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  ١٣۶٣تيرماه  ١١تاريخ  ٢ضميمه رزمندگان دوره جديد شماره 

 حزب، شورا، سنديكا 

 مقدمه
از همــان هنگــام كــه ســرمايه داری در ايــران بــا كشــيدن بــيش از پــيش شــيره جــان كــارگران 

زنــدگيشــان وادار نمــوده پاســخگويی بــه مســايلی آنهــا را بــه مبــارزه دائمــی بــرای بهبــود شــرايط 

كــه ايــن مبــارزه بــه ميــان ميكشــيد، و ارائــه نقشــه ای دقيــق و همـــه جانبـــه بـــرای ســـازماندهی 

تمــام  و هـــدايت ايـــن مبـــارزه در راه انقـــالب اجتمـــاعی پرولتاريــا همــواره از ضــرورتی تــام و

لــيكن در حقيقــت امــر عليــرغم كوششــهای چنــدی كــه در ايــن زمينـه  .برخــوردار بــوده اســت

ازجانــب محافــل وســازمانهای گونــاگون جنــبش كمونيســتی صــورت گرفتــه، مســئله هيچگــاه 

بهمــن مــاه بنگــريم، نــاتوانی  بطــور قطــع حــل و فصل نگرديده است. بــدوران قبــل از قيــام

محافــل كــم شــمار جنــبش كمونيســـتی در دهـــه پنجـــاه، چـــه از لحـــاظ وقـــوف اجتمـــاعی و 

يـــا حتـــی آشـــنايی عمــومی بــه اصــول ماركسيســم ـ لنينيســم وتجربيــات تــاريخی مبــارزه طبقــه 

ز لحــاظ طــرح و حــل مســائل انقــالب ايــران و چــه از لحــاظ تــرويج و كــارگر جهــانی، چــه ا

تبليـــغ و ســـازماندهی در ميـــان پرولتاريـــای صـــنعتی فـــوق العـــاده چشـــمگير اســـت. پــاره ای 

 ميشـــوند. تــدوين از عناصــر برنامــه پرولتاريــا كــه غالبــا ً بــه طــرز ناهنجــاری فهميــده و
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زمينـــه مســـائل تـــاكتيكی و دايـــره كـــوچكی از انقالبيـــون كارنـــاآزموده،  موضـــوعات انـــدكی در

كـــل دســـتمايه برنامـــهای، تـــاكتيكی و ســـازمانی جنـــبش كمونيســتی را در آســتانه قيــام بهمــن 

ميدهــد. جنــبش كمونيســتی ايــران بــا چنــين مختصــاتی بــا گســترده تــرين تشــكيل  ١٣٥٧مــاه 

جنبشــهای اعتصــابی كــارگری وتظــاهرات وسيع توده ای و باالخره قيام مواجه ميشود. در عـــاليترين 

ارگری پديــد مــی آينــد. مـــدارج اعـــتالی انقالبـــی و بهمـــراه قيـــام اينجـــا و آنجـــا شــوراهای كــ

يابــد.  یقيــام در نيمــه راه متوقــف ميشــود و قــدرت دولتــی از دســتی بــه دســت ديگــر انتقــال مــ

اعــتالی انقالبــی همچنــان ادامــه مــييابــد، جنــبشهــای اعتصــابی كــارگران و مبــارزات 

در جريــان اســت، اينــك بــا جنبشــهای نيرومنــد  یـا گســتردگزحمتكشــان شــهری كــه همچنــان بـ

دهقــانی همــراه گرديــده عمــق تــازه ای بــه جريــان انقــالب مــيبخشــد. تنــوع فــوق العــاده زمينــه 

ـايل تــاكتيكی را اشــكال مبــارزه و درهــم آميختگــی بــی ماننــد آنهــا انبــوه بيشــماری از مسـ هــا و

نــزد پيشــروان پرولتاريــا مطــرح ميســازد. انقــالب بــا شــتابی كــه هــر روز آن معــادل يــك مــاه 

تكامــل عــادی اســت، كــارگران را تعلــيم و تعميــد ميدهــد. انقــالب رهبــران پرولتاريــا را 

ـاع جــاری بــا همــه پيچيــدگی هايش، شــعارها و شــيوه هــای واميــدارد تــا بيــدرنگ در برابــر اوضـ

مبــارزه پرولتاريــا را روشــن نمايــد و ســالح ســازمانی وی را حــدادی كننــد. خــواه جــد و جهــدی 

رد در زمينــه تعميــق دانــش تئوريــك و حــل مســائل تئوريــك و خـواه صـرف نيـرو در زمينـه پيشـب
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عملـی مبـارزه طبقـه كـارگر مـی بايسـت بـا شـتابی عظــيم انجــام پــذيرد و بــه لحــاظ همــين اوضــاع 

خطيــر مبــارزه طبقــاتی وعــدم تكــاپوی تئوريــك و عملــی جنــبش كمونيســتی بــوده اســت و از 

ــه ای، تــاكتيكی و پراتيكــی جنــبش همــين روســت كــه بــرای آنكــه همــه دســتاوردهای برنام

كمونيســتی بتواننــد شــكل قطعــی بيابنــد و بــه كــالم آخــر مبــدل شــوند، مــيبايســت ـ همچنانكــه 

در بســياری از مــوارد مــيبايــد ـ فراوان صــيقل بخوردنــد. آنچــه انجــام گرفتــه در مقابــل آنچــه 

ـه، هنــوز كوچــك اســت تــاكنون چــه در زمينــه تئــوری و چــه در زمينــه عمــل انبــوهی انجــام نگرفتـ

از مســائل همچنــان بــاقی اســت كــه بايســتی حــل و صــحيح آنهــا را وجــه همــت خــويش ســازيم. 

بلكــه همچنـين بـه سـبب عـدم وحـدت نــه بســبب آنكــه چنــين مســائلی پاســخ خــود را نيافتــه انــد. 

كـافی در ايـن پاسـخ مـا و وجـود نقطـه نظـرات كهنـه و نــويی كــه مبــرا از انحرافــات نبــوده و الجــرم 

يگــانگی نظــری و عملــی كمونيســتها را مانع ميشود. در طــی همــه ايــن ســالها، كمونيســتها تــالش 

ن يگــانگی نظــری و عملـــی را برمبنـــای اصـــولی ماركسيســـت ـ لنينيســـتی كـــه كــرده انــد ايــ

تحكـــيم حقيقـــی جنـــبش پرولتاريــا را در پــی دارد، دنبــال نماينــد و عليــرغم همــه دشــواريهای 

ــای مــوثر و عمــده ای در گامه ١٣٦٠ عظيمــی كــه در اينــراه وجــود داشــته، بــويژه پــس از ســال

رشــته برنامــه و بعضــاَ تاكتيــك بــه جلــو برداشــته شــده اســت. اكنــون پــس از مجاهــدتهای 

فــراوان و بــه قيمــت مصــائب ناشــنوده در عرصــه مبــارزه طبقــاتی در زمينــه روشــن ســـاختن 
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ونيســـتی و دســـتاوردهای غيرقابـــل چشـــم پوشــی در زمينــه اهـــداف جنـــبش بـــين المللـــی كم

برنامــه و تاكتيــك پرولتاريــای ايــران، جنــبش كمونيســتی ايــران بــه آنچنـان مـدارجی از تكامـل 

زنــده خـود دســت يافتـه اسـت كـه قــادر مـيباشـد و بايـد بهتــر از هــر زمــان ديگــری بــه مضــامين 

مشــخص و روزمــره مبــارزه طبقــه كــارگر و مناســبترين اشــكال ســازمانی ويــژه پيشــبرد و هــدايت 

ايــن مبــارزات بپردازنــد. ايــن وظيفــه اســت كــه مــا در رســاله حاضــر پــيش روی خــود قــرار داده 

رگر بــا توجــه بــه مضــامينی كــه بايــد داشــته باشــند و ايــم. اشــكال ســازمانی مبــارزه طبقــه كــا

آمـــوزش ماركسيســـم دگـــم نبـــوده بلكـــه رهنمـــون « آنچــه امروز شرايط ايران ايجاب مينمايد.

در ايـــن اصــل كالســيك آن جنبــه ای از ماركسيســم كــه اكثــرا از نظــر دور » عمـــل اســـت

رنــد بــا قــدرت و صــراحت شــگرفی خــاطر نشــان ميگــردد و آن جنبــه همانــا مربــوط اســت مــيدا

بــه فعاليــت عملــی كمونيســتی بــدون در نظــر داشــتن ايــن جنبــه اخيــر، ماركسيســم بــه چيــزی 

ماركسيســم  –ـوص جنبـــه عملـــی تبـــديل ميشـــود. امـــا در خصــ» يكطرفـــی زشـــت و بيـــروح«

بايســتی از خــاطر نبــرد كــه جنــبش بــين المللــی پرولتاريــا طــی بــيش از يك قــرن بــه آنچنــان 

نتــايج درخشــانی در ايــن رشــته دســت پيــدا ميكنــد و چنــان غنــای عظيمــی مــی يابــد كــه بــدون 

تاوردها هيچگونــه ســخنی از هــدايت طبقــه انقالبــی توســط حــزب كمونيســت و اتكــا بــدين دســ

پيــروزی طبقــه كــارگر ايــران در انقــالب نميتوانــد در ميــان باشــد. لنــين در بــاره علــل موفقيــت 
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و بــر عليــه نا اميــدی، طبقــه كــارگر روســيه در مبــارزه بــر عليــه كليــه تهاجمــات ارتجــاع 

شــكاكيت و خيانتهــای درون جنــبش كــارگری در بــاره علــل وفــاداری ايــن طبقــه بــه برنامــه، 

و از بــين تمــام طبقــات جامعــه روس فقــط طبقــه «تاكتيــك و ســازمان حــزب خويش می نويسد: 

. البتـه نـه بـدان جهـت كـه ايـن طبقـه در سـطحی بـاالتر از كــارگر روســيه در ايــن كـار موفـق شـده

كــارگران و ســاير كشــورها قــرار گرفتــه بــود بــرعكس طبقــه كــارگر روســيه هنــوز از نظــر 

 ســازمانی و آگــاهی طبقــاتی پــايين تــر از آنــان مــی باشـد. ايـن طبقـه در ايـن كـار موفـق شـد بـه

جهـت آنكـه فـورا بـر تجـارب كــارگران تمــام جهــان تکيــه زد. بــر تجــارب آنهــا از نظــر تئــوری 

و حصــول آگــاهی طبقــاتی آنهــا و تجربــه آنهــا و تجربــه كــل كــارگران كشــورهای همســايه، 

ـيله ماركسيســم جمعبنــدی شــده بركارهــای عــالی مطبوعــات و ســازمانهای تــودهای كــه بوسـ

تجــارب کــارگران تمــام «يــن ا.   )٢١١ـ ص ١٩١٤(لنــين و اتحاديــه هــای كارگری » اســت.

