
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

مبارزات و كمونيستي جنبش   

  كارگران طبقاتي 

حقيقت نشريه مواضع نقد  
 

 

 م ـ دامون



 

  



 

 فهرست

 ١ انقالبي -مبارزه سياسي : بخش يکم
سياسي، عالي ترين سطح جنبش طبقه کارگر و خلق، به رهبري  -جنبش انقالبيـ  ١     

  .اوستطبقه کارگرو حزب کمونيست 
 

٢ 

ستجنبش کمونيستي، حزب ـ  ٢      ٣ انقالبي طبقه کارگر -و مبارزه سياسي کموني
 ٥    نتايج اين بخش ـ  ٣          

 ٧ تئوري و تجارب تاريخي: بخش دوم
 ٨ پيش از انقالب اکتبر  -١     

 ٨ لمانلنين و نمونه آ -الف
 ٩ نقد انگلس از مبارزات اقتصادي کارگران در انگلستان -ب
 ١١ نتيجه -پ

 ١١ پس از انقالب اکتبر -٢     
 ١١ جنبش کارگري اروپا و امريکا -الف
 ١٥ بيانيه جنبش انقالبي انتر ناسيونليستي  -  ٣    

 ١٥ همسويي بيانيه با نظرات  لنين -نقطه آغاز : لنين  -الف       
 ١٧ تغييرات -پس از لنين -ب        

 ١٧ درباره طبقه کارگر -پ        
 ١٨ درباره مبارزات اقتصادي  -ث       

 ١٩ نتيجه -۴          
 ٢١ کارگران در کشورهاي تحت سلطه -بخش سوم

 ٢٢ تجربه چين -١     
 ٢٢ ترکيب طبقاتي ارتش و حزب -الف    
 ٢٣ رهبري پرولتاريايي -ب    
 ٢٥ انقالبي کارگران و دهقانان -مبارزه سياسي -پ    

 ٢٩ ستها و واقعيات عينيکموني -بخش چهارم
 ٣٠ جوانان -١    

 ٣١ تعداد و توان -دانشجويان -الف     
 ٣١ مقاله ي وظايف دانشجويان انقالبي -لنين     
 ٣٢ علل شکست انقالب -جوانان -ب    
  مقاله ي سمت جنبش جوانان -مائو    



 

 ٣٣ معيار و محک انقالبي بودن: جوانان   
 ٣٣ مه ۴مقاله ي جنبش  -مائو -١       
 ٣٦ اشاره اي کوتاه به برخي تضادها  -٢

سه نکته اساسي -بخش پنجم  ٣٧ 

  
  

   
  

                                                                                          

          



..... مبارزات و كمونيستي جنبش  

1 

 

  كارگران طبقاتي مبارزات و كمونيستي جنبش  

حقيقت نشريه مواضع نقد  

 بخش يكم

سياسي -مبارزه انقالبي   
 

 نکته اين بروي زيادي تاکيد ،٣١ حقيقت در مندرج »برابراکونوميسم در کمونيسم« مقاله در
 مي بر آن را مانند من و »آمد بوجود داري سرمايه نقد در مارکسيسم« که ميگيرد صورت
   :شمارم

 کارگر يعني طبقه نظام اين نابودي نطفه داري، سرمايه کارکرد بررسي جريان در مارکس«  -١
 ».کرد شناسائي آن بطن در را

 محدوديت اين به تاريخي و بزرگ اي ضربه داري، سرمايه نقد در مارکسيسم پيدايش«  -٢
 ».شد نهاده انبني طبقاتي دانش و انقالبي آگاهي قطب واقع، در. زد کارگر طبقه

 طبقه وجود در را نظام اين نابودي هاي نطفه داري، سرمايه شکافي کالبد جريان در او«  -٣
  ».کرد مشاهده کارگر

 طبقه متوجه کمونيسم ساختن و داري سرمايه نابودي به اش عالقه دليل به مارکس نگاه« -۴
 بخش اکونوميسم، دربرابر کمونيسم تئوريک، بحثهاي سلسله ،٣١ شماره حقيقت( » .شد کارگر

  ).١۴ و ١٣ ،١٢ ص ،١

 اين به »آمد وجود به داري سرمايه نقد در مارکسيسم« که  نکته اين بروي  تاکيد همه اين آيا 
پديدار  علوم تکامل مثابه وبه کارگر طبقه جنبش بيرون در مارکسيسم بگوييم که نيست دليل

 آگاهي مثابه به مارکسيسم بگوييم که شدنميبا اين تاکيد، اين نهايي مگرنتيجه و گرديد؟
   آيد؟ مي آن مبارزات و طبقه اين درون کارگر به طبقه بيرون از روشنفکران، توسط علمي،

 ندارد هم »تمايلي« چندان آگاهي ايم، کرده دنبال کنون تا ما که مباحث اين طبق بر گويا ولي
 بلکه باشد، داشته کارگران طبقاتي مبارزه درون در نقشي و بيايد کارگر طبقه »درون« به که

 يک چارچوب در که طبقاتي مبارزه اين سطوح تبديل جاي به و آمدن درون جاي به ميخواهد
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 همان طبقاتي، مبارزه از بيرون همان کمونيستي، طبقاتي مبارزه يک به است، بورژوايي مبارزه
 پيشرو عناصر تعدادي بجذ با نهايت در و بماند باقي مبارزه اين متفاوت سطوح از بيرون

  !.شود »سياسي  انقالبي مبارزه سطح«  بخش تحقق خودش، براي خودش اي، توده جنبشهاي

 طبقه ميان به مرتبا بايد مارکسيسم«  ميگوييم مدام که اين معني پس که نيست روشن و
 !دميباش چه» .شود برده کارگر

 به خلق، و گركار طبقه جنبش سطح ترين عالي سياسي، -انقالبي جنبش -1

 اوست كمونيست حزب كارگر و طبقه رهبري

 ضد کارگري خودانگيخته جنبش اينکه مورد در ناپذيري پايان بحثهاي چپ جنبش در«  
 اين آيا که شود مي مطرح طور اين پرسش اين گاه. دارد جريان نه يا هست داري سرمايه
  با داري سرمايه ضد دندا قرار همسنگ اين شايد نه؟ يا هست سوسياليستي ذاتا جنبش

 جنبش با خودانگيخته جنبش ميان شکاف کردن پر براي »حل راه«  يک سوسياليستي،
 که اينست واقعيت ابهام، و اغتشاش اين عليرغم اما. باشد اکونوميستها ذهن در سوسياليستي

 آن سطح يک اقتصادي خودبخودي جنبش. دارد گوناگون سطوح داري سرمايه ضد جنبش
 سرمايه دولت نابودي برنامه پايه بر سياسي انقالبي جنبش يعني کمونيستي بشجن و است
  ».است آن از متفاوت کامال سطح يک پرولتري، دولت استقرار و داري

. است متفاوت چيز دو بودن داري سرمايه موجوديت ضد با بودن داري سرمايه ضد.. «و
  :همچنين» .ندکن مي مخدوش را دو اين مرز رفرميستها و اکونوميستها

 خودانگيخته مبارزه و عادالنه مقاومت با يكسره و دارد معيني مفهوم و معنا انقالبي عمل«
 ).همانجا(»است متفاوت ستم و استثمار تحت طبقات و قشرها روزمره

 »داري سرمايه ضد«  کارگران انگيخته خود طبقاتي ي مبارزه که ميگويند اکونوميستها 
 و دارد وجود که اي خودانگيخته طبقاتي جنبش ميان»  شکاف« نآنا. است»سوسياليستي«و

 آن به بايد موجود انگيخته خود جنبش اين که »اي کمونيستي «و آگاهانه ي طبقاتي جنبش
 جنبش و پر کنند را »شکاف«  اين که اينست مارکسيستها وظيفه. بينند نمي را شود، تبديل

 - انقالبي آگاهانه جنبش به بودن »داري سرمايه ضد «سطح از را کارگران انگيخته خود
 تبديل کمونيست، حزب رهبري تحت »داري سرمايه موجوديت ضد «جنبشي يعني سياسي

  .کنند
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 که نينجاميده ديدگاه اين به اکونوميستي نظريه اين با مبارزه اينجا، در که ميرسد نظر به اما
 و تبديل ارتقاء، هبري،ر گرفتن بدست دخالت،) کمونيستي( سوسياليستي جنبش وظيفه
 طبقاتي انگيخته خود مبارزه تبديل و باالتر سطوح به کارگران مبارزه تر پايين سطوح تکامل

 که رسيده ديدگاه اين به بلکه است،» کمونيستي« انقالبي -سياسي مبارزه يک به کارگران
 و رانکارگ طبقاتي مبارزه از »مستقل« اساسا و متفاوت »کامال«سطحي کمونيستي جنبش

 اين خود به بخشي تکامل و مبارزات اين درقبال اي کننده رهبري وظيفه و است زحمتکشان
 .ندارد مبارزات

 است؟ معني چه به اينجا »کامالمتفاوت« 
 که کارگر طبقه طبقاتي مبارزه کمونيستي و آگاهانه سياسي، سطح که  معناست اين به آيا 

 و اقتصادي سطح باالتراز متمايز و کيفيتي ميگيرد، صورت کمونيستي حزب يک رهبري تحت
) گيرد صورت کمونيستي حزب همان رهبري تحت بايد هم آن که( آن خودبخودي سياسي

 .باشد مقاله اين نويسنده منظور اين نميکنم گمان من ميشود؟ محسوب
 سطحي و واحد و نيست کارگران طبقاتي مبارزه کننده رهبري کمونيست حزب اينکه يا 

 تنهايي به خود و داشته کارگران طبقاتي مبارزات از »مطلق« استقالل که يشودم محسوب
 .است چيزي چنين نويسنده نظر  گمانم به ميشود؟ محسوب»  سياسي انقالبي جنبش«  سطح

 تقويت را درک اين  »متفاوت«  واژه از عامدانه احتماال و مکرر استفاده که کنم اشاره بايد
 موجود کارگران طبقاتي مبارزه گوناگون سطوح بين مشخص ي ها يهمگون و ارتباط که ميکند
 اين تمام در اي کننده رهبري نقش و سطوح اين با اي رابطه نيز کمونيستي جنبش و نيست
 مبارزه از گسيخته و متفاوت«  يکسر است چيزي و ندارد يکديگر به آنها تبديل در يا و سطوح

 ».کارگران ي

 طبقه انقالبي -سياسي مبارزه و كمونيست حزب كمونيستي، جنبش -2       

 كارگر

 کمونيست حزب. ميشود اطالق کارگر طبقه پيشرو و متشکل آگاه، بخش به کمونيست حزب« 
 هاي توده و کارگر طبقه طبقاتي مبارزات اشکال تمامي رهبر و سازمانده بخش، آگاهي بايد

 به کنيد نگاه( ».باشد آن سطح ترينباال تا گرفته مبارزات اين سطح ترين پايين از زحمتکش
 رها را خود نميتواند انقالبي پراتيک بدون کارگر طبقه«  مقاله  ،٢٥ شماره حقيقت،

 ).سوم ستون ،١٥،ص»کند
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 مجموع معني به يا کشور، يک در کمونيست حزب معني به يا »کمونيستي جنبش« مفهوم 
 يک درون کمونيستي جريانات هب اينکه يا و است گوناگون کشورهاي در کمونيست احزاب
 در جهت در يا و هستند گروه گروه و يکديگر از جدا  که زماني و حزب تشکيل از پيش کشور

 که صورتي در. ميشود گفته اند، نکرده حرکت ها توده طبقاتي مبارزات پراتيک در شدن گير
 جنبش شود، تشکيل طبقاتي، مبارزات درپراتيک گيرشدن در از پس يا پيش کمونيست، حزب

 .بود خواهد حزب همان کمونيستي،

 که بگيريم جرياني معني به را) کمونيست حزب يا( کمونيستي جنبش اگر حتي حال هر به 
 بايد باشد نيافته کارگر طبقه طبقاتي مبارزات با عميق و تنگاتنگ پيوند و نشده عمل وارد هنوز
 بر خود رهبري به و برسد رزاتمبا اين با پيوندي چنين به که باشد تالش در جنبش اين

 درگير که پايي نو کمونيستي حزب يا کمونيستي جنبش. پوشاند عمل جامه ها توده مبارزات
 نيافته طبقاتي مبارزات با)  نسبي بطور حتي(پيوندي هنوز و نشده طبقاتي مبارزات پراتيک

 »فکري« صرفا جنبشي د،باش نشده آن در پابرجا و جاگرفته نافذ، يا و مبارزات اين رهبر و باشد
 .شد خواهد محسوب زحمتکشان و کارگران از جدا و

 انقالبي«  سطح ، ،هيچکدام کمونيست حزب نه و کمونيستي جنبش نه صورت، هر در 
 مبارزات برانگيزنده بلکه نشده، محسوب زحمتکشان و کارگران طبقاتي مبارزات »سياسي
 سطح اين رهبر و سياسي -انقالبي سطح يک به ارتقاء براي آن محرک ها، توده و کارگران
 ي همه رهبري با) کمونيستي جنبش يا( کمونيست ديگرحزب عبارت به. شد خواهند محسوب

 و کارگران طبقاتي مبارزات سطوح  تبديل و ارتقاء راه در تالش و کارگران مبارزات سطوح
 يک سطح به) نانجوا و دانشجويان زنان، چون اجتماعي هاي گروه همچنين و(  زحمتکشان

 پارتيزاني مبارزات شهري، چريکي تهاجمات اي، توده انقالبي جنگ( »سياسي انقالبي« مبارزه
 کارگران مبارزات سطوح همه رهبري) است جمله آن از روستايي و شهري هاي قيام و متحرک

 عهده به را آن»  سياسي انقالبي«  سطح  جمله از و اجتماعي هاي گروه و زحمتکشان و
 ..کرد خواهد هدايت کمونيسم و سوسياليسم جهت در را آن و داشت اهدخو

 يا خلق جنگ مسلحانه، قيام کمونيستي، جنبش يا کمونيست حزب که بگوييم ميتوانيم ما آيا 
 ترين عالي خلق جنگ يا مسلحانه قيام  مثال زيرا!  بگوييم نميتوانيم خير. است پاتيزاني نبرد

 و  آمده بيرون مبارزات اين تکامل در و ها توده مبارزات دل از که است مبارزاتي شکلهاي
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 توسط ميتواند و است؛ شده تئوريزه و استنتاج کمونيستي جنبش يا و کمونيست احزاب توسط
  .گردد رهبري و شود زده دست اي توده مبارزات تکوين بستر بر آن، به احزاب اين

 :بخوانيم را عبارت اين ديگر يکبار

 انقالبي جنبش يعني کمونيستي جنبش و است آن سطح يک اقتصادي وديخودبخ جنبش« 
 کامال سطح يک پرولتري، دولت استقرار و داري سرمايه دولت نابودي برنامه پايه بر سياسي
 ».است آن از متفاوت

 انقالبي -سياسي مبارزه«  سطح مفهوم ،»کمونيستي جنبش« مفهوم جاي به اگر باال متن در
 شکلهاي ديگر و مسلحانه قيام و خلق جنگ شکلهاي در انقالبي قهر کاربرد هک(  »کارگر طبقه

