيست های علنی"مارآس توسط این 

ریشه "ما فقط این را در مورد . این آتاب ها فروش دارد، ترجمه می شود چون

به سبك رزمندگان می توانيم بگویيم آه اگر این گروه از مترجمان چنين " یابی

انگيزه ای داشتند، باید سراغ ترجمه حل المسائل های خارجی و آتاب های 

بگذارید بحث در . بار تجدید چاپ می شود ٢٠آموزش زبان می رفتند آه بيش از 

ما این نكته . این موخره پيرامون مارآسيست های علنی را با طرح یك نكته ببندیم

در یادداشتها مطرح نكرده بودیم و ممكنست تا حدی تحریك آميز به نظر " را قبال

با وجود این، برای دامن زدن به بحث و جدل و تعميق دیدگاه ها در مورد این . بياید

 : و می گذاریممساله، آن را جل



 

به نظر ما، در شرایط آنونی ایران و جنبش آارگری، بخش قابل توجهی از تشكل 

ها و فعالينی آه در ارتباط با مسائل این جنبش آار می آنند را می توان هم از 

. قرار داد" مارآسيست های علنی"لحاظ گرایشی، و هم رویكرد و روش، در مقوله

یدگاه دگماتيستی ـ آتابی، این نكته قابل هضم نمی دانيم آه برای صاحبان یك د

  .است یا نه؟ به هر حال بحث بيشتر در این زمينه بماند برای مقاالت بعدی

آه ممكنست در ميان بحث (بگذارید این موخره را با تكرار یكی از نكات یادداشتها 

ه مثابه باید ب" چه باید آرد"اینكه به . به پایان ببریم) های گوناگون گم شده باشد

یك نوع نگرش و رویكرد به مقوالت آلی تری مانند عين و ذهن، ماده و شعور به 

این اثر لنين، به ما سر نخ هایی می دهد . نگاه آرد) همگونی اضداد(مثابه وحدت 

برای رسيدن به درآی روشن تر و صحيح تر از مفهوم طبقه، پيشاهنگ طبقاتی، و 

 ١٠٠طی این . با جنبش خودجوش آارگری رابطه ميان آگاهی طبقاتی ـ انقالبی

سال، دیدگاه آمونيستی در مورد رابطه حزب و طبقه، و رابطه ميان پرولتاریا به 

مثابه یك طبقه با آارگران به مثابه افراد، در نتيجه تالش ها و تكامالت تئوریك از 

سوی رهبران و اندیشمندان آمونيست و در پرتو تجارب غنی مثبت و منفی در 

. البات و جنبش ها و احزاب آمونيستی، روشنی و غنای بيشتری پافته استانق

اگر چه به علت شكست دو تجربه انقالب سوسياليستی و سرنگون شدن احزاب 

آمونيستی در روسيه و چين، تئوری های هدایت آننده این احزاب منجمله دیدگاه 

ز دیر باز تحت حمالت زیر آوار رفته است؛ و اگر چه این دیدگاه ا" چه باید آردی"

قرار داشته است؛ ) حتی با رخت مارآسيستی(تئوریسين های طبقه بورژوازی 

چه باید آرد " از زیر آوار در آوردن"نمی توانيم وظيفه خود را به " اما امروز صرفا

 . است" چه باید آرد"وظيفه امروز، غنا بخشيدن و به روز آردن . خالصه آنيم

  

  

  

  

 



  

 »" چه باید کرد"یادداشتهایی درمورد کتاب «برای دریافت کتابچه 

ميتوانيد آدرس پست الکترونيکی خود را برای ما بفرستيد تا از این  

  .طریق بدون هيچ گونه مشکلی کتابچه برای شما ارسال شود

  !از آن طبقه ی کارگراست فردا

  

  

  

  

  

  

  انتشار توسط جمعی از فعالين کارگری

  ١٣٨٨اردیبهشت ماه 

  

  در تکثير آن بکوشيدمطالعه کنيد و : ارزش 
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