کــه لنــين بــه طــرزی شايســته اتکــا بــر آن را ضـــروری می شـــمارد در پـــی تجـــارب » جهــان

تــر و  یكـــارگر بســياری ديگــر از كشــورهای جهــان بســی غنــطبقـــه كـــارگر روســـيه و طبقـــات 

تــر در اختيــار جنــبش كمونيســتی ايــران قــرارگرفتــه اســت. طبقــه كــارگر ايــران  جــامع االطــراف

قــرار  تنهــا در صــورتی بــه پيــروزی دســت خواهــد يافــت كــه تحــت رهبــری حــزب كمونيســتی

گيــرد كــه بــه بهتــرين نحــوی تجــارب ســترگ پرولتاریــای كليــه كشــورهای جهــان را كــه بوســيله 
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لنينيســم جمعبنــدی شــده اســت، بكــار گيــرد. و قــادر باشــد بــا تحليــل مشـــخص - ماركســيم 

ــارب را همـــواره پيشـــاروی خويش قرار دهد و غنی از اوضـــاعی كـــه در آن قـــرار دارد، ايـــن تجـ

سازد. ايــن تجــارب از جملــه در زمينــه اشــكال ســازمانی مبــارزه طبقــه كــارگر اهميـت فــوق العـاده 

ای مــييابنــد. زمينـه هــای متنـوع مبــارزه طبقــه كـارگر و مــدارجی كــه ايــن مبــارزه در طــی 

والت اجتمــاعی طــی ميكننــد، متناســب بــا خــود اشــكال و شيوه های سازماندهی متفاوتی را تحــ

 ايجاب ميكند.  

ايــن اشــكال ســازمانی مبــارزه طبقــه كــارگر اعــم از آنكــه حــزب، شــورا يــا ســنديكا باشــد، در 

طــی ســالها مــورد آزمــون و تجربــه قــرار گرفتــه و از هرجهــت توفيــق وتكميــل شــده انــد. مبــارزه 

هــا، يــا حــزب و يــا شــورا كيفيــات و مــدارج طبقــه كــارگر از طريــق ســنديكاها و اتحاديــه 

مختلــف مبــارزات پرولتاريــا را مــنعكس مـی ســازند. بايســتی درنظــر داشــت كــه مضــامين ايــن 

چگــونگی ســازمان هــر موسســه را طبيعتــا «ســازمانها بــا اشــكال آنهــا در ارتبــاط مســتقيم بــوده و 

(لنــين ـ چــه بايــد كــرد) طبقــه كــارگر » ــاگزير مضــمون فعاليــت آن موسســه تعيــين ميكنــدوبن

بــه اشــكال ســازمانی سياســی نيازمنــد اســت كــه قــوای وی را از پراكنــدگی و جــدايی برهانــد و 

ل نمايــد. اخــتالط اشــكال ســازمانی مبــارزه آنهــا را بــه نيرويــی متحــد و بــا هــدفی و احــد تبــدي

همـواره همـراه بـا اخـتالط در مضـامين كـار ايـن سـازمانها مـی باشـد و هـيچ چيـز بـرای طبقــه كــارگر 



 
 

۷ 
 

از ايــن زيانبــارتر نيســت كــه نســبت بــه مضــمون و شــكل مبــارزه ای كــه در جريــان آن قرارگرفتــه 

ت دچــار ابهــام، اخــتالط و ژوليــده انديشــی باشــد. امــروزه ضــروريات مبــارزه طبقــه كــارگر اســ

ايــران چــه بواســطه تهــاجم گســترده ضــدانقالب بــه همــه و همــه گونــه ســازمان كــارگری 

ـات اپورتونيســتها كــه خــاك بــر غيروابســته بــه دولــت جمهــوری اســالمی و چــه بواســطه تبليغـ

چشــم كــارگران مــی پاشــند تــا از درك منــافع طبقــاتی خــود نــاتوان باشــند بــيش از هــر زمــان 

ديگــری كمونيســتها را واميــدارد كــه پيرامــون مســئله ســازمانهای طبقــه كــارگر، دســتاوردهای 

را ارائــه داده و آن اشــكال متناســبی را كــه همــه اوضــاع كنــونی مــيطلبــد  جنــبش بــين المللــی

آن اشــكال ســازمانی متناســبی را كــه ميتوانــد از منــافع طبقــه كــارگر در مقابــل تهــاجم ســرمايه 

  .ه پــيش بــرد، تعيــين نماينددفــاع كــرده و مبــارزه را در عرصــه هــای مختلــف هــدايت كــرده و بــ

بــاالخره نــاگزير در همــه مــوارد فريفتــاری هــای بــورژوازی را كــه هــر ازگــاهی در لباســی نــو 

خودنمــايی مــيكنــد، تنهــا ميتــوان بوســيله تشــريح مســتمر، مصــالح و منــافع حيــاتی و تــاريخی 

ـا بــه تجــارب طبقــه كــارگر در تمــام جهــان افشــاء و خنثــی نمــود. ايــن طبقــه كــارگر و اتكـ

حقيقتــی اســت كــامال آشــكار و لــيكن اكنــون كســانی در ميـان مـا پيـدا شـده انـد كـه بـا پشـت 

دســت » ــیشــوراهای واقع«شـكلهای ســازمانی همچــون » ابـداع«نمـودن بـه ايـن تجربيـات بـه 

مــيزننــد. اهميــت عظــيم دســتاوردها و تجـــارب جنـــبش كـــارگری و كمونيســـتی بـــين المللـــی 
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از يكســـو و القيـــدی بخـــش بزرگــی از جنــبش كمونيســتی ايــران نســبت بــدان مــا را بــر آن 

جنــبش كــارگری در ايــران، رئــوس كلــی ايــن  داشــته قبــل از هــر ســخنی دربــاره ســازماندهی

 . دســتاوردها را يادآور شويم

********************************************************* 

  :روبرو بوده است جنــبش بــين المللــی كــارگری تــاكنون بطــور عمــده بــا ســه نــوع تشــكل

  حزب، شورا، سنديكا
  حزب سياسی طبقه كارگر، حزب كمونيستـ ١
(لنين نقش » طبقــه كــارگر بــدون حــزب سياســی مســتقل، ماننــد يــك بــدن بــدون ســراست.«

 )حزب كمونيست در انقالب پرولتری

حـــزب كمونيســـت ســـالح اصـــلی رهـــايی طبقـــه كـــارگر اســـت. حـــزب كمونيســـت ســـتاد 

يشآهنـــگ پرولتاريـــا، پيشـــروترين، آگـــاهترين، فـــداكارترين و پاكدامنترين اعضای طبقه را پـــ

 .دربرميگيرد

حــزب ماركسيســتی يــك قســمت از طبقــه كــارگر و دســتهای از آن مــی باشــد. ولــی طبقــه «ـ 

ه از طبقــه كــارگر را نميشــود حــزب طبقــه كــارگر دســتجات بســياری دارد و بنــابر ايــن هــر دســت

كــارگر ناميــد. فــرق حــزب بـا ســاير دســتجات طبقـه كــارگر پــيش از همــه در آنسـت كــه حــزب 



 
 

۹ 
 

يــك دســته عــادی نيســت. بلكــه دســته پيشــرو، دســته آگــاه، دســته ماركسيســتی طبقــه كــارگر 

عرفــت بــه زنــدگانی اجتمــاعی و قــوانين تكامــل حيــات جامعــه و دانــش قواعــد اســت و بــا م

مبــارزه طبقــاتی مســلح اســت و بــه همـــين علـــت ميتوانـــد طبقـــه كـــارگر را هـــدايت كنـــد و 

حـــزب  )٧٨(تاريخ مختصر حزب كمونيست بلشويك  ص  » مبـــارزه وی را رهبری نمايد.