 تخريب نويسنده استنتاجات دهيم، قرار را) ميرود شمار به آن از سطحي نيز مسلحانه، مبارزه
 »کمونيست حزب«مفهوم جاي به »کمونيستي جنبش«مفهوم  اينجا در همچنين.ميگردد
 م جاي به ما که صورتي در. است گرديده درهم و خلط ممفاهي معني رو اين از و. است نشسته

 .ميريزد هم به نيز عبارت معني ، بنشانيم را »کمونيست حزب«واژه ، »کمونيستي جنبش«واژه
               

 نتايج اين بخش -3

 جنبش از کمونيستي جنبش که است اين ميرسد، نظر به مجموع در که آنچه باال، مباحث در
 بين ارتباطي هيچگونه و. است شده جدا بکلي زحمتکش ي ها توده و رانکارگ  خودبخودي

 در. ندارد وجود ها توده و کارگران طبقاتي مبارزه و بخودي خود جنبش  سطوح و جنبش اين
 کارگر طبقه مبارزه و جنبش آگاه بخش کمونيست، حزب يا کمونيستي جنبش حاليکه

 هاي جنبش تبديل کارگر، طبقه بشجن ت متفاو سطوح رهبري وظيفه و ميشود محسوب
 را، باالتر سطوح به مبارزه تر پايين سطوح تبديل ، آگاهانه جنبش به طبقه اين خودانگيخته

 با( اجتماعي هاي گروه و زحمتکشان ساير مبارزات بر کارگر طبقه رهبري تامين  وهمچنين
  .دارد عهده به را) شانمبارزات تکامل و رهبري گرفتن بدست ها، گروه اين مبارزات در دخالت

 ننمودن قيد ولي کردن انقالبي عمل روي تاکيد! »انقالبي عمل «از گفتن سخن است همچنين
 و کارگران يعني»  وستم استثمار تحت طبقات و قشرها «انقالبي عمل انقالبي، عمل اينکه

 «بي،انقال عمل اينکه  روي تاکيد ، »آنها جز کساني« انقالبي عمل نه و است زحمتکشان
 اينکه روي نکردن تاکيد ،اما »است متفاوت انگيخته خود مبارزه و عادالنه  مقاومت با يکسره
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 به »عادالنه مقاومت«  تکامل و تبديل وارتقاء، دارد ارتباط »عادالنه مقاومت«  با انقالبي عمل
 ديگر هنيم و ببينيم را قضيه از نيمي ما که است معني اين به ميشود، محسوب »نوين «اشکال

 .نبينيم  آنرا

 و کارگران مبارزه و کمونيستها  مبارزه بين مطلق تمايزي خط متفاوت، سطوح طرح گونه اين 
 جنبش بين تضاد يا تفاوت مسئله روي تاکيد و طرح حاليکه در. ميکند ترسيم ها توده

 و است، قضيه از نيمي تنها تضاد و تمايز اين تحليل و اي توده و کارگري جنبش با کمونيستي
. است يکديگر به دو اين تبديل و تداخل نفوذ، وابستگي، ، ارتباط چگونگي بررسي ديگرآن نيم
 ميان ، سطوح اين ميان رابطه طبقاتي، مبارزه »متفاوت« سطوح ترسيم و نگاه اينگونه در

 رابطه به تبديل خلقي، هاي گروه و زحمتکشان و کارگران طبقاتي مبارزه و کمونيستي جنبش
  .خواهد بود مکانيکي و گرديده خارجي اي

 نبايد »آمد وجود به داري سرمايه نقد در مارکسيسم« که  نکته اين بروي  تاکيد همه مگراين
 پديدار علوم مل تکا مثابه به طبقه جنبش بيرون در مارکسيسم  بگوييم که بينجامد اين به

 که اينست پرسش ؟»شود برده رکارگ طبقه ميان به مرتبا بايد مارکسيسم «وبنابراين ميگردد
 تغييراتي ميرود، زحمتکشان و کارگران موجود طبقاتي مبارزه بدرون مارکسيسم که زماني آيا
 »موجود« طبقاتي مبارزه به کاري اصال مارکسيسم اينکه يا ميدهد؟ طبقاتي مبارزه اين در

 هنگام آن و شود بديلت سياسي مبارزات به اقتصادي مبارزات مثال تا ميايستد منتظر و ندارد؟
    .ميشود مبارزات وارد

 نتيجه عنوان به نه مارکسيسم، چون که ميکنيم نگاه مسئله به گونه اين ما ميرسد نظر به
 و بشر علمي شناخت تکامل در مبارزات، از »جدا« و »بيرون« بلکه کارگران، مبارزات مستقيم

 نابودي به اش عالقه دليل به مارکس«  و آمد وجود به »داري سرمايه«  نظري »نقد«در
 ن کماکا را »جدايي« اين پس ،».شد کارگر طبقه متوجه کمونيسم ساختن و داري سرمايه

 نظام يا( »داري سرمايه«  عملي»   نقد«  در »سياسي انقالبي مبارزه«  وهرگونه کرده حفظ
 از »رونبي« و »مستقل« حرکت  يک عنوان به نيز)  سلطه تحت کشورهاي در ارتجاعي هاي

 به کمونيستها عالقه دليل به و خواهدآمد، پديد زحمتکشان و کارگران طبقاتي مبارزه تکامل
 .بشود کارگر طبقه متوجه که است ممکن ارتجاعي، هاي نظام نابودي
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 بخش دوم 

تئوري و تجارب تاريخي   
 

 و اپرسشه کارگري، جنبش و کمونيستها«  نام زير است اي مصاحبه ١٥ شماره حقيقت در
 جا. است نادرست اساسي نکات دارنده بر در هم و درست نکات حاوي هم مقاله اين. »ها پاسخ
 قرار بررسي و نقد مورد عميق و گسترده اي بگونه مصاحبه اين بخشهاي از برخي که دارد
 نوشته اين مباحث با که پردازم مي  مقاله  قسمتهاي مهمترين از يکي به اينجا در من. گيرد

 در. کرد خواهم واگذار ديگري فرصت به را ديگر قسمتهاي نقد و بررسي و است اطارتب در
  : است آمده نامبرده مقاله از بخشي

 اين قبول به حاضر دانند مي كمونيسم و سوسياليسم طرفدار را خود كه كساني برخي بعالوه«
 بين يكمونيست جنبش كه زماني از سال صد به نزديك كه نيستند تاريخي بزرگ واقعيت
 سوسياليستي جنبش نوعي به و داشت كارگر طبقه اقتصادي مبارزات با تنگاتنگي رابطه المللي

 روسيه، اكتبر انقالب از پس اساسا بيستم، قرن اوايل همان در. است گذشته بود، مترادف آن با
 عيني واقعيتي اين. گرفت شكل كارگران اقتصادي جنبش و كمونيستي جنبش بين شكافي

 ها، پاسخ و پرسشها ، کارگري جنبش و کمونيستها( » .شناخت برسميت را آن بايد كه است
 ) ١٦ ص ١٥ شماره حقيقت

 ميدهند اهميت کارگري اقتصادي مبارزات به تنها که اکونوميستها، مواضع نقد در سخنان اين 
. است شده گفته نيستند، قائل  ديگر گروه يا طبقات مبارزات يا و آگاهي عنصر براي نقشي و

 که هايي گفته و سخنان اين. است غلتيده ديگر انحراف يک به انحراف يک نقد در آنکه حال
 مواضعي و تحليلها بيشتر بنياد و پايه آورد، خواهيم زير در را آن ما و ميآيد مطلب ادامه در

 رب در سخنان اين. دارد اتکا آن بر و ميگيرد صورت آن بستر بر اکونوميسم با مبارزه که است
 وهمچنين است بوده تاريخي»  واقعيت «که چيزي آن ذکر در »بزرگ «اشتباهات دارنده

 آموزگاران هاي آموزش به توجه با که دارد جا و است تئوريک  »بزرگ«انحرافات و  اشتباهات
 ناگزيراز من قسمت اين در. گيرد قرار تحليل و تجزيه مورد مفصل اي گونه به کارگر طبقه

                                                    .بود خواهم وطوالني فراوان ايقوله نقل  آوردن
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 رپيش از انقالب اكتب -1

 آلمان نمونه و لنين -الف

 و اکتبر انقالب از پيش( اقتصادي مبارزات با کمونيستي جنبش تنگاتنگ رابطه داشتن اوال
 که نبوده معنا اين به عنوان هيچ به)  لنين  توسط »کرد بايد چه«  نگارش از پيش حتي

 طبقه سياسي مبارزات با و داشته تنگاتنگ رابطه اقتصادي مبارزه با فقط کمونيستي چنبش
 کمونيستهاي و کمونيست احزاب کمونيستي، جنبش. است نداشته تنگاتنگ رابطه کارگر

 طبقه درون واييبورژ خرده جريانات بر مارکسيستها که زماني از گوناگون، کشورهاي در انقالبي
 را مبارزات اين و داشتند تنگاتنگ پيوند اقتصادي مبارزات با تنها نه شدند، مسلط کارگر

) اقتصادي مبارزات از بيش بسي( نيز کارگر طبقه سياسي مبارزات با بلکه ميکردند، رهبري
 حزب رهبري، و پيوند اين برجسته نمونه. ميکردند رهبري نيز آنرا و داشته تنگاتنگ پيوند

 زحمتکش هاي توده و کارگر طبقه ميان در فعاليتش و کار نوع که بود آلمان دمکرات سوسيال
 :باشد مي »کرد بايد چه« نگارش در لنين معيار و مالک

 بود؟ چه آلمان کارگري نهضت مقابل در السال تاريخي خدمت. آوريد ياد به را آلمان نمونه«
 بخود خود که...  کئوپراتيزم و... پروگرسيست نيزم نيو وتردي راه آن از را نهضت اين که بود اين
 بخودي خود جريان عليه شديدي منظورمبارزه اين براي... ساخت منحرف بود روان سو آن به

 داشت،مثال ادامه متمادي سالهاي که اي، مبارزه چنين يک ي درنتيجه فقط و بود الزم
 از يکي به مبدل پروگرسيست حزب گاه تکيه از برلن کارگر اهالي که گرديد حاصل موفقيت
 و) ٩ ٦ص کرد، بايد چه لنين،( ».شوند دمکراسي سوسيال دژهاي

 روي آلمان در سياسي حادثه  هيچ که چيست علت. بگيريد نظر در. .. را آلمان سوسيال« 
 علتش نرود؟ باال پيش از بيش دمکراسي سوسيال حيثيت و اعتبار آن نتيجه در که نميدهد

 نيز و حوادث اين به انقالبي کامال ارزش دادن امر در هميشه دمکراسي وسيالس که آنست
 دمکراسي سوسيال. است بوده همه پيشاپيش در سري، خود عليه اعتراض ازهرگونه پشتيباني

 سوق آنها حقوقي بي به را کارگران فکر اقتصادي مبارزه اينکه از حاکي استدالالتي با آلمان
 تسلي را خود ميدهد، سوق انقالبي راه رابه کارگري جنبش جبرا مشخص شرايط و داد خواهد

 عدم توليد طبقات تمام در. گرفتهاند قرار همه پيشاپيش آنان جا همه در... «و» ...نميدهد
 آگاهي رشد براي و ميکشند پيش را واماندگان ميکنند، بيدار را خفتگان نموده، سياسي رضايت
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 ميشود چنين نتيجه در و ميدهند دست به جامعي مدارک پرولتاريا سياسي فعاليت و سياسي
 ، همانجا(» ...ميشمارند محترم سوسياليسم آگاه دشمنان حتي را سياسي پيشقدم مبارز که
  )١۴٠ص

 و نبوده کارگر طبقه اقتصادي مبارزه »مترادف« گاه هيچ کمونيستي مبارزه يا جنبش دوما،
 انگلس نقد. ميدهند جلوه يکديگر »مترادف« را دو اين که هستند اکونوميستها اين. نيست

 اين بر است دليلي ميگردد تکرار وي درمقاالت مداوما که انگليس ترديونيوني کارگري ازجنبش
 به امپرياليسم «کتاب از را نقد اين من. کنيم توجه نقادي اين به ما که بود نخواهد بد و. مدعا
 .   : مميآور لنين» ... مثابه

 انگلستان در كارگران اقتصادي مبارزات از انگلس نقد -ب                  

 قرن نيمه از که استعمارگر کشور يک عنوان به انگستان درباره صحبت از پس لنين       
 موقعيت«و »مستعمراتي عظيم مستملکات« يعني امپرياليسم مشخصه صفت دو نوزدهم،

 و کارگران ميان جدايي ايجاد براي امتياز اين از اينکه و بود دارا را  »جهاني بازار در انحصاري
 بين رابطه انگلس، و مارکس که ميکند اشاره ميکرد، استفاده آنها ميان در اپورتونيسم تقويت

 طي را انگستان داري سرمايه امپرياليستي خصوصيات با کارگري جنبش در اپورتونيسم
 نامه در انگلس نکات از آنگاه. ميکردند بررسي منظمي بطور) سال٢۴ حدود(متمادي سالهاي
 :ميکند ياد مارکس به هايش

 افزوني روز طور به عمال انگلستان پرولتارياي« :نوشت مارکس به ١٨٥٨ سال اکتبر ٧در انگلس
 بورژوا بيشتر ديگري ملت هر از که ملت اين ميرسد نظر به و ميگيرد بخود بورژوازي جنبه
 داشته بورژوازي پرولتارياي يک و بورژوازي اشرافيت يک بورژوازي، رديف در که ميخواهد ست،
 هاي ترديونيون بدترين«  از) مارکس به(  ١٨٨١ سال اوت ١١مورخ نامه در انگلس و ».باشد

 بورژوازي ازسوي که نمايند رهبري آنها بر افرادي ميدهند اجازه« که ميکند ياد »انگليسي
 کائوتسکي به خود ديگر نامه رد و »هستند وي بگير جيره کم دست يا و. اند شده خريداري

 باره در  انگليسي کارگران که ميپرسيد من از« مينويسد چنين ١٨٨٢ سال سپتامبر ١٢در
 اين. ميکنند کلي طور به سياست درباره که فکري همان ؟ ميکنند فکر چه استعماري سياست

 و نددار وجود ليبرال و کار محافظه هاي راديکال فقط نيست، موجود کارگري حزب جا
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 استفاده جهاني بازار در وي انحصار و انگلستان مستعمراتي انحصار از آنان اتفاق به کارگران
  ( ) ١٠ص داري، سرمايه گنديدگي و گري طفيلي بخش... امپرياليسم لنين،( » .مينمايند

 ميگويد لنين» .کرد بايد چه«در و

 دو دمکراسي سوسيال عظيم همبارز براي -است مرسوم ما نزد در که آنچه خالف بر انگلس« 
 سه داده قرار هم را تئوريک مبارزه آنها رديف در بلکه نشده قائل)  اقتصادي و سياسي( شکل