كمونيســـت كـــه در شـــرايط تـــاريخی جهـــانی كنـــونی متكـــی بـــر تئـــوری انقالبـــی ماركسيســـم 

ـ لنينيســـم و مجموعـــه دســـتاوردهای ســـترگ پرولتاريـــا در سراسـر جهـان مـيباشـد و ايـن ضـامن و 

 –بـــارزه طبقـــاتی پرولتاريـــا، اعـــم از اقتصـــادی پايـه اتحـاد معنـوی آنسـت، كليـه صـور تجلـی م

سياســـی و تئوريـــك را در يـــك كـــل واحـد و بهـم پيوسـته رهبـری ميكنـد. تنهـا و تنهـا بـدين شـرايط 

گــاه طبقــه  اسـت كـه مبـارزه طبقـه كــارگر متمركــز و صــور گونــاگون آن تحــت رهبــری واحــد و آ

يعنــی حــزب كمونيســت بــا مبــارزه در راه هــدف نهــايی و تحقــق كمونيســتم مربــوط شــده و 

قــوای پرولتاريــا بخــوبی همچــون ارتشــی مــنظم كــه نبــرد را در جبهــه هــای گونــاگون تحــت 

ـاتی بهــم پيوســته مصــروف راه يــك فرمانــدهی بــه پــيش مــيبــرد بــا نقشــهای واحــد و عمليـ

انقالبی اجتماعی ميگردد. بــدون وجــود چنــين حزبــی، حــزب واحــد و مســتقل سياســی طبقــه 

كــارگر، كــه آشــكارا در برابــر تمــام احــزاب بــورژوازی از منــافع و مصــالح طبقــه كــارگر دفــاع 

هــدايت كنــد، حزبــی بــا اهــداف كــامال روشــن و معــين كـــه در كــرده و وی را در مبــارزه اش 
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جريـــان ســـخت و طـــوالنی مبـــارزه آبديـــده شـــده و اعتمـــاد ميليونهـــا تـــوده اســتثمار شــونده 

داده و بخــود را كســب كــرده و آنهــا را از هــزاران طريــق و بــا پيونــدهای مســتحكم ســازمان 

مربــوط نمــوده باشــد، هيچگونــه ســخنی از پيــروزی پرولتاريــا در انقالب خواه دمكراتيك و خواه 

 :گويد یسوسياليستی نميتواند در ميان باشد. استالين م

ه مــاركس و انگلــس طرحهــای اوليــه را در بــاره حــزب بدســت دادنــد و آنــرا بمثابــه دســت«ـ 

پيشــآهنگ پرولتاريــا كــه بــدون آن پرولتاريــا قــادر نيســت بــه بدســت آوردن اســتخالص خــود 

نائــل گــردد، تشــريح نمودنــد. چيــز تــازهای كــه لنــين در ايــن زمينــه آورده اســت عبــارت اســت 

ايط جديــد مبــارزه پرولتاريــا در دوره امپرياليســـم از اينكــه ايــن طرحهــای اوليــه را مطــابق بــا شــر

 بســـط و تكامـــل داده، نشـــان داد كـــه: 

الـــف) حـــزب نســبت بــه شــكهای ديگــر تشــكيالت (اتحاديــه هــا، كئوپراســيونهــا و 

بــه عهــده وی گذاشــــته شــــده  ســازمانهای دولتــی) كــه كــار [ايجــاد يــا] تعمــيم وهــدايت آنهــا

  .اســــت عــــاليترين شــــكل تشــــكيالت طبقــــاتی پرولتارياســـت

ب) ديكتـــاتوری پرولتاريـــا فقـــط از طريـــق حـــزب كـــه بمثابـــه نيـــروی رهنمـــون آن مـــيباشـــد، 

 .ميتوانـــد عملـــی گـــردد
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ـط در معــدودی ميتوانــد كامــل باشــد كــه آنــرا يــك حــزب و آنهـــم حـــزب ج) ديكتــاتوری فقـ

كمونيســـتها رهبـــری نمايـــد كـــه ســـاير احـــزاب را در رهبــری شــركت نمــيدهــد و نميتوانــد 

 بدهــد. 

د) بــدون يــك انضــباط آهنـــين در حـــزب ممكـــن نيســـت وظـــايف ديكتـــاتوری پرولتاريـــا و 

» ســركوبی اســتثماركنندگان و تغييــر ســاختمان جامعــه طبقــاتی بــه جامعــه سوسياليستی عملی گردد.

 (مصاحبه با هيئت نمايندگی) 

ـخير قــدرت سياســی و برقــراری ديكتــاتوری پرولتاريــا بلكــه عــالوه پرولتاريــا نــه تنهــا بــرای تسـ

بــر آن تــا نــابودی كامــل طبقــات و بقايــای آنهــا نيــز بــه حــزب مســتقل سياســی خــويش اكيــدا 

انقــالب  نيــاز دارد. چــه پــيش از انقــالب اجتمــاعی و ســقوط دولــت ســرمايه داری بدســت

پرولتاريــا و چــه پــس از آن تــا هنگاميكــه هنــوز بقايــا و آثــاری از جهــان طبقــاتی بــاقی اســت و 

ديكتــاتوری پرولتاريــا اعمــال ميشــود، حـــزب از ضـــرورت مبرمـــی برخـــوردار ميباشـــد. بـــدون 

راه خودبخـــودی، ســـطوح محـــدود و پراكنـــده و حـــزب كمونيســـت جنـــبش پرولتاريـــايی 

.. را در پــيش ميگيــرد و قــادر نيســت بــه فــتح نهــايی .نـــامرتبط، دنبالـــه روی از بــورژوازی و

. تنهــا وجــود حــزب، حزبــی كــه كمونیســت بــودن آن نــامی نبــوده بلكــه واقعیتــی نايــل آيــد

بــین بلـــوغ و تكامـــل پرولتاریـــا در مبـــارزه علیـــه سیســـتم ســـرمایه داری و دولـــت آن اســت م
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بـــه سطح نبرد برای رهایی كامل می باشد. حــزب پرولتاریــا بــدین ســبب ســنگین تــرین وطیفــه را 

همــه جانبــه جنــبش پرولتاریاســت. پیشــاروی خــود قــرار میدهــد و آن هــدایت و تحكــیم ارتقــاع 

حــزب كمونیســت بــه زدودن اندیشــه وعمــل پرولتاریــا از تــاثیرات ســنتی و رایــج بــورژوازی و 

خــرده بــورژوایی مــیپــردازد. حــزب در برابــر تهاجمــات بــورژوازی بــه طبقــه كــارگر در همـــه 

ماركسیســم و دفــاع «ـــدئولوژیك كـــه در انـــواع اشـــكال و از جملـــه بنـــام جهـــات و از جملـــه ای

امــا بــا تحریــب مبــانی و اصــول ماركسیســم و مبــارزه طبقــاتی تظــاهر مــییابــد. » از طبقــه كــارگر

د آنهـــا پرداختـــه صـــفوف (اپورتونیســم) قاطعانــه و بیرحمانــه بــه افشــای مفهــوم و عملكـــر

پرولتاریـــای رزمنـــده را از چنـــین عـــواملی كـــه بوســیله بــورژوازی ایجــاد و تغذیــه میشــوند 

تصــفیه میكنــد. حــزب كمونیســت ضــمن رهبـــری همـــه اشـــكال و مـــدارج مبـــارزه پرولتاریـــا 

ای وی از خصــلت و ماهیــت جنــبش كــارگری و ســیر توســعه و نتیجــه علیـــه ســـرمایه داری بـــر

اجتنــاب ناپــذیر مبــارزه طبقــاتی معاصــر میــان بــورژوازی و پرولتاریــا پــرده برمیــدارد و حــدف 

ف نهــایی بــه نهــایی را در برابــر جنــبش پرولتــری روشــن ســاخته و مبــارزه را در تبعیــت از هــد

پــیش مــیبــرد. حــزب، همــه جریانــات اپورتونیســتی را كــه چــه در برنامــه، چــه در تاكتیـــك و 

ـ كمونیســم دور مــیســازند  چـــه در نقشـــه ســـازمانی و عملـــی پرولتاریـــا را از ایـــن هـــدف نهـــایی 

ننــد تــا جنــبش پرولتاریــا را در چهـــارچوب هـــای بـــوروژوایی و آنهــا را تحریــف و تخطئــه میك
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محصـــور نماینـــد در پیشـــگاه پرولتاریـــا افشـــاء ســاخته و بــدین نحــو اتحــاد نظــری و عملــی 

ـن ماهیــت و رهبــران طبقــه انقالبــی و طبقــه را حفــظ و تحكــیم مــیكنــد. حــزب، عــالوه بــر ایـ

مفهــوم دمكراســی بــورژوایی و آن رشــته نظــرات خــرده بــورژوایی را كــه بــه نفــی و انكــار مبــارزه 

طبقــاتی و دیكتــاتوری پرولتاریــا متكــی انــد وطبقــات و طبقــات متخاصــم را بــه اتحــاد و 

مبــارزه پرولتاریــا را معطــوف بــه تقاضــای حقیرانــه همزیســتی مســالمت آمیــز دعــوت میكننــد و 

خــرده بــورژوایی و رفرمیســتی جهــت اصــالح نظــم موجــود میســازند، بــر پرولتاریــا آشــكار 

ســاخته، تخاصــم قطعــی كلیــه احــزاب بــورژوایی بــا هــدف نهــایی جنــبش پرولتــری را بــرای 

م میــدارد. چنــین اســت كــه حــزب قــادر میشــود آن همبســتگی نظــری و معنــوی الزمــه وی معلــو

هــر انقــالب واقعــی را در صــفوف پرولتاریــا، تنهــا طبقــه انقالبــی، برقــرار ســازد و ارتشــی واقعــی 

ایــه معنــوی و ایــدئولوژیك اتحــاد حزبــی و مبــارز را بیافرینــد. ارتــش كــار بــر علیــه ســرمایه پ

همانــا در یگــانگی برنامــه، تاكتیــك و خــط مشــی و اصــولی ســازمانی نهفتــه اســت. حــزب قــادر 

نیســت و حــدت خــود را حفــظ نمایــد مگــر اینكــه بطــور مــداوم علیــه تمیهــدات بــورژوازی در 

ــته هــا كــه از رد و تجدیــد نظــر در برنامــه تــا ارائــه تاكتیكهــای منطبــق بــا منــافع همــه ایــن رش

بــورژوازی و دامــن زدن بـــه محفلبـــازی، آنارشیســـم روشـــنفكرانه و بـــاالخره فراكسیونیســـم و 

برمیگیـــرد هشـــیاری خـــود را محفـــوظ ای را در  سكتاریســـم از لحـــاظ ســـازمانی و روابـــط تـــوده
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نگاه دارد و دســـت از تعـــرض ایـــدئولوژیك سیاســـی تشـــكیالتی بـــه بـــورژوازی و انــواع 

بورژواهــا كــه در محــیط پرولتاریــا اغتشــاش، ســردرگمی، ژولیــده اندیشــی و پراكندگی را دامن 

 میزنند برندارد.

یســت نــه تنهــا تــابع كــردن كــل مبــارزه پرولتاریــا بــا انقــالب اجتمـــاعی (هـــدف حــزب كمون

نهـــایی) را همـــواره پیشـــاپیش روی رهبـــری خـــود دارد بلكـــه تـــا آنزمــان كــه مبــارزه بــرای 

را چنــان هــدایت میكنــد، آمــوزش در دســتور اســت، پرولتاریــا  –دمكراســی دمكراســی انقالبــی 

اش تــابع مبــارزه در راه آزادی و انقـــالب اجتمـــاعی باشـــد و  و ســازمان میدهــد كــه كــل مبــارزه

از ایـــن مســـیر منحـــرف نگـــردد. ایـــن رهبـــری حـــزب اســـت كـــه تبعیـــت انـــواع مبـــارزه 

پرولتاریـــا را بـــه مبـــارزه در راه دمكراسی و سوسیالیسم امكانپذیر میسازد. رهبــری حــزب در 

انقــالب دمكراتیــك، تضــمین كننــده اســتقالل پرولتاریــا از بــورژوازی واحــزاب آن و ضــامن 

 .یعنی شرط پیروزی آن است تــرویج و تبلیــغ شــعارها و اهــداف پرولتاریــا در انقالب دمكراتیك،

حـــزب و فقـــط حـــزب اســـت كـــه میتوانـــد بـــا فعالیـــت مســـتمر در همـــه زمینــه هــا پرولتاریــا 

را بــه مقــام رهبــری انقــالب ارتقــاء دهــد و مبــارزه دمكراتیــك را بــا توســعه خواســته هــای 

ی انقالبــی در میــان تــوده هــای دمكــرات انقالبـــی از قیـــودت دشـــمنان دمكراتیــك و شــیوه هــا

نظــر،  انقـــالب و آن احـــزاب خـــرده بـــورژوایی كـــه بنـــا بـــه خصــلت خــود كوتــه بــین ، تنــگ
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رهبــری پیروزمنــد وی  محــدودانــدیش رهــا ســازد. اســتقالل پرولتاریــا در انقــالب دمكراتیــك و

بــر آن كــه بــه معنــای متقاعــد شــدن تــوده هــا بــه برنامــه حــزب بــرای دمكراســی انقالبــی اســت 

از طریــق حــزب وی تــامین میشــود و چنــین اســتقالل و رهبــری ضــامن قطعیــت یــافتن انقــالب 

رمیســـتی و خیانتكارانـــه بـــورژوایی اســـت. شـــرط پیـــروزی و نیفتــادن آن بــه مجـــاری رف

انقـــالب دمكراتیــك و شــرط پیــروزی طبقــه كــارگر در ایــن انقــالب همانــا كســب رهبــری حــزب 

ـارزه بــر جنــبش پرولتاریــا و جنــبش دمكراتیــك میباشــد. ولــی حــزب در تمــام ایــن مراحــل مبـ

بــرای دمكراســی انقالبــی پرولتاریــا را نســبت بــه تضــادهای طبقــاتی، نتــایج انقــالب دمكراتیــك 

و هــدف نهــایی پرولتاریــا آگــاه نگــاه داشــته و از هرگونــه اختالط طبقاتی اعم از سازمانی و 

ـا وظــایفی اینســان ســترگ كــه در برابــرش ایدئولوژیك سیاسی ممانعت بعمل میآورد. چنــین حزبــی بـ

قــرار دارد نیــاز بــه انضــباط آهنــین و ســازمان مســتحكم دارد. ســازمانی كــه قــادر باشــد در تحــت 

شــرایط گونـــاگون در مقابـــل یورشـــها و تحریكـــات و ســـركوبهای بـــورژوازی مقاومـــت ورزد، 

ـــافی در محمـــل و تحـــرك در پاســـخ دادن بـــه مقتضـــیات جنـــبش انقالبـــی داشــته انعطــاف ك

باشـــد و یگـــانگی و نظــم خـــود را در همـــه تحــوالت حفـــظ كنـــد. یگـــانگی رهبری، یگانگی 

 تئوری و یگانگی عمل.
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ه كــارگر اســت بلكــه در عــین حــال دســته متشــكل حــزب نــه تنهــا دســته پیشــرو و بــا فهــم طبقــ«

طبقــه كــارگر نیــز مــی باشــد كــه انضــباطش بــرای همــه اعضــاء اجبــاری اســت از ایــن رو اعضــا 

حــزب بایــد حتمــا عضــو یكــی از ســازمانهای حــزب باشــند. هرگــاه حــزب دســته متشــكل طبقــه 

یــك دســتگاه ســازمانی نبــود، بلكــه حاصــل جمــع ســاده ای از مــردم بــود كــه خــود را اعضــای و 

حــزب معرفــی میكننــد و بــه هیچیــك از ســازمانهای حزبــی داخــل نمیشــود یعنــی متشــكل نمــی 

زب شـــوند. در اینصــورت حــزب هرگـــز باشــند و بنــابراین مجبــور نیســتند تـــابع تصــمیمات حــ

دارای اراده واحــدی نمــی بــود امكــان آن را نداشــت كــه مبــارزه طبقــه كــارگر را رهبــری كنــد. 

حــزب تنهــا در صــورتی میتوانــد مبــارزه عملــی طبقــه كــارگر را هــدایت نمایــد و آنــرا بســوی 

ـوق دهــد كــه همــه اعضــایش در یــك دســته مشــتركی كــه بــا اراده واحــد و هــدف واحــدی سـ

 )٧٩(تــاریخ مختصر ص » یگــانگی عمــل و انضــباط جــوش خــورده اســت متشــكل باشــند

نظــم حــزب، و انضــباط اكیــد اعضــای آن ایجــاب مــیكنــد كــه تنهــا كســانی عضــو حــزب 

اشــند كــه نــه تنهــا برنامــه و تاكتیــك، و مبــانی ســازمانی آن را قبــول میكننـــد بلكـــه عمـــال در ب

ســـازمان واحـــدی از آن فعالیـــت كـــرده و فداكارانـــه از هـــر جهــت امــر مبــارزه حــزب را یــاری 

ــرای انفــراد منشــی، رفتــار محفلــی، گــروهبــازی و رســانند. در حــزب كمونیســت نبایــد جــایی ب

فراكسیونیســم باشــد. اینهــا خــالف انضــباط حــزب هســتند و هــركس چنــین رفتــار نمایــد در 
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حقیقــت بــا مصــالح مبــارزه پرولتاریــا معانــدت نشــان داده اســت. حــزب بــرای تــامین رابطــه 

میــان رهبــری و اعضــای ســازمان بــر اســاس سانترالیســم دمكراتیــك رفتــار مــی نمایــد صــحیح 

و از ایــن جهــت ضــمن رهبــــری واحــــد و تــــاثیر اراده كلیــــه اعضــــا در سرنوشــــت حــــزب، 

كتیــك و اساســنامه حزبــی و مســائل راه مبــــارزه ایــدئولوژیك درونــی را در چهــارچوب برنامــه، تا

مطروحــه انقــالب بــاز میگــذارد و دمكراســی را تــامین مینمایــد. حــزب نمــیتوانــد و نبایــد 

جوالنگــاه روشــنفكران و پرمــدعاهایی باشــد كــه بــه انضــباط و مبــارزه پرولتــری تـــن نـــداده و 

ایشـــات محفلـــی، سكتاریســـتی و فراكســـیونی را در داخــل ســازمان طبقــه درعـــوض انـــواع گر

 .كــارگر، نماینــدگی مــی كننــد و بــه فعالیــت در صــفوف آن تــن در نمی دهند

حــزب كمونیســت هــر تجمعــی از افــراد نبــوده و بخــودی خــود تنهــا بــا اتحــاد افــراد حــول   

رنامــه كمونیســتی معــین بوجــود نمــی آیــد. حــزب كمونیســم محصــول تلفیــق سوسیالیســم علمــی ب

بــا جنــبش طبقــه كــارگر اســت. زیــرا اگــر حــزب تجلــی عــالیترین آگــاهی و اتحــاد طبقــه كــارگر 

علمــی، ماركسیســم لنینیســم بــا جنــبش طبقــه  مــی باشــد پــس نمیتوانــد بــدون تلفیــق سوسیالیســم

كــارگر كــه مســتقل آز آن وجـــود داشـــته و هرگـــز خـــود بخـــود بـــه ایـــدئولوژی كمونیســـتی ـ 

 پرولتـــری دســـت نمــی یابــد، پدیــد آیــد. تنهــا هنگــامی كــه پیشــروان و رهبــران و فعــالین جنــبش

كــارگری توســط ایــدئولوژی كمونیســتی بنحــو قــاطع و قابــل مالحظــه ای تســخیر شــده باشــند و 
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از ایــن طریــق جنــبش كــارگری تحــت رهبــری كمونیســتها از جهــت برنامــه، تاكتیــك و مســائل 

ـت. اینجــا هــم دیالكتیــك صــادق ســازمانی عملــی درآمــده باشــد، حــزب موجودیــت یافتــه اسـ

اســت تنهــا كمیــت معینــی بــا توجــه بــه دامنــه و وســعت جنــبش كــارگری و ابعــاد پرولتاریــا الزم 

اســت. تــا كیفیــت فعالیــت كمونیســتی بــه حــزب كمونیســت ارتقــاء یابــد. بــدون فعالیــت پیگیــر 

یســتها در بســط نفــوذ ایــدئولوژیك سیاســی و ســازمانی خــود در صــفوف پرولتاریــا، و مســتمر كمون

بــدون مبــارزه ای همــه جانبــه و در همــه زمینــه هــا كــه پرولتاریــا و زحمتكشــان را بــه صــفت 

هــا را جلــب كنــد از حــزب برنامــه و تاكتیــك كمونیســتها متقاعــد نمایــد و اعتمــاد عمیــق آن

كمونیســت ســخن نمــیتــوان گفــت. حــزب بــا پیــدایش برنامــه و تاكتیــك كمونیســتی تــازه از 

جهــت تئوریــك و معنــوی و از لحــاظ بنیادهــای اصــلی خــود بوجــود آمــده و تــا ایــن بنیــاد 

نبــهای در ســازمان طبقــه كــارگر تجلــی یابــد راهــی جــز معنــوی در شــكل مــادی و همــه جا

توســعه و تلفیــق عمیــق سوسیالیســم علمــی بــا جنــبش طبقــه كــارگر پــیش رو قــرار نــدارد. 