 بخش همين در لنين که انگلس ازسخنان بخشي و) است لنين از تاکيد( »دميشو قائل شکل

 :آورد مي

 بي آن طرف يک از ،)نيآلما کارگران تئوريک برتري(  را برتري اين پايان بي عظمت... و« 
 موضوع اين ي عمده علل از يکي که ميدهد نشان تئوري گونه هر به نسبت انگليسها عالقگي

 هاي ازحرفه برخي درخشان تشکيالت وجود با انگليس کارگري جنبش پيشرفت چرا که است
 شدو بر که کند فراموش نبايد هرگز آلماني کارگران عملي نهضت... و. است کند اينقدر آن

 بهاي به آنها که اي تجربه از است داشته امکان و يافته نما و نشو فرانسوي و انگليسي نهضت
 موارد اکثر در زمان آن در که هايي ازخطا اکنون و. کند استفاده اند آورده دست به گزافي
 ومبارزه انگليس هاي نيون ترديو ي نمونه هرگاه. نمايد احتراز نبود، ممکن آنها از احتراز

 ما نميبود داد پاريس کمون ويژه به که عظيمي تکان آن هرگاه نبود، فرانسه کارگران اسيسي
 مزاياي از نادري دستي زبر يک با که داد انصاف آلماني کارگران به بايد «و» .بوديم درکجا  االن

 است بار اولين اين دارد، وجود کارگري نهضت که موقعي آن از. نمودند استفاده خود موقعيت
 تئوريک، مسير در. دارد جريان خود مرتبط و موافق مسير سه هر در منظم طور به مبارزه که

 ناپذيري شکست و قدرت) داران سرمايه برابر در مقاومت( عملي اقتصادي مسير در و سياسي
     ».است نهفته متمرکز هجوم اصطالح به درهمين آلمان نهضت

 :تسکيکائو از انگليس کارگران باره در اي نکته و

 تکامل که است بوده مدعي مارکس گويا ميکنندکه تصور ما رويزيونيست ناقدين از بسياري« 
 از کالم تکيه(  معرفت مستقيما بلکه سوسياليستي شرايط تنها نه طبقاتي مبارزه و اقتصادي

 ميکنندکه اعتراض ناقدين اين که اينست. ميآورد وجود به هم را آن لزوم به) است کائوتسکي
 معرفت اين از همه از بيش است، کاملتر همه از آن در ، داري سرمايه که انگليس، کشور رچطو



..... مبارزات و كمونيستي جنبش  

11 

 

 که ميباشد انگلستان کارگري جنبش کائوتسکي منظور  که است روشن) همانجا(». است دور
 .بود ترديونيوني عمدتا

  نتيجه -پ

 تئوريسين وتسکيکائ و انگلس مارکس، براي لنين، از قبل تا که ميشود روشن ترتيب، بدين
 اشتباهات از بسياري تازه که( روزگار، آن کارگري جنبش و دمکرات سوسيال حزب پيشروترين

 مبارزه مترادف کمونيستي جنبش تنها نه) ميشد نقد و افشا انگس و مارکس طرف از آن
 ونيني ترديو و اقتصادي صرفا مبارزه کارگران، مبارزه که کجا هر بلکه نبوده، کارگران اقتصادي

 کمونيستي انتقادات شديدترين مورد اند، بوده کارگر طبقه رو دنباله چپها و است بوده
 به روزگار آن تا نيز، آلمان کارگر طبقه دمکراتيک سوسيال مبارزه و جنبش. است قرارميگرفته

 لنين شد، اشاره همچنانکه .است ميشده قلمداد کمونيستي مبارزه درجه کاملترين عنوان
 را ان تجارب و کار هاي ه شيو و حزب اين روس، انقالبيون فعاليت در و »کرد بايد چه«در

 .ميگيرد نظر در »نمونه «عنوان به همواره

 جنبش زماني هيچ لنين.  است روشن ظاهرا نيز اکتبر انقالب از قبل تا نيز لنين نظريات
 سوسيال وظايف«  دررساله. داند نمي  اقتصادي مبارزه مترادف را سوسياليستي يا کمونيستي

 بخش در بخصوص سوسياليستي مبارزه و وظيفه شدنها، درهم برخي نيزعليرغم  »دمکراتها
  ؟!»تاريخي بزرگ واقعيت «اين بررسي از پس اينک. نيست اقتصادي مبارزه مترادف ، ترويج
 .است شده گذشته آن بر تغييراتي چه ببينيم

 اكتبر انقالب از پس -2

 امريكا و وپاار كارگري جنبش -الف 

 كمونيستي جنبش بين شكافي روسيه، اكتبر انقالب از پس اساسا بيستم، قرن اوايل درهمان« 
 برسميت را آن بايد كه است عيني واقعيتي اين. گرفت شكل كارگران اقتصادي جنبش و

 )ص همان شماره، همان حقيقت،(» .شناخت

 بين فقط آيا است؟ آمده بوجود چگونه و است بوده چه »شکاف«اين و»  عيني واقعيت« اين
 جنبش بين آن، بر افزون اينکه يا و است بوده کارگران اقتصادي جنبش و کمونيستي جنبش

  است؟ بوده هم کارگران سياسي جنبش و کمونيستي
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 گفت توان مي مختصرا اينجا در ولي شود، پرداخته بيشتر مسئله اين به آينده در دارد جا«    
 و كمونيستي جنبش بين رابطه تغيير موجب جهاني سطح در ذهني و يعين تحوالت برخي كه

 )همانجا(» .شد كارگري جنبش

 مقوله ديگر که است نشسته »کارگري جنبش «،»کارگران اقتصادي جنبش« بجاي اينجا در 
 چه به ، بوده چه »رابطه تغيير«  اين. نميشود محدود اقتصادي مبارزات به تنها و است عام اي

 است؟ انجاميده نتايجي چه به و شده ادايج دليل

 :دميگوي را »رابطه تغيير« دليل آغاز نويسنده در

 اشرافيت قشر گيري شكل و امپرياليسم به آزاد رقابت داري سرمايه گذر چون عواملي« 
 اي پاره و كشورها اين كارگران از مهمي بخش بورژوازدگي و پيشرفته كشورهاي در كارگري
 و رزمنده اقتصادي مبارزات عيني هاي زمينه توليد، و كار و زندگي شرايط زمينه در بهبودها
 )همانجا( ».كرد تضعيف نوعي به را نوزده قرن اواخر سبك به كارگري راديكال

 عنوان به آنچه. است پيشرفته و امپرياليستي کشورهاي به مربوط »تغييررابطه«اين اينجا در 
 اشرافيت قشر گيري شكل«  ميگردد، ذکر چيست، انيمنميد هنوز ما که »رابطه تغيير« داليل

 شرايط زمينه در بهبودها اي پاره «و »كارگران از مهمي بخش زدگي بورژوا «و »كارگري
 اقتصادي مبارزات »تضعيف «نتيجه در و امپرياليستي کشورهاي در »توليد و كار و زندگي
 ترتيب اين به. است نوزده قرن اواخر  سبک به کشورها، اين در کارگري راديکال و رزمنده

 که) است درست گمان اين که ميگردد مشخص تر پيش کمي و( برسيم گمان اين به ميتوانيم
 امپرياليستي کشورهاي در کارگري و کمونيستي جنبش بين»  شکافي«  عوامل اين نتيجه در

 جنبش »شدن دور «رابطه، تغيير اين. است گشته »رابطه تغيير«  به منجر و آمده پديد
 در)  بوده اقتصادي تنها که(  وي مبارزات که است نيرويي عنوان به کارگر، طبقه از کمونيستي

 آن»  راديکاليسم«  و »رزمندگي«  ديگر اکنون و است بوده »راديکال و رزمنده«  گذشته
 جنبش مواضع با حتي موضعي چنين آيا که ديد خواهيم زير در. است  شده تضعيف

 نکات اين پاسخ به حاضر حال در. خير يا دارد همخواني)  ريم(  کمونيستي يانترناسيوناليست
   :ميپردازيم

 مبارزات بيشتر را کارگري مبارزات راديکال و رزمنده خصلت که داشت نظر در بايد: يکم
 گاه و دارد ادامه سابق مانند به هم هنوز که اقتصادي مبارزات نه ميکرد، مشخص سياسي
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 روآنچه اين از). تاچر دوران انگستان در معدن کارگران اعتصاب.(است اديکالر و رزمنده بسيار
 کارگر طبقه سياسي مبارزات ميکند، تفکيک بيستم قرن اروپاي از را نوزدهم قرن اروپاي ظاهرا

 کمون و ١٨۴٨ درانقالب ژوئن قيام(  فرانسه و) چارتيستها( کشورانگلستان درسه  انقالبها و
 رهبري تحت عموما که ميباشد بيستم، قرن اوائل تا کمون از بعد رهدو وآلمان)  پاريس

 قرن مدعي که  کسان برخي که است گفتني. است بوده روزگار آن کارگري راديکال جريانات
 نوزدهم قرن که ميکنند استوار اين بر را خود داليل. هستند مارکس نظرات بودن نوزدهمي

 کار در ، انقالبي بيستم قرن اروپاي در. انقالبات نيزمحصول مارکسيسم و بود انقالبات قرن
  .بود نخواهد کار در هم مارکسيسمي بنابراين و نيست

 و کارگري اشرافيت نهايي گيري شکل امپرياليسم، به داري سرمايه گذر از پس: دوم   
 برنامه در. داشت بحث »مهمي «اين حدود و حد مورد در ميتوان( »مهمي« بخش بورژوازدگي

 در کارگران اقتصادي مبارزات امپرياليستي، کشورهاي در) »نازک قشر«  شده گفته حزب
 زمانها برخي در که بوده کارگري مبارزات مهم جزء يک همواره امپرياليستي کشورهاي

. است گشته شديد) جهاني يا خارجي هاي جنگ زمان و اقتصادي بحران هاي دوره بخصوص(
 .ايم بوده نيز سياسي راديکال مبارزات شاهد ما اقتصادي مبارزات اين موازات به

 درطي امريکا کارگران مبارزات يکي. کرد اشاره مهم نمونه چند به ميتوان خصوص اين در
 جنگ از پس مبارزات اين ادامه همچنين و آن از پس دوران و.  ١٩٢٩ -١٩٣٢بحراني سالهاي
 محاکمات  به را کار رياليستهاامپ که جنبش، اين در کمونيستها گسترده نفوذ و دوم جهاني

 در مسلط جريان جنبش، اين »راديکاليسم «و»  رزمندگي« خالف بر. کشاندند کارتي مک
 رويزيونيسم به که بود، اپورتونيستي جرياني  دوران اين در آمريکا کمونيست حزب رهبري
  .يافت تکامل

 که کمونيستها، هبرير تحت و دوم حهاني جنگ از پيش آلمان کارگري جنبش رشد ديگري، 
 نيز هنوز و مينمود غريب فاشيستها از جنبش و نيرو  همه اين با آنها شکست برخي، براي

 )١١ص انترناسيوناليستي، المللي بين جنبش بيانيه به کنيد نگاه. ( مينمايد
 که ٨ ١٩٦ سالهاي در آنها سياسي مبارزات با توام فرانسه کارگران اقتصادي مبارزات همچنين 

 تکوين  بورژوازي حکومت ضد بر دانشجويي -کارگري ي ها شورش تا و بوده راديکال دتبش
 .پرداختند گيري موضع نيزبه فرانسه رويزيونيست حزب عليه بر  مبارزات اين در کارگران. يافت
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 آن در داخلي جنگ و فرانکو دوران در اسپانيا در کارگران مبارزات صورت، اين به ميتوان 
 در شرقي اروپاي کشورهاي در کارگران مبارزات هفتاد، سالهاي اول نيمه در غالپرت در کشور،
 .افزود نيز، را بعد به ١٩٧٠ از را لهستان کارگران بويژه و  دوم جهاني جنگ

 کمونيست احزاب توسط انقالب خواست بين هم تضادي و شکاف اگر حتي ترتيب، اين به  
 حدس بگذار - مثال( را»  اي رابطه تغيير «ولي ، مببيني کارگران جاري  مبارزات و انقالبي

 طبقات مثال و نباشند  کمونيسم»  اجتماعي پايه«  ديگر کارگران که شکل اين به  - بزنيم
 تنها. بينيم نمي  خصوص دراين) باشند کمونيسم پايه ديگر اجتماعي هاي گروه ويا ديگر

 اين و است شده ضعيف نسبت به کلي طور به کشورها اين در انقالبي شرايط که شاهديم
 که نيست معنا اين به اين ولي. نيستند امپرياليسم »ضعيف حلقه« حاضر حال در کشورها

 .شد نخواهند ضعيف حلقه هيچگاه ديگر

 ساخته کاري کارگر طبقه از تنها نه نباشند، ضعيف حلقه کشورها اين که صورتي در:  سوم
 و اوضاع در بلکه) نميشوند انگيخته بر انقالب به عجالتا نسبي، رفاه سبب به کارگران يا و(نيست
 و مبارزتر نقش نيز ديگر اجتماعي هاي گروه ناراضي  بخشهاي اگر حتي فعلي، احوال

 و نژادي زنان، مسئله قبيل از مسائلي حول( مسائل طرح در کارگر، طبقه به نسبت راديکالتري
 کاري امپرياليستها براندازي در هم آنها از نمايند، اجرا موجود، نظام عليه بر) زيست محيط
. نيست جوامع آن اساسي تضاد موجود، نظام با جنبشها آن تضادهاي زيرا. بود نخواهد ساخته

 نظام چارچوب در عموما بودن، سياسي عليرغم حتي خواستهاشان و نيستند برانداز جنبشها آن
 تضاد اين نهايت در و است سرمايه و کار بين جوامع اين اساسي تضاد آنکه ضمن.  موجوداست

 احزاب رهبري با کارگر طبقه طبقاتي -سياسي جنبش توسط و سوسياليستي انقالب اسلوب با
 خواهد فصل و حل ديگر، خلقي هاي گروه و طبقات بر طبقه اين رهبري و انقالبي کمونيست

 .شد

 - اقتصادي مبارزات رب قشر اين تسلط و کارگري اشرافيت قشر تشکيل ميدانيم چنانچه: چهارم
. است گرديده کارگر طبقه راديکاليسم و رزمندگي تضعيف موجب مجموع، در کارگران، سياسي

 کشورها اين در رويزيونيسم و اپورتونيسم براي اجتماعي پايگاهي دليل، همين به درست اما
 امر با کارگري جنبش راديکاليسم و رزمندگي شدن ضعيف امر  نتيجه در و شده تشکيل
 از »مهمي« بخش و. است بوده توام تقريبا کمونيستي نيروهاي راديکاليسم و رزمندگي تضعيف
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 رويزيونيسم و اپورتونيسم به کشورها اين در پيشين کمونيستي جنبش و کمونيستي احزاب
 يک به. است بوده منفي جهت در دو، هر و سو، دو از »رابطه تغيير« رو اين از. اند گراييده

 .است نبوده اي رابطه تغيير ع،واق در معني

 ضعيف بشدت حاضر حال در جنبش اين:  کشورها اين در کمونيستي نوين جنبش مورد در اما
 »عيني واقعيت«  يک تنها نيز، کارگري جنبش و جنبش اين بين »شکاف«  ضمن در. است
 اين شناختن »برسميت «و پذيرش. هميشگي و پاينده نه و است مطلوب نه. است گذرا