هرچقــدر چنــین تلفیقــی تحــت شــرایط گونــاگون صــعب و مشــقت بــار باشــد، بــازهم بنحــو 

تری ضــرروی اســت طبیعتــا حــزب بمجــرد آنكــه پدیــدار شــود، بــا ســرعت بســیار اكیــد

درصــورت حركــت صــحیح و اصــولی پروســه تلفیــق را تشــدید مــینمایــد، امــا تــا آنزمــان بــویژه 

ب كمونیســت، تجلــی ایجــاد حــداقل الزمــه چنــین تلفیقــی اجنتــاب ناپذیر خواهد بود. حــز
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عمیــقتــرین پیونــدها میــان رهبــران كمونیســت پرولتاریا و توده های كارگران و زحمتكشان میباشد. 

مــا حــزب طبقــه هســتیم و از ایــن رو تقریبــا همــه طبقــه در هنگــام جنــگ، و (دو دوره جنــگ «ـ 

در زیــر رهبــری حــزب مــا كــار كنــد، بایــد بــه حــزب مــا داخلــی یكجــا تمــام طبقــه) بایســتی 

 ) یك گام به پیش دو گام به پس –(لنین » هرچــه ممكــن اســت محكم تر متصل گردد.

ایـــن اتصـــال محكـــم و پیونـــد نیرومنـــد را شـــركت و رهبـــری واقعـــی كمونیســـتها در مبـــارزه 

پرولتاریـــا و جنـــبش انقالبـــی وی ممكـــن میســـازد. در ایـــن شــركت رهبــری و ارتقــاء واقعــی 

یر مــی گردد. پیشـــروترین و مبـــارزترین بخـــش تــوده بــه ســطح آگــاهی پیشــرفته تــر امكــان پــذ

طبقـــه كـــارگر كـــه در حـــزب متشـــكل اســت بدینســان رهبــر میلیونهــا تــوده اســتثمار شــونده 

پرولتاریــا و نیمــه پرولتاریــا در راه انقــالب اجتمــاعی شــده و مســتعدترین آنهــا را ارتقــاع داده و 

ــه صــفوف حــزب دعــوت مــی كنــد و در حالیكــه منظمــا كــل تــوده انقالبــی تحــت رهبــری ب

خــود را در مبــارزه آگــاهتر ســاخته و منــافع طبقــاتیاشــان را برایشــان روشــن میســازد. شــرط 

بــا شــرایط خــاص و تــدوین ایجــاد حــزب كمونیســت همانــا از ســویی تطبیــق تئــوری عــام 

تئــوری ماركسیســت لنینیســتی انقــالب ایــران (جنبــه معنــوی) و ازســوی دیگــر پیونــد دادن م. 

ل. و تئــوری انقــالب ایــران بــا جنــبش پرولتاریــا در آنچنــان مــدارج كمــی و كیفــی اســت كــه 

یســتی پرولتاریــا را معنــی دار نمایــد. حــزب نــه تنهــا بایــد تئــوری حقیقتــا جریــان طبقــاتی كمون
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پیشــرو و انقالبــی را بمیــان پرولتاریــا بــرده و وی را بــدن مســلح نمایــد بلكــه بایــد در ســازماندادن 

ــبب ســازمان حزبــی در كنــار طبقــه كــارگر و تــوده هــا بــا بــذل مســاعی ســترگ بكوشــد. بــدین س

خــود و در وابســتگی بخــود ســازمانهای غیرحزبــی، تــودهای پرولتاریــا را ایجــاد و یــا در آنهــا 

نفــوذ و ســازماندهی حزبــی مــی نمایــد. حــزب كمونیســت نمــی توانــد پیشــوای پرولتاریــا و مبــازه 

تمـــاعی باشـــد مگـــر اینكـــه نزدیكتـــرین ارتباطـــات را بـــا وســـیعترین وی در راه انقـــالب اج

تــودههــای پرولتاریــا ایجــاد نمایــد. بمنظــور تحصــیل ایــن مقصــود حــزب بایــد در هركجــا كــه 

چــه حزبــی نیســتند ولــی پرولتاریــا و نیمــه پرولترهــا هســتند بــاالخص در ســازمانهایی كــه اگــر 

تــودههــای وســیع كــارگران را در برمیگیــرد وظیفــه همیشــگی خــود یعنی تبلیغ و ترویج را پیش 

حــزب مظهــر ارتبــاط دســته پیشــرو طبقــه كــارگر بــا «برده و به سازماندهی كمونیستی بپردازد. ـ 

ـیباشـد. حـزب هـر انـدازه هـم كـه بهتـرین دسـته پیشـرو و هرقــدر تــودههــای میلیــونی طبقـه كـارگر م

هــم متشــكل باشــد بــاز همــه بــدون ارتبــاط بــا تــودههــای غیرحزبــی، بــدون افــزودن و اســتوار 

ــزوا یافتــه و ســاختن ایــن ارتبــاط نمــی توانــد زنــدگی و رشــد كنــد. حزبــی كــه در درون خــود ان

از تــوده بركنــار مانــده و رابطــه خــود را بــا طبقــه از دســت داده و یــا حتــی آنــرا سســت نمــوده 

اســت. بایــد اعتمــاد و پشــتیبانی تــوده را هــم از دســت بدهــد و بنــابراین حتمــا بایــد فنــا شــود. 

زنــدگی كـاملی باشـد و رشـد كنـد بایـد بررشـته هـای ارتبـاط بـا تـوده هـا حــزب بــرای اینكــه دارای 
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(تــاریخ مختصر .. ص » بیفزایـد و از اعتتمــاد تــودههــای میلیــونی طبقــه خــود برخــوردار گــردد.

لتاریاســت. ایــن ) حـــزب محـــل تجمـــع و اتحـــاد مبـــارزاتی پیشـــروان آگـــاه و رهبـــران پرو٨٢

رهبــران پیونــد و رابطــه خــود بــا تــودههــای پرولتاریــا و نیمــه پرولتاریـــا را از طریـــق شـــركت 

ای موجـــود كـــارگران و ایجـــاد و گســترش ســازمانهای تــودهای پرولتــری  در ســـازمانهای تـــوده

اینــراه امكــان تمــاس و رهبــری حــزب بــر تــوده هــا و پــیش  حفــظ و تحكــیم مــینماینــد و از

بــرد ســازماندهی و سیاســت حزبــی و جلــب اعتمــاد تــوده هــا بــه حــزب را فــراهم مــی ســازد. 

ن حزبــی آنچــه در ایــن رابطــه در صــدر جــایی دارد جلــب اعتمــاد و حــزب طبقــه كــارگر اســت. آ

رهبــران را بــا طبقــه و تــوده را در یــك «حقیقتــا برازنــده نــام كمونیســت اســت كــه قــادر باشــد 

لنــین در اثــر خــویش یــك گــام بــه پــیش »  كــل واحــد و جدایی ناپذیر به یكدیگر مربوط سازد.

رای اینكــه حزبــی سوســیال دمكــرات باشــد همانــا بــ«دو گــام بــه پــس در ایــن مــورد نوشت:  

مــا در مــتن كنــونی كمــی جلــوتر در ایــن بــاره دقیــق تــر » بایــد پشــتیبانی طبقه را بدست آورد.

ســخن خــواهیم گفــت. امــا تــذكر ایــن نكتــه در همینجــا ضــروری اســت كــه حــزب جهــت 

ـــب پشـــتیبانی تـــوده هـــا، موظـــف اســـت در هـــر جاییكـــه كـــارگران و اســـتثمار پیشــبرد جل

شــوندگان كــار و زنــدگی میكننــد علــی الخصــوص در مراكــز اصــلی حیــات اقتصــادی جامعــه، 

ــته هــا و كمیتــه هــای فابریكهــا و مؤسســات بــزرگ و تعیــین كننــده اقتصــادی بــه ایجــاد هس
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حزبــی مربوطــه دســت برنــد و تمــامی مبــارزات جــاری در آنهــا را هــدایت كرده، پرولتاریا را به 

سیاست حزب واقف و مبارزه او را ارتقا دهد. نتیجــه ای كــه بالفاصــله از مبحــث فــوق مســتفیذ 

ــا اشــكال متناســب ســازمانهای تــودهای بــا توجــه بــه مــیگــردد، وظیفــه حــزب در رابطــه ب

مضــامین مبــارزاتی آنهــا و مقتضــیات انقــالب اســت. حــزب بایــد ایــن اشــكال را بــدقت مطالعــه 

ین كننــده كنــد و چنــان سیاســتی را در قبــال آنهــا و یــا در راه ایجــاد آنهــا پــیش گیــرد كــه تــام

منــافع پرولتاریا در راه هدف نهایی اش باشد و در آن جهت یاری رساند. امـــا بایـــد دانســـت ســـازمان 

 حـــزب، عـــالیترین، آگـــاهترین و نیرومنـــدترین سازمان پرولتاریا در هدایت مبارزه اش میباشد. 

» میــان همــه ســازمانهای دیگــر طبقــه كــارگرحــزب نــه تنهــا دســته متشــكل اســت بلكــه «ـ 

اســت كــه بــرای هــدایت همــه ســازمانهای دیگــر طبقــه كــارگر ایجــاد « شــكل عــالی ســازمانی 

شــده اســت. حــزب بــه عنــوان شــكل عــالی ســازمانی عبــارت از بهتــرین اشــخاص طبقــه 

اشـخاص بـا تئــوری پیشـرو، بـا معرفــت نسـبت بـه قواعــد مبـارزه طبقــاتی و بــه مــیباشــد و ایــن 

تجربــه جنــبش انقالبــی مســلحند. ایــن حــزب بــرای رهبــری همــه ســازمانهای دیگــر طبقــه 

ا (و همـــه كــارگر هرگونــه امكــانی دارد و موظــف اســت رهبـــری كنـــد. كوشـــش منشـــویكه

اپورتونیســـتها و خـــائنین) بمنظــور جــدا كــردن نقــش رهنمــون حــزب بــه سســت شــدن همــه 

ســازمانهای دیگــر پرولتاریــا كــه از جانــب حــزب رهبــری مــیشــود و منجــر میگــردد و بنــابراین 
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پرولتاریــا در مبــارزه «تاریــا منتهــی میشــود. زیــرا ایــن كوشــش بــه سســت و بــی ســالح شــدن پرول

(لنــین: تاكیــدات دوخطــی » بــرای كســب قــدرت سیاســی بجــز ســازمان ســالح دیگــری نــدارد.

 ) ٨١از ماســت تاریخ مختصر حزب ... 

(ســـازمانهای وابســته بــه حــزب  ای و غیرحزبـــی و وابســـته بـــه حـــزب كلیـــه ســـازمانهای تـــوده

مثــل ســازمان جوانــان حــزب، ســازمان زنــان، ســازمانهای دهقــانی وســازمانهای نظــامی وابســته 

بــه حــزب، اگــر چــه اساســا رهبــری آنهــا در دســت حــزب بـوده و حـزب مجـاز بـه قبـول یـا اعـالم 

خـود اسـت، لـیكن افـراد عضــو ایــن ســازمانها حتمــا عضــو حــزب عـدم وابسـتگی آنهـا ب

نمــیباشــند) درمقایســه بــا حــزب ســازمانهایی بـــا درجـــات كمتـــر از تكامـــل، پیچیـــدگی 

ه بـــا وجامعیـــت مبـــارزاتی هســـتند. ســـازمانهای اتحادیـــه ای، تعـــاونی و كـــارگری در مقایســـ

حـــزب جنبـــه هـــای محـــدود و یكجــانبگی را در مبــارزه مــنعكس مــی كننــد، حــال آنكــه حــزب 

مصــالح كــل جنــبش و در راس آن مصـــالح پرولتاریـــا را بطـــور متمركـــز بـــه پـــیش مـــیبـــرد و 

ارزه آنهــا را بدرســتی هــدایت كــرده و بــا جنبــه هــای بـــا رهبـــری اتحادیــه هــا قــادر اســت مبــ

دیگــر تركیــب و سیاســتهای بــورژوایی تردیونیــونی را كــه خــود بــه خــود بــر آنهــا حــاكم میشــود 

ـزار انقـــالب ابــ«بــا سیاســت كمونیســتی جــایگزین نمایــد و آنهــا را ارتقــاء دهــد تــا جاییكــه بــه 

 نیـــز تبـــدیل شـــوند و كانونهـــای مبـــارزه بـــرای انقـــالب پرولتری باشند. » اجتمـــاعی
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قــراردادن نــوعی ســازمان تــوده ای یــا غیرحزبــی یــا وابســته بــه حــزب چــه از جهــت شــكل و 

ــا، بمعنــای خدشــه دار كـــردن ایـــن مبـــارزه و چــه از جهــت مضــمون، در برابــر حــزب پرولتاری

ســـوق دادن آن بـــه شكســـت، یكجـــانبگی، تقویـــت عقـــب افتــادگی و سســتی در آنهــا مــیباشــد 

. نفــی ضــرورت حــزب و ســپردن وظــایف آن بــه ســازمانهای تــوده ای غیرحزبــی یــا ســازمانهایی 

مقابــل حــزب درجــه پــایین تــر و یــا نــوع معینــی از مبــارزه پرولتاریــا را مــنعكس  كــه در

میســازند (مــثال ســازمانهای نظــامی وابســته بــه حــزب ، یــا ســازمان جوانــان و زنــان و غیــره) 

ـارزه پرولتــری نــدارد. چنانكــه مفهــومی جــز تــالش در راه انهــدام ســتاد كــل فرمانــدهی مبـ

میــدانیم درهمــین كشــور خودمــان تــا پــیش از قیــام ســازمان چریكهــای فــدایی خلــق علنــا 

ضــرورت حــزب پرولتــری و مجاهــدت در راه ایجــاد آنــرا تمامــا رد و تخطئــه مــینمــود و بجــای 

ســتی را قــرار میــداد. ایــن ایــده ای ســرتاپا خــرده بــورژوایی بــود كــه آن ســازمانی نظــامی و تروری

جــای ســازمان پرولتاریــا را بــا یــك تشــكیالت نظــامی بــا تاكتیــك و برنامــه خـرده بـورژوایی 

ن خــرده بــورژوایی نــه تعـویض مینمـود و بـا اینحـال مـدعی منـافع طبقـه كـارگر نیـز بـود. ایـن ســازما

فقــط ضــرورت حــزب را انكــار میكــرد بلكــه مطــابق خــط و مشـــی خـــرده بـــورژوایی خـــود 

ای و ســـندیكایی و  سكتاریســـم، عـــدم ارتبـــاط بـــا تـــوده هـــا، تخطئـــه فعالیتهـــای اتحادیـــه

سندیكالیســـتی رد فعالیــت سوســیال دمكراتیــك را دنبــال كــرده همــه بـــا ارائـــه سیاســـت آنـــاركو
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وظــایف انقــالب را كــه بــرای آنهــا چیــزی جــز تحــولی بــورژوا دمكراتیــك ســر و دم بریــده 

كـــه بـــدون نبــود، بــه تشــكیالت توطئــه چینـــی و تـــرور محـــول میســـاخت. حـــزب پرولتاریـــا 

شـــك در شـــرایط پیشــرفته و مســاعد بــه توســعه فعالیــت خــود در صــفوف نظامیــان و ایجــاد 

ســازمانهای مســلح نظــامی مــیپــردازد، بــرعكس ایــن ســازمانها را در جهــت خــط مشــی حــزب 

ــات نظــامی اعــم از تــرور ســرخ، تــدارك قیــام، و بنــا بــه اقتضــای شــرایط و اصــولی بــودن عملی

تشــكیل دســتجات پــارتیزانی و نبردهــای پــارتیزانی و غیــره. بكــار بــرده و اساســا آنهــا را تــابع 

 رهبــری حزبــی و مقــدرات كــل جنــبش هــدایت میكنــد نــه آنكــه آنهــا را آلترناتیو حزب نماید.  

یــن نظریــه كــه حــزب در مقابــل دســتگاههای مبــارزه مســلحانه آن قــراردارد و بــا اینكــه میتــوان ا

تشــكیالت نظــامی تروریســتی را جــایگزین حــزب و فعالیــت آن نمــود نظریــهای ســراپا خــرده 

پرولتاریـــا علیـــه بـــورژوازی بیگانـــه  آوانتوریســتی و بكلــی بــا مبــارزه طبقــاتی –بــورژوایی 

اســـت. مبـــارزه پرولتاریـــا از تنـــوع و جنبـــه هـــای فــوق العــاده پیچیــده برخــوردار اســت كــه 

علــی الخصــوص در شــرایط گونــاگون تغییــر میكنــد و حـــزب كمونیســـت تمــامی صـــور مبـــارزه 

ا را در شـــرایط متفـــاوت رهبـــری كـــرده و ارتقـــاء میدهـــد. مبـــارزه مســـلحانه نبردهـــای پرولتاریــ

پـــارتیزانی وقیـــام و. .. همگــی شــكلی از مبــارزه پرولتاریــا محســوب مــی شــوند كــه بنــا بــه 

مونیســـت وظیفـــه دارد بـــا درك اوضـــاع شــرایط امكانپــذیر و یـــا نـــاممكن هســـتند وحـــزب ك



 
 

۲۶ 
 

اجتمــاعی تاكتیكهــای نظــامی مناســب را پــیش گیــرد. عــالیترین شــكل –و احـــوال سیاســی 

مبــارزه طبقــاتی پرولتاریــا قیــام مســلحانه علیــه بــورژوازی و دســتگاه دولتــی آن اســت و طبعــا 

زه نیــز عــالیتــرین ســازمان پرولتاریــا حــزب اوســت. امــا همــه مراحــل مبــارزه رهبــر ایــن مبــار

طبقــه كــارگر نظــامی و مســلح نبــوده و در تمــام ایــن مــدت نیــاز بــه رهبــری متمركــز آنهــا بــاقی 

لتاریــای قیــام كننــده باشــدكه در طــی رهبــر حقیقــی پرو خواهــد بــود. تنهــا آن ســازمانی میتوانــد

ســالهای طــوالنی، بــا بردبــاری و مشــقت كــار عظــیم آمـــوزش، ســـازماندهی و حمایـــت نبردهـــای 

كوچـــك و بـــزرگ پرولتاریـــا علیـــه بورژوازی را از هر لحاظ پیش برده باشد. ســازمانهای خــرده 

ــتی آلترنــاتیو حــزب پرولتــری نبــوده بلكـــه بـــا رهـــا كـــردن پرولتاریـــا در بــورژوایی تروریس

دســـت بـــورژوازی و در عـــوض تبـــدیل مبـــارزه طبقـــاتی بـــه شـــورش ماجراجویانـــه قهرمانـــان 

وایی بــر پرولتاریــا مــی گشــایند. علیـــه دولـــت، راه را بـــرای تســـلط ایــدئولوژی و ســازمان بــورژ