 را خويش استراتژيک و  حوصله پر و صبورانه کار کمونيستها که ست معنا اين به تنها اقعيت،و
 نيروهاي و ها گروه  خواستهاي طرح در حال عين در و ميدهند ادامه طبقه اين ميان در

. ميشوند پيشگام ترند، فوري و گشته جنبش مرکز يافته، اهميت عجالتا که نيز ديگر اجتماعي
 ديگر که گردند معتقد و شده جدا کارگر طبقه از کمونيستها که نيست معنا اين به اين ولي
 نيرو «جستجوي در بايد بنابراين و. نيست وکمونيسم سوسياليسم  تحقق جوابگوي طبقه اين

 .باشند »جديدي هاي

 يستيناسيونال انتر انقالبي جنبش بيانيه -3                               

 در تجارب بررسي و لنين و انگلس برخوردهاي شرح از پس که است مالز ما بر اينک 
 جنبش بيانيه در تجارب اين بست جمع به پيشرفته داري سرمايه و امپرياليستي کشورهاي

 بحث مورد مسئله با ارتباط در که را  ان از بخشهايي و بکنيم نگاهي  انترناسيوناليستي انقالبي
 يا است بوده اي رابطه تغيير »اکتبر انقالب از پس «آيا که ودش روشن تا بياورم اينجا در ماست

 خود از نيز يادداشتهايي چيست؟ آن مرزهاي و حد و است؟ صورتي  چه به  بوده اگر و ؟ خير
  .کرد خواهيم افزوده

 لنين  نظرات با بيانيه همسويي - آغاز نقطه: لنين -الف

 نشان همسويي لنين نظرات با درآغاز »يامپرياليست کشورهاي« عنوان زير بخشي در بيانيه
 :ميخوانيم.  ميکنم تاکيد است، اهميت واجد ما مباحث جهت از که را بخشهايي من. ميدهد

 تاكتيك و استراتژي براي اساسي رجوع نقطه اكتبركماكان انقالب«  امپرياليستي کشورهاي در
 بايد كمونيستها كه كرد كيدتا بدرستي لنين«  و» .است مائوئيستي ـ لنينيستي ـ ماركسيستي

 آمادگي بهنگام كه جنبشي كنند؛ پا بر كارگران ميان در سياسي جانبه همه جنبش يك
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 دولت قدرت عليه قيام به زدن دست براي را جامعه انقالبي هاي نيرو باشد قادر شرايط
 .كند رهبري ارتجاعي،

 مبارزه از خودجوش وربط نميتواند انقالبي جنبش چنين كه ساخت نشان خاطر بدرستي او
 انقالبي كار عرصه مهمترين اقتصادي مبارزه اينكه، مضافا و. آيد پديد كارگران روزمره اقتصادي

 كه ساخت مستدل او) ندارد اهميت اصال اينکه نه نيست، مهمترين.( نيست كمونيستها
 نيروي فروش و كار شرايط سر بر مبارزه محدوده از را ها توده خودجوش جنبش بايد انقالبيون

 تجربه از»  خارج« از بايد سياسي آگاهي كاري، چنين انجام براي. » كنند منحرف «كار،
 و سياسي افشاگري طريق از آنان سياسي وآگاهي شود، برده آنان ميان به كارگران مستقيم
 و علمي فرهنگي، سياسي،( گوناگون هاي زمينه در جامعه مهم وقايع تمام از جانبه همه تحليل

 آگاه كه پرولتاريائي يعني پرولتاريا آگاه بخش كه است طريق اين از تنها. شود داده ارتقا) رهغي
 است، جامعه در طبقاتي نيروهاي ساير نقش و ماهيت به آگاه و خويش انقالبي وظايف به

 .بگيرد شكل ميتواند

 از تنها. نيست كافي اما بسيارضروريست، امري تبليغ و ترويج نمودكه تاكيد همچنين لنين
 ظرفيت و ها توده انقالبي آگاهي كه است سياسي و انقالبي ميارزه بويژه طبقاتي، مبارزه طريق

 در ها توده كمونيستها، جانبه همه كار پاي پابه و ترتيب، اين به. ميكند رشد جنگيدنشان
 .يابند مي تعليم طبقاتي مبارزه كوره در و ديده آموزش خودشان پراتيك

 كه كرد مي نشان خاطر بلكه. كرد نمي موعظه »كارگر طبقه يكدست اتحاد«  مورد در لنين
 كارگر طبقه در انشعاب موجب ، »طبقاتي مناسبات در چرخش« موجب ناگزير به امپرياليسم

 پرولتارياي بخش به كشورها اين كارگر طبقه شدن منشعب موجب امپرياليستي، هاي كشور
 اتحاد ودر برده نفع امپرياليستي بورژوازي از كه گرانكار فوقاني بخش و استثمار و ستم تحت

 ».شود مي باشد، مي آن با
 براي تدارك از است عبارت »آميز صلح«  نسبتا هاي دوره در كمونيستها وظيفه« از نظر لنين

 مي امكانپذير را ها كشور نوع اين در انقالبي تغييرات كه لحظاتي تاريخ، در استثنايي لحظات
 ».دهد مي قرار تاثير تحت»  آتي هاي دهه«  رابراي جهان و جامعه انقالبيون فعاليت و كند
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 تغييرات -لنين از پس -ب  

 :ميگويد چنين همسويي اين از پس بيانيه

... است امپرياليستي كشورهاي در انقالبي خط پرداخت براي...  لنيني بنيادين اصول«  اينها
 و قرن اين آغاز روسيه با مهمي جوانب در امروز امپرياليستي كشورهاي. است آغاز يك فقط
 فراواني تجربيات كنون تا اكتبر انقالب از و دارند، تفاوت دوران آن امپرياليستي كشورهاي ساير

 اندوخته كشورها، دراين انقالبي جنبش يك ساختن براي دركوشش)  منفي چه و مثبت چه(
 .است شده

 :تفاوتهاست اين و از

 خرده از جديدي بخشهاي سريع رشد آنها، از برخي در جمعيت دهقانيامحاء  مثال ...« 
 كشورهاي گري طفيلي افزايش از عبارتست تغيير مهمترين . عليهذا قس و بورژوازي

 آن با كه كارگر طبقه پيش از بيش شدن قطبي و ستمديده ملل غارت مبناي بر امپرياليستي
 ».دارد مالزمت

 
 درباره طبقه كارگر -پ

 مندانه رضايت قشر، اين. است نفوذ پر و دوانده ريشه وسيعا...  كارگري يتاشراف« 
 از توجهي اقشارقابل و كارگران اين بين تضاد امپرياليسم. ميكند خدمت) امپرياليسم(بدان
 تغيير مشتاق و شده كشانده فقر به كه) بيكاران - صنعتي ذخيره ارتش منجمله(كارگر طبقه

 امپرياليستي كشورهاي در. ميكند تشديد را هستند راه اين در زهمبار به متمايل و راديكال
 برخي در همچنين و سلطه، تحت كشورهاي مهاجر كارگران از حدي تا تحتاني بخش اين غرب
. شود مي تشكيل امپرياليستي كشورهاي خود درون ستمديده ملل و ملي اقليتهاي از موارد

 كشورهاي در پرولتري احزاب اجتماعي پايگاه مهمترين كه است كارگر طبقه تحتاني بخش اين
 .ميدهد تشكيل را امپرياليستي

 از كارگري اشرافيت مانند كه دارند قرار كارگران از كثيري شمار كارگران، بخش دو اين مابين
 از عادي دوران در و هستند نسبي رونق طوالني تاثيردوره تحت ولي نميبرند نفع امپرياليسم

 از وسيعي بخش يابد مي تعميق بحران كه هنگامي. باشند نمي خوردار رب انقالبي اي روحيه
 مبارزه انقالبي، اوضاع هنگام بويژه و مقاطعي چنين در. ميشوند كشانده حركت به كارگران اين



..... مبارزات و كمونيستي جنبش  

18 

 

 رهبري تحت انقالبي آگاه پرولترهاي بين مبارزه از مهمي وجه كارگران از قشر اين جلب براي
 سياسي نمايندگان و ارتجاعي كارگري اشرافيت با مائوئيستي ـ لنينيست ـ ماركسيست حزب

 عين در امپرياليستي كشورهاي در مائوئيستي ـ لنينيست ـ ماركسيست حزب هر. ميباشد آن
 ترين پرپتانسيل بر عمدتا را خود كار بايد كارگر طبقه زده ـ بورژوا بخشهاي ميان كار نفي عدم

 ».سازد مبتني) کارگر طبقه(انقالبي بخشهاي

 اقتصادي مبارزات درباره -ث  

 بقاء براي اقشار ساير هاي توده و كارگر طبقه نبرد به توجه بدون را انقالبي جنبش نميتوان« 
 توده يا خود توجه نبايد حزب كه حال درعين. رساند پيروزي آنرابه و پاساخت بر خود مره روز
 هرز به آنها در را ها توده و خود نيروي و انرژي يا دارد معطوف مبارزات اين به عمدتا را ها

 معادل اقتصادي مبارزات كردن رهبري. كند غفلت آنها با رابطه در كار از تواند نمي اما دهد،
 و قيد از شدن رها پتانسيل كه آنهائي بويژه مبارزات، اين بايد پرولتري حزب. نيست اكونوميسم

 گونه به بايد مبارزات اين با رابطه در كار. آورد حساب به جدي بطور دارند، را سنتي بندهاي
 يابند، دست انقالبي مواضع به كه كند كمك مبارزات اين در درگير هاي توده به كه باشد اي

  ».شود مي آماده انقالب براي شرايط كه زماني بخصوص

 را ها كارخانه كه لنين فراخوان اين تحقق براي بايد مائوئيست ـ لنينيست ـ ماركسيست حزب
 تدارك براي سياسي مهم مساله يك تنها نه اين. نمايد تالش كنيد، تبديل كمونيسم سنگر به

  .پرولتارياست مسلحانه قيام براي مهمي مفاهيم داراي همچنين بلكه است انقالب

 ريشه انقالبي هاي توده ميان در عميقا انقالبي اي توده خط يك با)...م ل م(   احزاب اگر
. شد خواهد تضعيف جدا انقالبي اوضاع از گيري بهره جهت در شهايشانتال آنگاه ندوانند،
 كماكان لنين، توسط شده جمعبندي و بلشويك حزب توسط يافته تكوين كار سبك و تاكتيكها
 مائوئيستهاي ـ لنينيست ـ ماركسيست همه، اين با. است موارد اين تمامي در اساسي راهنماي

 دهند تكامل را خود كار سبك و انقالبي اي توده مشي طخ اينكه براي امپرياليستي كشورهاي
 را قبيل اين از دگمهائي و تشكيالت، و مبارزه »متناسب« اشكال مورد در متعارف تفكر بايد
 هاي زمينه كرده، تحليل را ها توده مبارزه ماهيت و امپرياليسم ويژه خصايص و نهاده كنار

. نمايند ايجاد را اي توده تشكيالت نوين كالاش و يافته، را انقالبي پراتيك براي مساعد
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 بلكه بودن، ترديونيون منشي نه كمونيست يك آل ايده« نمود، بيان بروشني لنين كه همانگونه
 .است بودن ها توده تريبون

 انقالبي بالقوه اقشار بر بايد عمدتا حاليكه در مائوئيست ـ لنينيست ـ ماركسيست حزب
 طبقات، و اقشار ساير ميان را انقالبي كار كه كند تالش بايد نهمچني نمايد، اتكا پرولتاريا
  ...».ببرد پيش به بورژوازي، خرده عناصر منجمله

 عليه مبارزه وظيفه با داري سرمايه پيشرفته كشورهاي مائوئيستها ـ لنينيست ـ ماركسيست«
 اصول سر بر مبارزه. هستند مواجه خود صفوف در رفرميسم و رويزيونيسم كننده مسموم نفوذ

» ...است نبرد اين انجام كليد اكتبر، انقالب رهبري و تدارك جريان در لنين توسط يافته تكامل
 در تغييرات و گذشته دهه چند طي امپرياليستي كشورهاي تحوالت« بايد کمونيستها
   ».دهند قرار بررسي مورد را، تغييرات اين از ناشي انقالبي استراتژي

  نتيجه -4                                           

 روسيه با امپرياليستي کنوني کشورهاي بين را تفاوتها که  »مهمي جوانب« ميبينيم چنانکه
 گر کار طبقه کل با رابطه تغيير به ميزنند، رقم امپرياليستي كشورهاي ساير و قرن اين آغاز

 تشکيل را کارگري اشرافيت که  طبقه اين از اقشاري با رابطه تغيير به تنها بلکه ، نينجاميده
 و نيست اي تازه چيز عنوان هيچ به تغييري چنين اساسي نکته. است گشته منجر ميدهند،

  عنوان به را آنها خود، بررسي در گماشت همت دوم الملل بين نقد به لنين که زماني حتي
 تحليل و تجزيه وردم است، ه شد اي اپورتونيستي انحراف چنين موجب که اي اجتماعي پايگاه

 اين در مرور به که صنعتي »مهاجر« کارگران و »پرولتاريايي صرفا« تحتاني اقشار واز داد قرار
 ياد ميشوند، زياد)  پيشرفته کشورهاي به مانده عقب کشورهاي از مهاجرت مبناي بر(  کشورها

  )گري طفيلي بخش... امپرياليسم لنين، به، شود نگاه.(کرد

 است نيامده بيرون نويني تحليل و بررسي هنوز زمينه اين در:  بيانيه پاياني نکته دمور در اما و 
 .دنماي گو باز را انقالبي استراتژي در تغييرات و کند بررسي را گذشته دهه چند تغييرات که

 زنده سند به و است  ١٩٩٨سال  چاپ به مربوط شده نوشته بيانيه براين که اي مقدمه آخرين 
 امپرياليستي، کشورهاي در انقالب باب در نوشته آخرين همچنين. دارد اشاره م -ل -م باد

 نام با. است آمده  »حقيقت« نشريه در که است آمريکا انقالبي کمونيست حزب به مربوط
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 انقالبي کمونيست حزب کار دستور در انقالب« ٢٠٠٥ سال در سخنراني تور يک از گزارشي
 . ٢٥شماره  حقيقت در »آمريکا

 جنبش رابطه در خاصي تغيير از حاکي که نميخوريم بر اي نکته به ما نوشته اين رد
 زحمتکشان و فقير کارگران«  سخنرانان تمام خطاب.  باشد کارگر طبقه و کمونيستي

 را آزاديخواهان ديگر کارگرو طبقه«  آنان. است »سفيد و سياه فقير کارگر طبقه «و »تهيدست
 مسئله» .ميخوانند فرا کمونيستي انقالب يک متن بر بشريت يتمام رهايي براي پيکار به