ایــن ســازمانها در بهتــرین حالــت، تشــكیالت خلــق و نــه پرولتــری بــرای اهــداف 

بورژوادمكراتیــك فــوق العــاده نـــاپیگیر ونـــاقص انـــد. تنهـــا مبـــارزه قـــاطع و پیگیـــر در راه 

ــی واقعــا انقالبــی پرولتاریاســت و رهبــر او در ایــن مبــارزه حــزب انقـــالب دمكراتیـــك و دمكراس

كمونیســت مــیباشــد. چنــین ســازمانهایی چنانكــه مشــاهده میشــود حتــی دمكراتهــای پایــدار و 

ا انقالبــی و پیگیـــر پیگیــری هــم نیســتند!! زیــرا بــا مبــارزه و اهــداف و ســازمان تنهــا طبقــه واقعــ
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ایء اتحادیــه هــا،  اعـــالم جـــدایی و رودررویـــی نمـــوده انـــد. بعـــالوه ســـازمانهای تـــوده

عــالیترین «تعاوینهــای كــارگری و غیــره قــادر نیســتند جــامع كلیــه صــور مبــارزه پرولتاریــا و 

باشــند. مبــارزه تردیونیــونی تــا آنجــا كـــه بخواهـــد بـــر اســـاس وی » شــكل اتحــاد طبقــاتی

اعتصـــاب و .... انقـــالب را  –پرولتاریـــا و ســـالح مربـــوط بـــدان » ای اتحادیـــه«اتحـــاد 

ــوذ در اتحادیــه رهبـــری كنـــد بـــه آنـــاركو سندیكالیســـم منجـــر میشـــوند. حــزب بــرعكس بــا نف

هــا و رهبــری آنهــا و بــا انجــام فعالیــت كمونیســتی در صــفوف پرولتاریــا مبــارزه اقتصــادی را 

بدرســتی ســمت و ســو داده و آن را بــا كــل مبــارزه سیاســی و تــاریخی طبقــه كــارگر صــحیحا 

مطلـــوب بـــورژوازی كـــه چیـــزی » بیطرفـــی«ن شـــرایط از پیونــد میدهنــد. اتحادیــه هــای در ایــ

نمـیباشـد خـارج شـده و خـط مشـی انقالبـی را پـیش » طرفـــداری مســـكوت از بـورژوازی«جـــز 

میگیرنـد. امـا بـا ایـن وجــود هیچگــاه و هرگــز تــودههــای متشــكل در اتحادیــه كــه ضــرورتا در 

ــده عقـب افتـاده تـرین اقشـار طبقـه هـا مـی باشـد نمـی تواننـد بـه مـوقعیتی دسـت یابنـد كـه برگیرن

جــای حــزب را بگیرنــد. اتحادیــه هــا تحــت رهبــری حــزب انقالبــی میشــوند و خــط مشـی آنهـا 

رگـز بنــا بــه تركیــب و وظــایف بـا خـط مشـی حـزب در انقـالب و پـس از آن انطبـاق مـی یابنـد ولـی ه

 خــود، هرچنــد هــم سیاســی شــده باشــند قــادر بــه جــایگزین حزب شدن نیستند. لنین می نویسد:

داری تقریبــا همــه طبقــه و یــا مطلقــا  هرگــاه مــا چنــین بپنــداریم كــه زمــانی در دوران ســرمایه«
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د تــا درجــه آگــاهی و دســته پیشـــروی خـــود و حـــزب سوســـیال دمكـــرات همــه طبقــه میتواننــ

خــواهیم بــود. هنــوز هــیچ » دنبالــه روی«خـــود رشـــد یابـــد مـــا نیلوویســم (خیــاالت مهمــل) و 

حتــی ســازمان  داری سوســیال دمكــرات عاقــل شــبه های در آن نكــرده كــه در دوران ســرمایه

كــارگران (کــه خیلــی ســاده تــر و بــه فهــم قشـرهای رشـد نیافتـه بسـی نزدیكتـر اسـت)  –اتحادیــه 

نمـیتوانـد تقریبـا همـه طبقـه كــارگر یــا همــه آن طبقــه را فراگیــرد. فرامــوش كــردن فــرق بــین دســته 

ـه بــه ســوی وی گــرایش و كششــی دارنــد، فرامــوش نمــودن وظیفــه پیشــرو و همــه تــودههــایی كـ

دائمــی دســته پیشــرو در ارتقــاء بــیش از پــیش قشــرها و تــا ایــن مقــام پیشــرو تنهــا بــه معنــی 

م و دایــره ایــن آنســت كــه مــا خــود را فریفتــه و از بزرگــی وظــایفی كــه داریــم چشــم بپوشــی

پرولتـــری كمونیســـتی را  ... ) وقتـــی اتحادیـــها سیاســـت وظایف را تنگتر نماییم (یك گام به پیش

در پـــیش میگیـــرد ابـــدا بــدان معنــی نمــی باشــد كــه جــای حــزب را گرفتــه اســت و قــراردادن 

آنارشیســـتی میباشـــد. هنگامیكـــه در  –ـــی سندیكالیســـتی اتحادیــه هــا بــه جـــای حـــزب سیاس

كنگــره «بــه بعــد پــارهای در روســیه اعــالم داشــتند كــه اداره كشــور بایــد بــه  ١٩٢١ســـالهای 

نكــار واگــذار شــود (مخــالفین كــارگری) ایــن سیاســت كــه بــه ا» تولیدكننــدگان سراســر روســیه

نقــش حــزب و دیكتــاتوری پرولتاریــا مــیپرداخــت بمثابــه آنــاركو سندیكالیســم ارزیابی گردید:  

 واگــذار كــردن اداره همــه اقتصــاد ملــی بــه كنگــره تولیــدكننــدگان» مخــالفین كــارگری«"شــعار 
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زب را بــه صــفر مــی رســاندند. اهمیــت سراســر روســیه بــود. ایــن مخــالفین، نقــش حــ

اتحادیــه » مخــالفین كــارگری«دیكتــاتوری پرولتاریــا در ســاختمان اقتصــادی را انكــار میكردنــد. 

هــا را نقطــه مقابــل دولــت شــوروی و حــزب كمونیســت قــرار میدادنــد. بجــای حــزب اتحادیـــه 

در واقـــع » مخــالفین كـــارگری«رین شـــكل ســـازمانی طبقـــاتی كـــارگری دانســـتند. هـــا را عـــالیت

) لنــین در ٤١(تاریخ مختصر...  .”ضدحزبی بودندیـــك گـــروه آنارشیســـت و سندیكالیســـت 

ب برای پیروزی مقابلــه بــا چنــین آناركوسندیكالیســتهایی بودكــه بــر نقــش قطعــی و پیشاهنگ حز

فقــط حــزب سیاســی طبقــه كــارگر، یعنــی حــزب كمونیســت، « پرولتاریا پای فشرد و گفت:

قــادراســت. آنچنــان پیشــاهنگی را بــرای پرولتاریــا و همــه تــوده زحمــتكش متحــد كنــد و تربیــت 

 –در برابـــر تزلـــزالت خـــرده بورژوامنشـــانه نمایــد و متشــكل ســازد كــه بــه تنهــایی بتوانــد 

نـــاگزیر ایـــن تـــوده در برابـــر ســـنتهای نـــاگزیر نمـــوده تنـــگ نظـــری سندیكالیســـتی یـــا 

خرافـــات سندیكالیســتی در بــین پرولتاریــا ایســتادگی نمایــد وتمــام فعالیــت متحــد همـــه 

ـا را رهبـــری كنـــد، یعنـــی پرولتاریـــا را از لحـــاظ سیاســـی رهبــری كنــد و توســط وی پرولتاریــ

تمــام تــودههــای زحمــتكش را زیــر رهبــری خود قرار دهد. بدون این عمل دیكتاتوری پرولتاریا 

رون ســــاختمان ضــــرورت اتحادیــــه هــــا نــــافی ضــــرورت حــــزب در د» محال است.

سوسیالیســم و دیكتــاتوری پرولتاریــا نبــوده و بهــر میــزان كــه ایــن اتحادیــه هــا از لحــاظ سیاســی 
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تــا وقتــی هنــوز طبقــات و مبــارزه طبقــاتی  –و اقتصــادی نقــش مهمــی بیابنــد تنهــا وظیفــه حــزب 

و در هــدایت آنهــا پیچیده تر و مبرم تر میگردد. و  –  جــود اســت.بهــر نحــو شــكلی و ســطحی مو

شــوراها نیــز هــر آینــه زیــر رهبــری حــزب  –امــا ســازمانهای سیاســی و تــودهای پرولتاریــا 

خــودی و كمونیســت نباشــند و یــا از ایــن رهبــری خــارج شــوند، تــابع ســیر وقــایع و امــور خودب

نفــوذ بــورژوازی گردیــده، بــه ابــزار سیاســی بــورژوازی تبــدیل مــی گــردد پــس از انقــالب فوریــه 

در روســیه حكومــت دوگانــه بــورژوازی (دولــت موقــت) و شــوراهای كــارگران و ســربازان برقــرار 

اها در دســـت منشـــویكها و اس آرهـــا بـــود آنهـــا شــد. از آنجــا كــه رهبــری اكثریــت شـــور

تـــوده هـــا در نخســـتین ماههـــای انقـــالب اســـیر «حكومـــت را بـــه بـــورژوازی تحویل دادند! 