 نگاه( نيست اي تازه چيز کارگران بودن مرد يا زن بودن، سفيد يا سياه بودن، مهاجر يا خودي
 مهاجر کارگران باره در آمريکايي چپ نويسنده سينکلر آپتون نوشته »جنگل« کتاب به کنيد
 تغيير يعني بحث اين نظر از و) ميگرايند انقالبي احزاب و انقالب به چگونه که ، درآمريکا روس
 .ندارد اهميتي کارگر طبقه و کمونيستي جنبش رابطه

 تضعيف موجب را امپرياليستي کشورهاي در کارگران بورژوازدگي  ما که صورتي در حتي تازه 
 کارگران ردمو در نويسنده، نظر طبق بر باز بدانيم،  کشورها قبيل اين در طبقه اين جنبشهاي

 علي که. دارد سلطه تحت کشورهاي به ربطي چه اين و است درست امپرياليستي کشورهاي در
 تحت اقتصادي نظر از و خورده را غربي کشورهاي کارگران رفاه چوب آن، کارگران بايد القاعده

. باشند تر رزمنده و تر راديکال خويش سياسي و اقتصادي مبارزات در بايد بنابراين ، بوده فشار
 :ميکنيم کارگران اين متوجه را خود ذهن پس
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بخش سوم                                               

سلطه تحت كشورهاي در كارگران                                 

 شدن مواجه و سلطه تحت كشورهاي به جهاني انقالبات ثقل مركز انتقال ديگر، عامل يك« 
 ترين عالي عنوان به مسلحانه مبارزه پيشبرد عيني و ضروري وظيفه با كشورها اين گركار طبقه
 قدرت كسب تدارك جريان ابتداي همان از غالبا كه امري( بود طبقاتي و ملي مبارزه شكل

  )ص همان  ١٥ شماره حقيقت( »).است بوده پذير امكان سياسي

 وظيفه«  يعني روبروست، آن با سلطه تحت کشورهاي در »کارگر طبقه «که اي وظيفه چرا 
 طبقه و کمونيستي جنبش بين شکاف موجب بايد »مسلحانه مبارزه پيشبرد عيني و ضروري

 طبقه خود  با »رابطه تغيير« موجب که شکافي بل موقتي، شکاف حتي نه تازه و گردد؟ کارگر
 کمونيستي حزب يک فقط اولي، کارگر طبقه از منظور اينجا در که است روشن گردد؟ کارگر

  .: ميباشد

 کارگرجدايي کثيرطبقه هاي توده و کمونيستي حزب بين که است چنين اين گاه البته
 نه و. گردد قلمداد »موقتي «جدايي و شکاف يک ميتواند تنها اين اما. است موجود »نسبي«

           .گردد  »رابطه تغيير« به منجر که اي جدايي ذکرميکند ما دوست که گونه اين

 مي جوامع دراين تاريخي واقعيات با سلطه تحت درکشورهاي ازمبارزه برداشت اين آيا اما
 خواند؟

 و كمونيستي جنبش بين تنهاشكافي نه چين، يعني کشورها اين نمونه ترين برجسته در 
 چين کمونيستي جنبش بعکس، کامال بلکه نگرفت، شكل كارگران سياسي و اقتصادي جنبش

 تشکيل با و. کرد برقرار پيوند کارگران مبارزات با ١٩١٩ سال در مه اهم اول جنبش از پس
 چين کمونيست حزب. نهاد گام پيوند اين به بخشيدن عمق و گسترش چه هر جهت در حزب
 گشت سطح ترين باال تا ترين پايين از چين کارگري جنبش اشکال تمام منازع بال رهبر بمرور

 قرار حزبي تشکالت و حزب رهبري هاي موقعيت در کارگر طبقه عناصر پيشروترين و بهترين و
 و کارگران انقالبي - سياسي مبارزه سطح ترين عالي دهقاني جنبش و خلق جنگ. گرفتند
 اين از پس. ميشد رهبري طبقه، اين و کارگران اين جانب از عمل در و واقعا و بود دهقانان
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                                                        :کنيم کاو کندو  را تجربه اين مائو، زبان از و ديدگاه،

            

  تجربه چين -1

 حزب و ارتش طبقاتي ركيبت: الف 

  :كنيم توجه

 و ودهقانان كارگران از قسمتى ارتش اين كه گفت ميتوان سرخ ارتش طبقاتى تركيب باره در« 

 گان، جين كوهستان در مبارزه مائو،( ». ميشود تشكيل پرولتاريا  لمپن عناصر از قسمتى

 و) ١١٩ص ١ جلد منتخب

  )ص همان همانجا،. (بودند »كوشان شوی كارگران« »مرزی منطقع سرخ ارتش« از بخشى

  :ميخوانيم كارگران اين شرح در و

 سنديكای تشكيل به كمونيست حزب رهبری تحت ١٩٢٢ سال در... كوشان شوی معدن« 

 در پاييزه درو قيام از بعد و. ميكردند مبارزه انقالب ضد عليه كه بود هاسال آنها. پرداختند خود

 جلد، همان كتاب، همان» .شدند سرخ ارتش وارد آنجا كارگران از بسياری ١٩٢٧ سال

 )١٥٤ص(

 كارگران از ای عده است، داده كه ای وعده به بنا حونان ايالتى كيته كه داريم زياد اميد ما «و

 يوان ان ذغال معادن شرح در و)   ١١٩ص همانجا، مائو،(» ...و بفرستد ام نزد را يوان آن

 سنديكايى و حزبى سازمانهای آنجا در ١٩٢١ سال از... داشت معدنچى ١٢٠٠٠...«:  ميخوانيم

 ،ايجاد داشت اعزام آنجا به هونان در چين كمونيست حزب ايالتى كميته كه كادرهايى طرف از

  و» .گرديدند

 دوام به قادر طوالنى مدت برای و پديدآمده درآنجا ابتدا چين سرخ حكومت كه مناطقى]«

 های توده آنجا در كه سى جيان و حوبه حونان، استانهای چون هستند مناطقى... ، است

 انقالب جريان در) هستند دهقانان يا كارگران فرزندان عموما كه( سربازان و دهقانان كارگران،

 شبكه استانها اين نقاط از بسياری در. اند خاسته بپا تعدادزيادی به  ١٩٢٦ دموكراتيک - بورزوا

 دهقان و كارگر طبقات و شده ايجاد دهقانى های انجمن و كارگری های اتحاديه از وسيعى

. بودند زده دست سياسى و اقتصادی مبارزات سلسله بيک بورژوازی و ارضى مالكان طبقه عليه
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 شهر در روز سه مدت برای را خود سياسى قدرت انستندتو مردم های توده كه بود بدينجهت

 )٩٥ ص جلد، همان بماند؟ پابرجا ميتواند سرخ حكومت چرا مائو،(» .سازند مستقر جو گوان

 تحت و يافته سياسى تعليم دموكراتيک روح پرتو در كه...  است ارتشى كنونى سرخ ارتش« و

  و) ص همان همانجا،(» .است دهقانان و كارگران نفوذ

 برای پرولتاريايى پايه حاضرايجاد حال در. پرولتارياست رهبری انقالب پيروزی كليد يگانه«

 تشكيالتى مهم وظايف از مركزی نواحى صنعتى موسسات در حزبى های حوزه تشكيل و حزب

 از دهقانان نيروی اگر اينكه تصور و دهقانان نيروی توسعه از ترسيدن اما...ميروند بشمار حزب

 پيدا نظراتى چنين حزب اعضای ميان در چنانچه ميبيند، زيان انقالب كند، تجاوز نكارگرا

 تحت اگر دهقانان مبارزه مستعمره، نيمه چين انقالب در زيرا. خطاست نيز ما عقيده به شود،

 از دهقانان مبارزه چنانچه و شد، خواهد مواجه شكست با قطعا نباشد، كارگر طبقه رهبری

 حريق جرقه يک(  از» .شد نخواهد انقالب متوجه ضرری هرگز بجويد، سبقت كارگران قدرت

 )١٨٤و ١٨٣ ص يک جلد ميخيزد، بر

 بيان به. است ازكارگران دهقانان نيروی حد گذشتن باره در گفتگو. كنيم دقت پايانى نكته به

 با را آن حزب اعضای برخى كه بوده هايى اندازه در ارتش، در كارگران قدرت و نيرو ديگر

 و شود بيشتر كارگران از دهقانان نيروی كه ميترسيدند و. ميكردند قياس دهقانان نيروی

 .دهد تغيير را سرخ ارتش طبقاتى خصلت

 در. ميكنيم نگاه  ٢٢ شماره »حقيقت« در »چين سوسياليستى انقالب«مقاله به پايان در 

 باربران را تشفقرا ستون كه بود سياسى حزب يک چين كمونيست حزب« : آنجاميخوانيم

 ».ميدادند تشكيل كارگر طبقه بخشهای ساير و معدنچيان، ها، اسكله

 پرولتاريايي رهبري -ب

- ماركسيسم انديشه  تسلط معنای به تنها رهبری اين:  پرولتاريايى رهبری باره در اما و

 حزب كه معناست اين به بلكه نيست، حزب بر درست ايدئولوژيک - سياسى خط و لنينيسم

 های پست صاحب) سرخ وارتش(  حزب در كارگران. است كارگر طبقه  حزب نيستكمو

 كارگران توسط دهقانى های توده شدن رهبری معنای به همچنين. هستند كليدی و رهبری

 .نيزهست لنينيست -ماركسيست
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 حونان در حزبى رهبری كه حونان جنوب ويژه ناحيه كميته تركيب درباره مائو كه كنيم توجه

  :ميگويد هچ بود

 به نفر پنج... نمود انتخاب ويژه ناحيه كميته دومين اعضای عنوان به را نفر ١٩...كنفرانس« 

 انتخاب) روشنفكر( ژن جن چن معاونت و) كارگر(لين جن تن بدبيری دائمى كميته عضويت

 طرف از كه است عضو ٥دارای يافت، سازمان تجديد نوامبر  ٦ در كه جبهه كميته. .. شدند

) لين جن تن(  حزب محلى سازمان دبير جوده، دون، تسه مائو: اند شده انتخاب مركزی يتهكم

 مبارزه(  »). وين كه مائو(دهقان رفيق يک و) شن چيائو سون(كارگر رفيق يک ،] باال كارگر[ 

 )١٤٤و١٤٣ص گان جين كوهستان در

 حضور  روشنفكر دو و تكمونيس دهقان يک و كارگر نفر دو  رهبری اين درتركيب كه ميبينيم

    .داشتند

 مناسبت به پيامى در مائو  چهل ی دهه دراوائل.  است سى دهى اوائل به مربوط عموما واينها

 مركزی كميته سنديكايى جنبش كميسيون نظر زير و ماهيانه  كه چين كارگران مجله انتشار

  :گفت چنين ، يافت انتشار حزب

 سياسى حزب رهبری تحت چين كارگر طبقه. است یضرور »چين كارگران« مجله انتشار«

 به و زده دست قهرمانانهای مبارزات به گذشته سال بيست طى -چين كمونيست حزب -خود

 كه چين كارگر طبقه.است گرديده تبديل چين انقالب رهبر و خلق تمام بخش ترين آگاه

 اين در وی سهم... اختس متحد وفئوداليسم امپرياليسم عليه را انقالبى خلق همه و دهقانان

 خود اينكه برای است الزم فراوانى كوششهای هنوز...  است عظيمى العاده فوق سهم مبارزات

 طبقه پيشرو عناصر و كمونيست حزب عهده به آن انجام مسئوليت...يابد وحدت كارگر طبقه

 و انكارگر آموزش برای بود خواهد مكتبى »چين كارگران «مجله...است طبقه همه و كارگر

 كادرهايى يابند، پرورش كارگران ميان از بسياری كادرهای است الزم... آنها ميان از كادر تربيت

 از زيادی تعداد بدون. خالى تو شهرت جستجوی در نه و باشند كار آماده كه شايسته و مطلع

 انكارگر مجله انتشار مناسبت به(» .آيد نايل آزادی به نميتواند كارگر طبقه كادرها، اين

  )٠٥ ٦ص دوم، چين،جلد
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 دهقانان و كارگران انقالبي -سياسي بارزهم -پ

 داخل از را خود مبارزه) ١٩٣٤(اكنون  هم از گوميندان حكومت تحت مناطق در كارگران« 

 دليرانه مبارزه. ميآورند روی سياسى مبارزه به اقتصادی مبارزه از و كشانده خارج به ها كارخانه

 از كه طور آن و است تكوين بحبوحه در فروشان ميهن و ژاپن پرياليسمام عليه كارگر طبقه

 عليه مبارزه تاكتيكهای باره در( ».نيست دور شود، منفجر مبارزه اين روزيكه ميآيد بر قراين

 و)  ٢٤٤ و٢٤٣ص ،١ جلد آثار، منتخب ژاپن، امپرياليسم

 كمونيست حزب یرهبر تحت جنوب، در هم و شمال در هم اخير ماه چند در معهذا« 

» .است يافته توسعه دهات در دهقانى متشكل قيامهای و شهرها در كارگری متشكل اعتصابهای

  )٩٣و ٩٢ص ،١جلد آثار، منتخب بماند؟، پابرجا چين در ميتواند سرخ حكومت چرا( 

. نميشود محدود  ...حونان  مرزی منطقه در دهقانى -كارگری مسلح مستقل حكومت اهميت«

 از سى جيان و حوبه حونان، استانهای در سياسى قدرت كسب پروسه در مستقل تحكوم اين

. كرد خواهد ايفا بزرگى فوقالعاده نقش استان سه اين در دهقانى و كارگری های قيام طريق

 حزبى سازمانهای برابر در...  حونان دهقانى قيامهای توسعه با ارتباط در كه مهمى بسيار وظايف

... ای ه توده سياسى قدرت و ارضى انقالب تاثير گسترش: از عبارتند ارندد قرار مرزی منطقه

 بتواند آنكه تا مبارزه جريان در كيفى نظر از هم و كمى نظر از هم سرخ ارتش دائمى تقويت

 حكومت چرا مائو،( »...دهد انجام مزبور استان سه آينده عمومى قيام در را خود رسالت

 )١٠٠و ٩٩ص  ...سرخ

 طى سلطه تحت كشورهای مبارزه اصلى ثقل مركز يعنى چين كشور مركز جاربت  چنينند

 وجود مفهوم به كارگر طبقه( كارگر طبقه اين ، واقع در ، كشور اين در! سال ٥٠ به نزديک

 به كارگر طبقه يا صرف »ماركسيستى ايدئولوژی« مفهوم به كارگر طبقه نه ، فيزيكى و عينى

 منظور چنانكه است داده قرار خود راهنمای را ماركسيسم كه »روشنفكری« حزب يک عنوان

 به را مسلحانه مبارزه پيشبرد عينى و ضروری وظيفه واقعا، كه بود كشور اين.) ماست دوست

 بين نتيجه در. داد انجام را آن و گرفت عهده به طبقاتى و ملى مبارزه شكل ترين عالى عنوان

  زمان بمرو  كه بود ای يابنده رشد و عميق وندپي بلكه نبود، شكافى تنها نه طبقه و حزب

  .ميافت تكامل
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 بلكه نبود، حزب و طبقه ميان شكافى و گسيختگى باعث تنها نه  هم، مسلحانه مبارزه پيشبرد

 رها را خويش كار و كاشانه و خانه كارگران، از بسياری. شد ها يگانگى اين شدن تر عميق باعث

 بافت تغيير از جلوگيری برای كارگران ميان از مدام. ستندپيو خلق ارتش گردانهای به كرده

 ارتش و حزب در تشكيالتى سنگين مسئوليتهای و رهبری و ميشد گيری عضو حزب طبقاتى

 اين رهبران وعمده دهقانان سرخ، ارتش عمده. ميگرفتند قرار كارگران اين عهده به  سرخ

 ..بودند كارگران ارتش

. شدند كمونيست كارگران اين از بسياری« :ميخوانيم ٢١ص قتحقي شده ذكر مقاله همان در 

 تا رفتند روستايى مناطق به پرولترها از تعدادزيادی چين، طوالنى انقالبى جنگ جريان در

   ...».كنند تقويت را سرخ ارتش

 انقالبات ثقل مركر كه زمانى يعنى تاريخى، معين دوران دريک سلطه تحت كشورهای دربيشتر

 مثال. بود ضعيف آغاز، در كارگر طبقه يافت، انتقال كشورها اين به امپرياليستى یكشورها از

 دراين كمونيستى جنبش تشكيل اوال، ولى. تركيه و هند و چين يا و مشروطيت زمان در ايران

 و) باكو كارگران – ايران( داشت بستگى كارگر طبقه وجود به زيادی حدود تا هم باز كشورها

 شرايطى كه گفت بتوان شايد. بود تكامل و رشد حال در كشورها اين در كارگر طبقه دوما

 ايران، كشور در ،ركشو اين كارگران بيشتر كه. دارد افغانستان اكنون را، دوره ن درآ ايران مانند

  .ميكنند كار همجوار كشورهای ديگر و پاكستان

 داری، سرمايه باتمناس رشد سبب به سلطه، تحت كشورهای بيشتر در اخير، سال صد طى

. است شده تبديل قدرتمندی نيروی به كيفى و كمى نظر از و يافته تكامل و رشد كارگر طبقه

 كارگر طبقه رشد جهت در رابطه  تغيير اين است بوده  ای »رابطه تغيير «هم اگر مدت اين در

  .است بوده كمونيستى جنبش و كارگر طبقه جنبش شدن نزديک و كشورها اين در

 كارگری جنبش و كمونيستى جنبش بين »ای رابطه تغيير«  كه است معتقد ما دوست اما 

 هر ،اما است بوده چه رابطه تغيير اين ماهيت كه نيست آشكار چند وهر. است گرفته صورت

 پيشبرد دوست، اين گفته طبق چون و است بوده دو اين بين »شكاف« جهت در بوده چه

 كارگر طبقه به ربطى تنها نه طبقاتى و ملى مبارزه شكل رينت عالى عنوان به مسلحانه مبارزه

 »شكاف« و »تغييررابطه« ی »واقعى «داليل از يكى مبارزه اين ضرورت اساسا بلكه نداشته،

 بيشتر كمونيستى جنبش و طبقه بين شكاف رفته، پيش مبارزه اين چه هر بنابراين است، بوده
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 تجارب با بلكه چين كمونيست حزب  جاربت با  تنها نه و نيست درست اين. است شده

 .نميخواند سلطه تحت كشورهای

            

 جهان در سوسياليستي قدرت گيري كلش -2                      

 قابل تاثيرات كه بود جهان در سوسياليستى قدرت گيری شكل عامل، مهمترين باالخره و« 

 مبارزات منجمله اجتماعى بارزاتديگرم سوی و سمت و محتوی و اشكال بر ای مالحظه

 ».بود گذاشته بجای كارگران روزمره

 مبارزات ديگر بر را سوسياليستى قدرت تاثير نخست نويسنده، جا دراين كه است جالب

 ميكند ذكر -باشد ديگر اجتماعى های گروه يا طبقات مبارزات بايد منظورازآن قطعا -اجتماعى

 اجتماعى مبارزات اين »منجمله« را آن و پردازد مى  رانكارگ روزمره مبارزات به آن از پس و

 و. است داشته »يكسانى«  تاثير اجتماعى مبارزات كل بر سوسياليستى كشور اين گويا. ميكند

 اجتماعى های گروه يا طبقات باقى و كارگر طبقه بين فرقى چندان تاثير، اين لحاظ از يا

 سوسياليستى قدرت اين سوی به رو تماعىاج مبارزات ديگر وسوی سمت و اشكال و. نيست

  .اند داشته

 احزاب طرف از ترويج و تبليغ پيشبرد، بسياردر مثبت تاثيرات سوسياليستى، قدرت وجود البته 

 اين اما.ميكرد فراهم كمونيستها برای مساعدی شرايط لحاظ اين از و. داشت انقالبى كمونيست

 سوی و وسمت محتوی سوسياليستى، قدرت اين از تاثير با كارگران اقتصادی مبارزات كه

 و كمونيستى احزاب طرف به كارگر غير و كارگر های توده كشاندن باعث ويا ميافت كمونيستى

 .است تضاد در واقعيتها با تاريخى نظر از و نادرست تئوريک نظر ميشد،از سوسياليسم

 و است داری سرمايه نظم ارچوبچ در مبارزاتى كارگران،) اقتصادی( روزمره مبارزات اوال، زيرا 

 - سياسى مبارزات به ميتواند كه كمونيستهاست سوی از آن با پيگير و جدی مبارزه يک با تنها

 كمونيست احزاب  نفع به را حركت اين  ميتواند سياسى قدرت يک وجود. شود تبديل انقالبى

 توسط تنها ، ساسىا ای بگونه كه را آن سوی و سمت و محتوی نيست قادر ولى كند، تسريع

 دراين كمونيست پيشروحزب نقش و كشور، آن در طبقاتى ی مبارزه و عينى تضادهای

 .كند مشخص ، ميشود تعيين مبارزات،
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 پيشرفت برای مساعدی بسيار شرايط چين و هند ايران، كشور ٣ در دوم، جهانى جنگ از پس 

 سه هر كمونيست احزاب با و بود موجود نيز شوروی سوسياليستى كشور. آمد پديد انقالب

 پيروز را خود انقالب توانست چين كشور تنها ميان اين از اما.  داشت نزديک بسيار رابطه كشور

 .خوردند شكست مترقى و انقالبى نيروهای و انقالب ديگر كشور دو در و. نشاند بار به مندانه

 يا كه است مبارزاتى آن منظوراز قطعا كه »اجتماعى مبارزات ديگر سوی و سمت « مورد در

 اين توسط كه است ملى مبارزات يا و گرفته صورت بورژوازی خرده و ملى بورژوازی توسط

 به مبارزات اين زيرا.  ميآيد در درست بيشتر آن از گفته پيش نكات ميشدند، رهبری طبقات

 رشد« راه بوی تحليل اين از آيا و... داشتند شوروی بسوی رو كه نبود كمونيسم ساختن قصد

 بين رابطه تغيير به ربطى چه نكته اين گذشته، اينها از نميرسد؟ مشام به  »داری سرمايه غير

   دارد؟ كارگر طبقه و كمونيستى جنبش

 از و نميدهند؟ نشان كمونيسم به گرايشى كارگران ديگر رفته بين از كشور اين كه اكنون آيا و

 بخشى ،٥٧ انقالب زمان در كه بكنيم چه انخودم ايران با پس اند؟ شده دور كمونيست احزاب

 در ها، كارخانه و ها رشته ترين صنعتى و بهترين صنعتى كارگران پيشروترين و بهترين از

 شوروی، در تنها نه كه زمانى هم آن بودند، گرفته جای خلق، فدائيان و  ٣ خط سازمانهای

 !بودند داده دست از را قدرت كارگران نيز چين در بلكه

 وظيفه شدن دشوار از نشان هم باز بگيريم، دوستمان سخنان نفع به را اينها همه ما اگر ، هتاز 

 كوشش تمامى صورتى چنين در.  كارگران از شدن دور نه و دارد كارگران ميان ترويج و تبليغ

 به حوصله پر و صبورانه كار با يعنى.  كند سير كارگران حركت عكس جهت در بايد كمونيستها

 .بپردازند چين و شوروی شكست علل و كمونيستى های ايده ترويج و تبليغ
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 بخش چهارم

عيني واقعيات و كمونيستها  
 بخشى به آن سنتز و جمعبندی و بود شده داده تشخيص پيش سالها كه است واقعياتى اينها« 

 و فعالين اكثر ذهن از اينها همه انگار اما. بود شده تبديل انقالبى كمونيستهای درك و دانش از

 بروز خود از مفرطى گرايى ذهنى آنچنان اينها. است شده پاك ايران جنبش در چپ جريانات

 تكرار ديگر كه هستند چيزهائى تكرار آرزوی در بسياری. است انگيز اعجاب كه دهند مى

 را امروز جهان و جامعه عينى واقعيتهای برخى نيستند قادر دليل همين به  كه. شد نخواهد

  )مقاله همان ،١٥ حقيقت، شماره(» كنند كدر

 كه كسانى  كه نبرده ايم پى تاكنون تنها.  كرديم بررسى مفصل ای بگونه ما را »واقعيات« اين

 به « و كرده »سنتز و جمعبندی«آنرا و »دادند تشخيص« را واقعيات اين »پيش سالها« از

 بوده اند؟ كسانى هچ »كردند تبديل انقالبى كمونيستهای درک و دانش از بخشى

 چه »نميشود تكرار« كه آنچيزهايى كه ميكرد روشن نويسنده  بود خوب اين بر افزون

 كارگری تشكيالت آيا ؟ داشت نخواهيم كارگری مبارزات ما ايران در آيا است؟ چيزهايى

 رشد جهت در تاكنون مشروطيت زمان از كارگری جنبش تكامل روند ظاهرا داشت؟ نخواهيم

 تا مانده عقب شكلهای از مبارزاتى اشكال تكامل و كيفى، و كمى جهت از كارگری مبارزات

 اين روند چند هر. شاهديم را كارگری تشكيالت تكامل همچنين و بوده است پيشرفته شكلهای

 تكامل وضعيت با آن، تكوينى دور هر در ما ،اما داشته پيش و پس و نبوده مستقيم تكامل

 ٥٧ سال در نفت صنعت كارگران مبارزات ترتيب اين به.  ايم بوده برورو مبارزات از تری يافته

 و رشد همچنين. ميباشد توده حزب دوره در نفت كارگران مبارزات از تر يافته تكامل بسيار

 جهات، بسى برخى از ٠ ٦ تا ٥٧ كوتاه سالهای طى كارگری تشكالت و مبارزات گستردگى

 سال صد سلطه تحت كشورهای باتفاق اكثريت در .يباشدم ٣٢ تا ٢٠ سالهای از تر يافته تكامل

 طبقه اين سلطه تحت كشورهای بيشتر در اكنون ولى بود ضعيف بسيار كارگر طبقه پيش

 است بسياری وكيفى كمى توانايى دارای

 طبقه و كمونيستى جنبش بين رابطه نوعى از حكايت و بود گذشته در كه چيزهايى اگراين و

 در گونه بدين وضع كه حال ميكرد، حكايت ،»شكاف« نه و ايندو ميان دپيون واز كارگرداشت
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 واقعيتهای «بخواهد اگر كمونيستى جنبش پس، نميشود تكرار گذشته چيزهای ديگر و آمده

 بايد: ميدهد پاسخ چنين نويسنده بكند؟ بايد كند، چه درک را امروز جهان و جامعه »عينى

 ».دريابند را است افتاده براه جهانى داری سرمايه عليه كه ای مبارزه نوين اشكال و نيروها« 

 تشكيل را موجود جوامع مهم بسيار بخش يا اكثريت كه كارگر طبقه ديگر كه نيروها اين و

 هستند؟ نيروهايى چه نيست، ميانشان ميدهد،

 دهستن جوانان اين جهان در امروزه  چرا كه نيست فهم قابل آنها از بسياری برای المثل فى« 

 ».ددارن قرار جنگ و گلوباليزاسيون عليه مبارزه مقدم صف در كه

 قدرت !كارگران مبارزه از كمونيستى جنبش بودن »متفاوت« مفهوم ی مايه بن است چنين

 شده اشرافى غرب در كارگر طبقه! اند كهنه  هايى نيرو كارگران! نيست جهان در سوسياليستى

 به را مسلحانه مبارزه وظيفه  نميتواند سلطه تحت دركشورهای و !است گشته  زده بورژوا و

 های نيرو را طبقه اين جای .است كرده تغيير طبقه اين با كمونيستى جنبش رابطه. برد پيش

 »رابطه تغيير« و »شكاف« معنى ی همه و. هستند جوانان نوين نيروهای اين. اند گرفته نوين

 مبارزه نوين اشكال .نيست كمونيستى بشجن مسائل كارگران مسائل .اينست اخير سال صد در

 بر كنونى دوره در پيرامونشان كه نيستند ای عمده های تضاد تنها جنگ و گلوباليزاسيون يعنى

 به پس... هاكذا و اند نشسته اساسى تضاد جای اينها  بلكه در گرفته مبارزه  اساسى تضاد بستر

 بنشينيم »نوين نيروهای« اين زدن محک

 انداز غلط مفهومى»  مقدم صف« مفهوم كه كنيم اشاره نكته اين  به صحبت آغازهر از پيش اما

 توسط جنبش كردن آغاز يا و بود »جوانان«بودن »مقدم صف« در تنها منظور اگر زيرا. است

. نبود كارگر طبقه مورد در ها چيدن كبری و صغری اين به نيازی ديگر بود، كشورها در جوانان

 .باشد نداشته توجهى آن يا به و نكند درک را آن كسى نبود كه ای تازه مسئله اين وضمنا

 .اند كرده بازگو را مسئله اين  مائو چگونه و لنين كه ديد خواهيم پايين تر

 جوانان -1    

 يا دموكراتيک( انقالب نوع به توجه با اين صورت در كه است يا بطورعام جوانان از منظور

 نسل به تاريخى مشخص دوره هر در و مفروض كشور هر رد معين وفشارهای)  سوسياليستى

 نوع دو اين از كدام هر در خلقى طبقات با عموما و ميكند تغيير آن درونى صفوف جوان،
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 مشغول كه است جوانانى عموما و مشخص ای گونه يا اينكه به و. دارد بستگى انقالب،

 به كلى تعلق سوای كار، مشغول انانجو .ميشود مراد دانشجويان تا نيزعمد اينها از و تحصليند

 و اند گرفته جای مشخص طبقه يا قشر يک در درتوليد، مشخص جايگاه يک در ، جوان نسل

 حركت قواعد تابع نيز بيكار جوانان. هستند طبقه يا قشر آن طبقاتى ومبارزات منافع تابع

 كه جوانانى و ندانشجويا واما. است متفاوت دانشجويان حركت با كه هستند بخودی مخصوص

 :ميگيريم پى مائو و لنين نظرات كردن بازگو با مشخص قشر اين به برخورد ما. ميكنند تحصيل

 توان و تعداد:  دانشجويان -الف

 انقالبى دانشجويان وظايف  مقاله ی:  لنين

 علت اين به درست ميباشند، وروشنفكر روشنفكران بخش حساسترين  دانشجويان« ...

 به را جامعه كل سياسى های گروهبندی و طبقاتى منافع انكشاف كه ميشود خوانده روشنفكر

 قشر دانشجويان .ميدارد بيان و نموده منعكس نحوی ترين ودقيق ترين ترين،راسخانه آگاهانه

  تطابق  جامعه كل بنديهای گروه با شان سياسى های بندی اگرگروه ميبودند ديگری

 :ميگويد نينچ تطابق مفهوم مورد در و» .نميداشت

 بر اجتماعى های گروه و دانشجويى های گروه بين كامل تناسب يک مفهوم به نه تطابق« 

 در گروهايى ناگزير چنين و ضروری وجود معنای به درست ، بلكهو تعداد توان حسب

 ».است موجود جامعه در كه همانگونه دانشجويان

 اين.  ميداند درست روسيه آنزمان رد را دسته  ٦ به دانشجويان درونى بندی تقسيم لنين، و

رولرسيونرها  ها، سوسيال ها، ليبرال ها،اكادميسين تفاوت ارتجاعيون، بى از عبارتند دسته شش

 شش اين با كه) طبقاتى( »عظيمى های ه تود«  از آن پس كمى لنين.  دمكراتها سوسيال و

 گروه اساسى شالوده طبقاتى بندی تقسيم البته «و. ميبرد ميكنند، نام تطبيق دانشجويى گروه

تاكيدها از (».ميكند را تعيين ها بندی گروه اين نهايى تحليل در و است سياسى های بندی

 ).لنين است

 های گروه و دانشجويى های گروه بين كامل تناسب يک مفهوم به نه تطابق«از لنين منظور

 نه اجتماعى های گرو تنسب دانشجويان با نسبت كه اينست »و تعداد توان حسب بر اجتماعى

 به  تعداد نظر از جامعه در بورژوازی گروه درحاليكه.ندارد تطابق نظر توان، از و نه تعداد نظر از
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 در عموما ميدهد، تشكيل را ناچيز اقليتى و است كمتر كارگر طبقه از سنجشى قابل غير وجه

 در برعكس و ميكنند ىنمايندگ را طبقه اين كه دارند وجود بيشتری تعداد دانشجويان ميان

 اين نماينده دانشجويان ميباشد، جمعيت از عظيمى بخش تعداد نظر از كارگر طبقه حاليكه

 .هستند اقليتى عموما دانشجويان ميان در طبقه

 اينكه در و است نهفته ايشان »ذهنى توان« در دانشجويان نيروی و قدرت نيز توان نظر از

آن،  های گام نخستين و عملى مبارزه يک آغاز و ئلمسا طرح و  فهم حساسيت، در بواسطه

 اهدافى همان  به بخشى تحقق در دانشجويان توان نظرلنين، از. ميكنند بازی را پيشگامى نقش

 هيچ به و است ناچيز اند، بوده پيشرو آن، عملى گامهای نخستين و برداشتن طرح در خود كه

  .نيست اجتماعى اصلى طبقات با قياس قابل عنوان،

 انقالب شكست علل:جوانان -ب

 جوانان جنبش سمت مقاله ی:  مائو

 برای١٩٣٩ سال در كه جوانان جنبش سمت عنوان زير خويش سخنرانى در تونگ تسه مائو

 :دميگوي چنين چين، انقالب شكست علل  به اشاره ضمن كرد ايراد ان ين جوانان

 ملى انقالب امر وقف را خودم سال چهل «:ميگويد خود صيتنامه و در سن يات سون دكتر« 

 ايقان تجربه سال چهل اين اثر در. نمايم كسب حقوق تساوی و آزادی چين برای تا نمودم

 مللى آن با جهان در و انگيزم بر را مردم های توده بايد هدف اين به نيل برای كه يافتم راسخ

 ».شويم متحد مشترک مبارزه دارند، در برابر برخورد ما كه

 :ميدهد ادامه سپس مائو

 چهل آن باضافه سال ده ،اين ميگذرد سن يات سون دكتر مرگ از سال ده از بيش اكنون« 

 درسهای و تجربيات. ميشود سال پنجاه از بيش ميراند، مجموعا سخن آن از وی كه سالى

 مردم های توده بايد« :اصل اين از عبارتند عمده بطور. كدامند سال پنجاه اين طول در انقالب

 جوانان ...كنيد مطالعه دقيقا را اصل اين بايد چين جوانان تمام وهمچنين شما »انگيزيم بر ار

 كشور جمعيت درصد نود كه دهقانان و كارگران عظيم های توده بسيج با تنها كه دريابند بايد

 ».آوريم در پای از را فئوداليسم و امپرياليسم ،ميتوانيم ميدهند تشكيل را

 :ميگويد چنين صحبت ينهم در ادامه مائو
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 نقش آنها مفهومى در اند؟ داشته نقشى چه كنون تا مه ٤ جنبش زمان از چين جوانان« 

 مقدم درصفوف و كردن پيشتازی يعنى ؟ چه يعنى پيشاهنگ نقش...نمودند، بازی را پيشاهنگ

 نجوانا از ارتشى چين خلق فئودالى ضد - امپرياليستى ضد صفوف در . گرفتن قرار انقالب

 به آن شماره...  اكنون...كه است عظيمى بسيار ارتش اين و.  است موجود دانشجو و روشنفكر

 به تكيه با فقط نميتوانيم نيست، ما كافى تنهايى به ارتش اين ولى...  ميرسد ميليون چندين

 ».نميدهد تشكيل را عمده نيروی ارتش اين كه دهيم، زيرا شكست را دشمن ارتش اين

  :دميپرس مائو و

 دهقانان و كارگران همانا ميسازند؟ را انقالب فقرات ستون و هستند اساسى نيروی كسانى چه«

 باز و»  .ميدهند تشكيل را كشور كل جمعيت درصد نود كه

 جوانان.  است دهقانان و كارگران عظيم های توده اين ؟ كدامست عمده نيروی پس« 

 را كشور كل درصد نود كه  ودهقانان ارگرانك های ه تود ميان بايد چين دانشجوی و روشنفكر

 و كارگران - عمده نيروی اين بدون. سازند ومتشكل بسيج آنانرا و بروند ميدهند، تشكيل

 و امپرياليسم پيكارعليه در نميتوان دانشجو و روشنفكر جوانان ارتش به اتكا با تنها و -دهقانان

 ».گشت پيروز فئوداليسم

 برای مائو ومحک معيار كه است برسد، بهتر خود نهايى نقطه به بحث زمينه اين در اينكه برای

  :كنيم بازگو را بودن انقالبى ضد يا و بودن انقالبى غير يا انقالبى

  بودن انقالبي محك و معيار: جوانان  -پ

 مه ٤ جنبش مقاله:  مائو

 آگاهى نديگرا از زودتر كه بودند روشنفكران ،اين چين دموكراتيک انقالب جنبش در« 

 دستشان از كاری نپيوندند، هيچ دهقان يا كارگر های توده به روشنفكران اگر ولى... يافتند

 تحليل اين ماقبل ايدئولوژيک -سياسى و خط ماركسيسم[  نهايى تحليل در. نميشود ساخته

 آيا كه اينست انقالبى ضد يا و انقالبى غير انقالبى، يا روشنفكران بين فاصل خط] است نهايى

 تحليل در.نه ميكنند يا عمل بدان آيا و آميزند در ودهقانان كارگران های توده با مايلند آنها

 يا و خلق اصل سه سر بر پردازی سخن در است، نه همين در فقط آنها بين فاصل خط نهايى
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 بدان نيز و آميزند در دهقان و كارگر  های توده با مايلند حتما واقعى انقالبيون .ماركسيسم

 ٣٥٣ص ٢ جلد منتخب مه ٤ جنبش».ميكنند لعم

 اشاره خويش بحث اين به  »مه٤ جنبش سالگرد بيستمين مناسبت به«  سخنرانى در مائو

 :ميكند

 بايد چگونه. باشد معتبر معيار يگانه ميكنم گمان كه ام كرده مطرح را معياری من اينجا در«  

 ميتواند معيار يک گرفت؟تنها اندازه آنرا بايد معيار كدام با است؟ انقالبى جوان يک كه سنجيد

 و كارگران وسيع های توده با است مايل جوان اين آيا كه اينست آن و باشد داشته وجود

 شخصى درباره ميخواهيم وقتيكه بنابراين. .. نه يا ميكند عمل بدان آيا و اميزد در دهقانان

 كاذب يا واقعى ماركسيستى كه است، خلق اصل سه كاذب يا واقعى طرفدار كه كنيم قضاوت

 چگونه دهقانان و كارگران وسيع های توده با وی مناسبات كه نماييم معلوم است است، كافى

 ».ندارد وجود ديگری معيار.  است معيار يگانه اين... است

 و ميباشند كشورها  ترين جمعيت پر جزو كه كشوری دو در مائو و لنين نظرات از ما شرح

 صد از تنها نه كه ميدهد نشان است، خور در نيرويى)  چين مورد خصوصب( جوانشان جمعيت

 بلكه ميشدند منظور محاسبات ودر بودند شده شناخته  »نوين «نيروهای اين پيش، سال

 در تاثيرشان و نقش و و حدود وحد  »كردن پيشتازی« ، »مقدم صف«در ازگاهشان هر حضور

 كه است  نبوده گونه اين پس.  بود شده مشخص كشورها اين جنبش در جزيى و كلى خطوط

 باشند نگفته سخن انها از و باشند نيافته در را  »نيروها« اين ماركسيسم رهبران

 باال مدام ها اين درصد. هستند دانشجويان جوامع، همه در .هستند جوانان ، جوامع همه در

 صورت كشورها اين جمعيت رشد با جوان،عموما جمعيت درصد رفتن باال اين ولى ميرود

 در خود عكس به كشوری در تناسب عدم اين باشد موجود تناسبى عدم  گاه اگر حتى.ميگيرد

 برعكس ديگر جايى در و ميچربد پير به جوان جمعيت جايى در. ميشود تبديل ديگر كشوری

 .ميچربد جوان بر پير جمعيت

 جوانان كه نيست معنى اين به اين اما. بسياردارد جوان جمعيت، نسبت به ما كشور جمعيت

 و است طبقاتى جامعه و ميكنند زندگى جامعه در جوانان. هستند ايران در انقالب اصلى نيروی

 طبقاتى موقعيت يک ترتيب بدين و شاغلند يا. دارند تعلق مختلفى طبقات به نيز جوانان

 يا و هستند ابورژو و يا كوچک كننده توليد ، كارمند ، معلم دهقان، كارگر، مثال دارند مشخص
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 به متعلق طبقاتى نظر از  هم باز صورت اين در كه ميخوانند درس و ندارند معينى شغل اينكه

 آنگاه و. هستند  بورژوا و بورژوا خرده طبقات و دهقان كارگر، چون معينى طبقات های خانواده

 بازتاب قاتى،طب جايگاه های جابجايى برخى ،عليرغم آيد ميان به عقايدشان و افكار از سخن كه

 يا آن خويش طبقه قبلى نسل مقابل در را آنها بودن، جوان .ميباشند طبقات اين منافع كننده

 .كارگر طبقه يا طبقات مقابل در نه ميدهد قرار دارند، را اش سياسى نمايندگى كه طبقه

 سن مبنای بر »نوين«اجتماعى  نيروهای زيرا.  نيستند »نوين«اجتماعى نيروهای جوانان

 اجتماعى آگاهى نوع و اجتماعى توليد در مشخص جايگاه مبنای بر بلكه. نميشوند شخصم

 ميان هستند. دارند تعلق ارتجاع جبهه به كه كسانى هستند جوانان ميان در. ميشود مشخص

 بى جوانان ميان هستند. دارند تعلق بورژوازی خرده و بورژوازی طبقات به كه كسانى آنها،

 مشخص سن طريق از را اجتماعى نوين نيروهای نميتوان پس... ها جهت هر به باری و تفاوتها

 طبقه به متعلق جوانان كه كنيم صحبت جوانان بودن »نوين « از ميتوانينم ما زمانى تنها. كرد

 آنصورت در.  دهيم قرار مشخص طبقه آن سالخوردگان و ميانساالن مقابل در را مشخصى

 انديشى نو جويى، نو معرف ، كلى بطور ، سالخوردگان و النسا ميان به نسبت طبقه آن جوانان

 نماينده طبقه، آن خود كه شرط است اين اين عموما به تازه.  هستند انقالبى هيجان شورو و

 .باشد انقالبى نوين نيروهای

 به و خارج طبقاتى جنبش يک از كمونيستى جنبش فوق، بحث در كه ميبينيم ترتيب اين به

 .ميشود تبديل) ميشوند تقسيم طبقات به خود كه زنان همچنين( و جوانان سياسى نماينده

 جوانان تنها است، نيز افتاده براه جهانى داری سرمايه عليه كه ای مبارزه »نوين اشكال «در

 مبارزات نوين،اشكال اشكال اين ضمنا و دارند شركت خلقى طبقات عموم بلكه. ندارند شركت

 تا زحمتكش طبقات همه جهان در. نميبرد بين از را زحمتكشان آميز قهر و ،سياسى اقتصادی

 شرايط در وحتى(  است موجود جهان در فئوداليسم و داری، امپرياليسم سرمايه كه زمانى

  عليه مبارزه. داشت خواهند را خود ، سياسى اقتصادی معين مبارزات) سوسياليستى جامعه

  است افتاده براه جهانى سطح در كه است ليسمامپريا عليه مبارزات از جزيى نيز شدن جهانى

 مبارزه دراين جوانان »بودن مقدم صف« در. دارند شركت آن در خلقى طبقات و اقشار همه و

 به ميتواند و نه كارگراست طبقه با كمونيستى جنبش »رابطه تغيير« دادن نشان برای دليلى نه

 .گردد آينده در رابطه تغيير اين برای دليلى عنوان
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     اشاره اي كوتاه به برخي تضادها -2
 :است آمده چنين مباحث همين ادامه در
 مزاحم بنوعى حتى و ندارد كارگر طبقه به ربطى مبارزات قبيل اين آنها از بسياری نظر به« 

 قادر اينها هم ايران داخلى صحنه در. است) كارگران اقتصادی مبارزه واقع در( طبقاتى مبارزه

 به را الزم اهميت يا كنند و درك را جوانان و زنان مبارزات با كارگران مبارزه ارتباط نيستند

 آن و دهند نمى است كارگری مبارزات مهم شكل يك كه كارگری محالت آميز قهر شورشهای

 ».گيرند مى ناديده را
 در كارگری شورشهای و دانشجويان، زنان جوانان، مبارزات به اكونوميستى های گروه آياچون

 پس ميدانند، كارگر طبقه مبارزه مزاحم بنادرست را مبارزات اين يا و نميدهند اهميت التمح

 كرده تغيير كارگران مبارزات با كمونيستى حزب رابطه اصال كه بگوييم آنها به ما كه است الزم

 است؟ افتاده كارگران مبارزات و حزب اين بين  شكاف و
 ها نيرو واين يافته پيوند و زنان جوانان مبارزات با تكمونيس حزب پس، اين از بگوييم بايد آيا

 كه بگوييم توانيم نمى ديگر كه نتيجه، اين با بكنيم چه پس ميداند؟ نوين نيروهای نماينده را

نميكنند،  ک در كارگررا طبقه و كمونيستى حزب رابطه تغيير كه است اين اكونوميستها ايراد

 نميكنند؟ درک را جوانان و زنان مبارزات با كارگران رزهمبا رابطه كه اينست آنها اشكال بلكه
 به كه ميشود خواسته ما از ميشودو برده نام محالت در كارگری قهرآميز شورشهای از وقتى آيا

 با كمونيستى جنبش »رابطه« كه كه نيست معنا اين به بخود خود ،اين بدهيم اهميت آن

 بايد يا بوده هم »شكافى« اگر كه نيست معنا ناي به آيا است؟ نكرده »تغيير « كارگری جنبش

 مبارزات و كمونيستى جنبش بين و! است كارگران اقتصادی مبارزات و جنبش اين بين باشد،

 باشد؟ نبايد و است نبوده كارگر طبقه سياسى
 طبقاتى مبارزات و كارگر طبقه به بايد كمونيستى جنبش كه نيست اين مشكل ترتيب اين به

  طبقاتى مبارزه را اقتصادی مبارزات تنها كنونى، چپ كه اينست مشكل. كند توجه كارگران

 .ندارد توجه »جوانان« و »زنان «جنبش به كه اينست و ميداند
 همراه به دارد جا كه است بسياری تضادهای دارنده بر در مصاحبه اين مجموع كلى بطور

 جنبش برابر در كمونيستها فوظاي و رابطه باره اخير،در سال چند طى  كه ديگری مقاالت

 .گيرد قرار تحليل و ارزيابى مورد ، يكجا شده نوشته كارگری
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 بخش پنجم

اساسي سه نكات  
 در و ناچيز اندازه بى ميشود،  كارگران اقتصادی مبارزات به كه توجهى مباحث، در بيشتر -١

 دامن گيختن،بران در كمونيست حزب برای نقشى مباحث، اين در. است صفر به نزديک حد

 كه ميكنيم خالص را خود گريبان اينگونه اغلب. نميشود ديده مبارزات اين رهبری و زدن

 مبارزه تنها اين اگر -زندگى شرايط بهبود برای شان مبارزه در كارگران كه گفت لنين«  بگوييم

 طبقاتى مبارزات كه اكونوميستها پاسخ در جمله اين» .ندارد سوسياليستها به نيازی -باشد شان

 كه نيست اين جمله اين از منظور ولى. است شده گفته ميكنند، محدود اقتصادی مبارزه به را

 در و ندارند را خويش شرايط به بخشيدن بهبود راه در كارگران مبارزه بكار كاری كمونيستها

 .ميگذارند تنها اكونوميستى های گروه با را كارگران مبارزات، اين

 است داری سرمايه نظام چارچوب در شما اقتصادی مبارزات«  كه ميگوييم كارگران به ما گويى

 نيز ما و  نداريد مبارزات اين در احتياجى ما به و. ميآييد بر آن انجام عهده از شما خود و

 پيش را خود اقتصادی مبارزات شما. كنيم تلف شما مبارزات اين سر بر را خود وقت نميتوانيم

 كرد خواهيم توجه شما سياسى مبارزات به ما. كرديد سياسى را خود اتمبارز كه زمانى و ببريد

 ».شويم شما سياسى مبارزات رهبر كه ميكنيم تالش و

 در و ميآيند بر خود اقتصادی مبارزات عهده از نيز كمونيستها بدون كارگران چه اگر واقع در

 ياری و مبارزات اين در شركت بدون كمونيست حزب اما ندارند، كمونيستها به نيازی مورد اين

  ترويج و تبليغ آن با همزمان و حال عين در و آن به مربوط های زمينه تمامى در كارگران به

  به قادر سياسى، مبارزه باالتر سطوح به مبارزات اين تبديل راه  در تالش و كمونيستى -سياسى

 مبارزات رهبر و شد نخواهد خود اجتماعى اصلى پايگاه و طبقه ميان در شدن جا بر پا و استوار

 .گرديد نخواهد طبقه اين سياسى

 بگونه و باشد نبوده آنها كنار در آنها مبارزات ريزترين از كه كمونيستى حزب به نيز كارگران

 كه بود نخواهد گونه اين. گذاشت نخواهند محلى هيچ باشد، نيافته پيوند آنها با عميق ای

: بگويند كمونيست حزب به آنگاه و برند پيش را خود نيونىترديو يا و اقصادی مبارزات كارگران

 !كنيد كمونيستى مارا مبارزات حاال!  بفرماييد
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 روستا، و شهر زحمتكشان مبارزات كردن سياسى باره در خود، وجوه بيشتر در مسئله همين

 علمان،م و  دانشجويان مبارزات از بخشى مثال. ميآيد در راست...  و معلمان دانشجويان، زنان،

 در زنان خواستهای از بخشى يا و است تحصيلى و رفاهى خواستهای راه در و اقتصادی مبارزات

 بى و نداشت توجه مبارزات اين تک تک به نميتوان. است رفرميستى و بورژوايى نظام چارچوب

 برره عنوان به را حزب خود، تر گسترده مبارزات در جنبشها اين كه كرد فكر آنگاه و بود اعتنا

 .شناخت خواهند خود سياسى مبارزات

 صور همه در را ها توده مبارزات كه انقالبى كمونيست حزب يک وجود بدون يكسو از واقع در

 و بپردازد درآنها سازماندهى و ترويج و تبليغ به كند، دخالت مبارزات اين در برانگيزاند، خود

 اين درآورد، حركت به سياسى قدرت كسب اصلى هدف جهت در را مبارزات اين كه كند تالش

 و حكومت برانداختن برای انقالبى مبارزه راستای در كه شد نخواهند سياسى نحوی به مبارزات

 پيوند مبارزات، اين در حزب شركت بدون ديگر سوی از و. درآيند سوسياليسم ساختن

 همچنين و  اآنه به بخشيدن انقالبى سياسى آگاهى و هدايت   برای تالش و آنها با تنگاتنگ

...  و زنان جوانان، كال و دانشجويان زحمتكشان، اصلى هدف جهت در دادنشان سازمان

 خود مبارزات رهبر عنوان به را حزب و كرد نخواهند حزب به اعتمادی درجه كوچكترين

 .شناخت نخواهند

 را اسىسي مبارزات اهميت طبعا اقتصادی، مبارزات كه ميكن اشاره نيز نكته اين به پايان در

 توجهى هيچ اينكه نه( توجه عمده جهت انقالبى، طوالنى كار يک طول در و داشت نخواهد

 كه است ممكن مشخصى شرايط در كه چند هر. شد نخواهند محسوب كمونيست حزب) نشود

 آن به سياسى مبارزه بعدی تكامل است ممكن  كه شرايطى. گردد حزب عمده توجه شايسته

 و روستا در اقتصادی كار به توجه باره در مائو مقاالت كه نيست بد داينمور در. يابد بستگى

 ..شود خوانده آثار منتخب ١ جلد در» ...كنيم مراقبت ها توده زندگى از« مقاله بويژه

 بلكه اقتصادی مبارزات فقط نه و( اقتصادی مبارزات به توجهى بى برای كه اساسى دليل -٢

 مبارزه آن مبارزات، اين كه اينست ميشود آورده ها توده و كارگران) سياسى مبارزات همچنين

 ميتواندآغاز كمونيست حزب بوسيله تنها ای مبارزه چنين و نيست باشد، بايد كه آلى ايده ی

 .شود پوشانده عمل جامه آن به و گردد
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 عبارتند آن موجود كنون تا و اساسى شكل دو. است انقالبى قهر سياسى مبارزه شكل عاليترين

 ها توده مبارزات دل از سطوحى چنين كجا هيچ در آيا.  خلق جنگ و ای توده مسلحانه قيام از

 آيا  است؟ نگرديده محسوب آنان مبارزات در ای يافته تكامل سطح و است نيامده بيرون

 يا و تهران در ٥٧ بهمن  قيام و  ايران در شهری قيامهای و شورشها و سياسى مبارزات

 مبارزات سطوح و اشكال  تكامل در سطحى و شكل گنبد، و ستانخوز كردستان، جنگهای

 و كشور اين در مسلحانه های قيام و روسيه در سياسى مبارزات آيا نميشد؟ محسوب ها توده

 مبارزات سطوح و اشكال  تكامل در سطحى و شكل ويتنام، در يا چين در خلق جنگ همچنين

  گوناگون اشكال و  سطوح تكامل از رجخا و »متفاوت« چيزی بل نميشد، محسوب ها توده

 اين با ارتباط بى چيزی مانند به كمونيست، احزاب توسط كه بود دهقانان و كارگران ی مبارزه

 آمد؟ پديد يكباره به  سطوح و اشكال

 گردد، آغاز و شود يازيده دست ان به كمونيست حزب توسط  كه  آنگاه حتى مبارزات اين

 كه قيامى. ميشود محسوب آن سطح ترين عالى و ها ه تود سياسى مبارزات يافته ارتقاء شكل

. ميشد محسوب ها توده مبارزات تكامل در سطحى زدند، دست آن به١٩١٧ دراكتبر  بلشويكها

. يابد تكامل درجه اين به ميتوانست كه بود زحمتكش های ه تود و كارگر طبقه مبارزات اين

 سازد، ضروری  را قيام به زدن دست كه بود نيافته تكامل سطح آن به ها ه تود مبارزات اگر

 تصرف ممكن شكل مثابه به آگاهانه، قيام تصور خود. ميشد مواجه شكست با آن به زدن دست

 از و بود استوار و متكى١٩٠٥ سالهای در قيام خودبخودی تجارب مبنای بر سياسى، قدرت

 .نجهيد بيرون يكباره به كسى ذهن

 و مبارزه تجارب به متكى اساسا نيز چين در خلق جنگ طريق زا سياسى قدرت تصرف شكل

 انقالب شكست از پس اساسا انقالبى، های پايگاه ايجاد ايده. كشوربود اين در دهقانى جنگهای

 در كارگری و دهقانى های قيام و ها شورش كه بود زمانى آن و گرفت شكل ١٩٢٧ سال در

 .بود داده نشان را قمناط اين حفظ و ايجاد امكان معينى، مناطق

 و جوانان، زنان يا دانشجويان كارگری، جنبش  شامل كه ای توده جنبشهای نام زير اغلب -٣  

 .ميشود گرفته نظر در جنبشها اين برای يكسانى اهميت ميشود،... 

 يكسان هيچوجه به كمونيستها نظر از ای توده جنبشهای اهميت كه گفت بايد خصوص اين در

 های جايگاه دارای كمونيسم ساختن استراتژی چارچوب در جنبشها اين از مكدا هر و نيست
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 حزب اجتماعى پايگاه طبقه، اين. است كارگر طبقه جنبش كارگری، جنبش. هستند مختلفى

 «گفت لنين كه درآن،همچنان شدن نيرومند و برجا پا جاگيری، و ميشود محسوب كمونيستى

 به اساسى توجه. است كمونيستها وظيفه) مكراتهاد سوسيال وظايف( »ترين حياتى و اولين

 با حتى. گيرد صورت ميتواند طبقه اين ميان در نسبى استقرار با تنها ديگر ای توده جنبشهای

 گرفته ريشه كارگر طبقه در جنبش اين كه گفت نميتوان كنونى، گسترده چپ جنبش وجود

 اين هوادار، همه اين و سابقه همه اين عليرغم: است اين عكس حدودی تا قضيه واقع در. است

 .دارد كارگر طبقه در ضعيفى های ريشه جنبش

 و نفوذ پيوند، زمانها، برخى در چه اگر. دارد معينى ايدئولوژيک و سياسى تاريخى، علل امر اين

 زياد بسيار آن امكان كه دوران آن در حتى اما است، بوده مشكل طبقه اين در جاگيرشدن

 جنبش كمونيستى تا اگر يا و است؛ نيافته انجام بدرستى معينى، ايدئولوژيک علل به بنا بوده،

 داده دست از را پس از مدتى خود پايگاه انديشى، دور عدم سبب به گرفته، جا درطبقه حدودی

 .است

 در خود نفوذ گسترش حال در هميشه و حال هر در بايد كمونيستى، حزب يک كه امر اين

 مبارزات رهبری گرفتن بدست و ديگر ای ه تود جنبشهای به آن وجهت مانع نبايد باشد، طبقه

 اين و باشد داشته را كار اين شرايط و امكانات حزب كه زمانى بخصوص. شود جنبشها اين

 .باشند داشته پيشگامى نقش مشخصى، درشرايط طبقاتى مبارزه كل تكوين در جنبشها

 :است بوده اشتباه ود معرض در  همواره ايران كمونيستى جنبشدر واقع 

 كرده، كارگر طبقه معطوف به را خويش توجه تمام جنبش اين كه اين بوده و هست اول اشتباه

 جنبشها اين اگر به يا و داده نشان توجهى بى ديگر اجتماعى های گروه و طبقات جنبش به

 عنوان به را آنها مبارزات و كرده مخدوش را آنها مبارزات و جايگاه  كرده، استقالل توجهى

 برخى در و(  عمدتا نيز كارگر طبقه در آنكه ضمن. است آورده در كارگر طبقه ی مبارزه زائده

 .است كرده توجه اقتصادی مبارزات به) تمامى به ها دوره

 سياسى مبارزه در پيشگام نقش معينى شرايط در كه جنبشى هر به كه اينست دوم اشتباه

 پا گرفتن، ريشه پاگيری، كارگر، طبقه ميان در خود مىدائ  وظيفه از و است چسبيده داشته،

 كارگر طبقه كه  دانسته اين را آن دليل واغلب است؛ رفته طفره  طبقه در نفوذ و شدن برجا

 از غافل. است بوده اقتصادی صرفا طبقه اين مبارزات يا و است نبوده پيشگام زمانى، برهه درآن
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 نميتواند  كمونيستها، متداوم تشكيالتى و ترويجى و يغىتبل كار بدون كارگران،  مبارزات اينكه

 با ترتيب اين به. شود خلق مبارزات رهبر طبقه اين و يابد ارتقا كمونيستى مبارزه يک مدارج به

 با و نبوده واستحكام ريشه  دارای كمونيستى ،سازمانهای بنيادی وظيفه اين از رفتن طفره

 بين از يا و گشته ضعيف نيز سازمانها اين پيشگام، های گروه و اقشار مبارزات شدن ضعيف

 ..اند رفته

 از اقتصادی مبارزه كردن ، جدا ايران مشخص شرايط در اشتباه دو اين مشترک های ريشه

 .آنست دموكراتيک وظايف از انقالب سوسياليستى وظايف جداكردن و سياسى مبارزه

 

   ٨٦نوشته شده در تابستان                                                              

٩٠تجديد نظرشده در دی و بهمن                                                             

                                                       
 

       



 

  



 

  



 

  