احـــزاب سازشـــكار بـــورژوازی شـــدند و در عـــالم ســـادگی خـــود گمـــان مـــی كردنـــد كـــه 

ــت بــورژوازی مــانع انجــام كــار شــوراها نخواهــد شــد و بنــابراین راضــی شــدند كــه حاكمی

)  ســپس ٢٩٢(تاریخ مختصر ... ص ». حاكمیــت دولتــی را بــه بــورژوازی واگــزار كننــد

ــید تــا كشــاكش میــان انقــالب و ضــدانقالب، شــوراها و حكومــت موقــت چنــدان طــول كش

اكثریــت شــوراها بدســت حــزب انقالبــی بلشــویكها افتــاد و تـوده هـا در عمـل بـه صـحت تاكتیـك 

و برنامـه ایـن حـزب پـی بردنـد. تنهـا پـس از ایـن بود كــه شــوراها قــدرت را بــه تمــامی در طــی 

 فتند. پـــس از انقـــالب اكتبـــر در ســـالبــا ســاقط ســاختن دولــت موقــت بدست گر –قیــام 
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بـــورژوازی كـــه از مقابلـــه بـــا انقــالب كــارگران و زحمتكشــان روســیه مــایوس و نــاتوان  ١٩٢١

شــده بــود، تمهیــدات ضــدانقالبی خــود را معطــوف بــه خــارج كــردن كمونیســتها از شــوراها 

بــه اصــول تــاكتیكی نــوین مبــارزه بــر ضــد حكومــت شــوروی پرداخــت.  دشــمن«نمــود:  

نیســت بــاد «بعبــارت دیگــر خــود را بلبــاس شــوروی درآورده و بجــای شــعار كهنــه خــود: 

» ـدون كمونیســتهابرلــه شــوراها ولــی بـ«كــه بــی اثــر مانــده بــود، اینــك شــعار نــوین: » شــوراها

 )٤٥(تاریخ مختصر .. ص » را پیش كشید.

شـــوراهای كـــارگران، دهقانـــان و ســربازان هســتند. ایــن  –ای سیاســـی  شـــوراها ارگانهـــای تـــوده

طبعیتــا شــوراها ارگــان قیــام و ارگــان حكومــت انقالبــی هســتند (رك بخــش همــین رســاله) امــا 

مالحظــه كــردیم نــه تنهــا نمــیتواننــد جــای حــزب را بگیرنــد بلكــه هرگــاه  شــوراها چنانكــه

تحــت رهبــری حــزب نباشــند یعنــی سیاســت انقالبــی كمونیســتی بــر آن حكمفرمــایی نكنــد دیــر 

ـش خــود را بمثابــه ارگــان قیــام و حكومــت انقالبــی یــا زود از میــان میرونــد و قــادر نیســتند نقـ

ـ اكتبــر مــی باشــد كــه در طــی آن شــوراها  تحقــق بخشــند. نمونــه بــارور آن دوران انقــالب فوریــه 

ر پــیش یكبــاره بــا غلبــه، احــزاب سازشــكار قــدرت را بــه بــورژوازی تفــویض كردنــد و بــار دیگــ

از آنكــه بــورژوازی بكلــی آنهــا را نــابود ســازد بــا اكثریــت یــافتن بلشــویكها وسیاســت 

كمونیســـتی دســـت بـــه قیـــام زده بـــورژوازی را ســـاقط نمودنـــد. شـــوراها بـــدون بلشــویكها 
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بــود. زیــرا   –حــزب  –رولتاریــا از مغــز خــود شــعار بــورژوازی امپریالیســتی بــرای خلــع ســالح پ

بدینوســیله شــوراها از زیــر نفــوذ و رهبــری كمونیســتها خــارج و بــه ابــزار بــورژوازی و بــی 

محتــوی تبــدیل میشــدند وســرانجام قــدرت بــورژوازی را بطور خودبخودی احیاء میكردند! 

ود حكومــت پرولتاریــا و شــوراهای كــارگری نیــز نــافی وجــود حــزب نبــوده خالصــه كنــیم، وجــ

بعكــس جهــت هــدایت آگاهانــه و انقالبــی ایــن ارگانهــای سیاســی تــودهای و دولــت كــارگران 

و انضباط و اتحاد تشــكل رهبــران پرولتاریــا در حــزب را جــدی تــر و مبرمتــر و پراهمیت تر میسازد 

 .حزبی را مستحكمتر میطلبد

حــزب در ایجــاد رهبــری اتحادیــه هــا و شــوراها (در هنگــام خــود) مجدانــه میكوشــد امــا وجــود 

بســط و تعمــیم آنهــا ضــرورت وجــود حــزب را از میــان بــر نمیدارد. ســازمانهای وابســته بــه 

یــن قاعــده مبــرا نمــی باشــند. حــزب پرولتاریــا نســبت بــه همــه ســازمانهای حــزب نیــز از ا

وابســته بــه خــود نقــش رهبــری دارد و كــل مبــارزه در دســت آن متمركــز اســت. قــرار گــرفتن 

ــت و ســازماندهی اش ســازمانهای وابســته بــه حــزب، كــه توســط حــزب در جریــان توســعه فعالی

بوجــود مــیآینــد توســط هســته هــای كــامال حزبــی رهبــری میشــوند، در برابــر حــزب بمثابــه قــرار 

گــرفتن انگشت در برابر دست و دست در برابر مغز میباشد. اینهاســت مشخصــات مربــوط بــه مفهــوم 

 !یستو فعالیــت یــك حــزب پرولتــری كمون
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********************************************************* 

گفتــــیم حــــزب كمونیســــت ســــازمان سیاســــی مســــتقل پرولتاریاســــت و جهــت تحقــق رابطــه 

ارگران و وســیع خــود بــا تــودههــای پرولتاریــا بــه بســط نفــوذ خــود در ســازمانهای تــودهای كــ

یــا تــالش در راه ایجــاد آنهــا مــیپــردازد. اكنــون بــه ایــن موضــوع بیشــتر توجــه كنــیم. 

ســازمانهای تــودهای طبقــه كــارگر كشــورهای مختلــف اشــكال گونــاگون و بســیار متنــوعی 

نجــا بــه بــه دو نــوع از مهمتــرین و انــد. مــا در ای برحســب مضــمون و ســازمان خــود داشــته

اصــلی تــرین آنهــا، یعنــی اتحادیــه هــای كــارگری و شوراها كه جنبه عام دارند بنحو دقیقتتری می 

  .نگریم

  ـ اتحادیه های كارگری٢
بــدوا بایســتی در مــورد ضــرورت بــرای شــناخت اتحادیــه هــای كــارگری و تعیــین روش كمونیســتها در قبــال آن، 

 .ای سخن بگوییم و تــاریخ تكامــل مبــارزه اتحادیــه

  ای) طبقه كارگر چیست؟ مبارزه اقتصادی (اتحادیه 

عملــی طبقــه كــارگر نــام مــیبــرد و –از مبـــارزه اقتصـــادی » جنـــگ دهقـــانی در آلمـــان«انگلـــس در كتـــاب 

عبـــارت اســـت از مبـــارزه ١١اقتصـــادیتعریــف مـــیكنـــد. مبـــارزه » مقاومــت در برابــر ســرمایه داران«آنــرا 

حرفـــهای، ســـندیكایی و تردیونیــونی و مبــارزه اقتصــادی كــارگران مبــارزهای اســت اجتنــاب ناپــذیر و ذاتــی 

                                                       
 است معمول ما نزد كھ اصطالحی طبق و اقتصادی مبارزه عبارت از ما منظور آینده سطور در كھ میگردیم متذكر سوءتفاھم از احتراز برای ۱ ۱

 نامیده تردیونیونی یا سندیكایی حرفھای، مبارزه«..  و »نامید داران سرمایھ برابر در مقاومت« آنرا انگلس كھ است عملی اقتصادی مبارزه ھمان
 )۲٤ ص. كرد باید چھ. آ م(» .میشود
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ســرمایه داری. چــرا كــه ســرمایه داری آن نظــام اقتصــادی ـ اجتمــاعی اســت كــه در آن بزرگتــرین و مهمتــرین 

ــش وســایل تولیــد و مبادلــه بــه عــده قلیلــی از ســرمایه داران و مالكــین تعلــق دارد، در حالكیــه تــوده وســیع بخ

مــردم یــا بكلــی فاقــد ایــن وســایل بــوده، یــا حــداكثر دارای ســهم كــوچكی از ایــن وســایل مــی باشــند و لــذا 

کــار خــود را بصــورت دایــم و یــا موقــت بــه ســرمایه داران و زمینــداران اجــاره دهنــد. جمعیــت ناچارنــد نیــروی 

كثیــر پرولترهــا و نیمــه پرولترهــا دســتمزد بخــور و نمیــری بابــت فــروش نیــروی كــار خــویش دریافــت میدارنــد، 

رمنشــاء تولیــد اضــافه ارزشــیســت كــه بشــكل ســود بــه جیــب ســرمایه داران حــال آنكــه نیــروی كــار آنــان س

ســرازیر میشــود و بــرای آنــان درآمــد و ثــروت ایجــاد مــیكنــد. نفــع ســرمایه داران در ایــن اســت كــه بــا افــزایش 

ه و در یــك كــالم تحمیــل شــرایط دشــوارتری در زنــدگی كــارگران زمــان كــار روزانــه، كــاهش دســتمزد هــا و غیــر

دیگــر كــارگران در مقابــل ایــن یــورش مــداوم ســرمایه  بــه میــزان ســود بــرای خــویش بیفزاینــد. امــا از ســوی

د شــرایط زنــدگی خــویش دســت میزننــد. بــه ســطح معیشــت خــویش مقاومــت كــرده و بــه مبــارزه بــرای بهبــو

یكــی از اشــكال دائمــی مبــارزه كــل جنــبش كــارگری اســت مبــارزهای «بنــابر ایــن مبــارزه اقتصــادی كــارگران 

) ٥٦ص (لنین اتحادیه های كارگری » اســت كــه در جامعــه ســرمایه داری مــورد نیــاز و همیشــه ضــروری است.

كمونیســـتها هیچگـــاه ایـــن حقیقـــت را كـــه مبـــارزه اقتصـــادی ذاتـــی نظـــام ســرمایه داری و یكــی از عرصــه 

هــای مبــارزه اقتصــادی پرولتاریاســت، نادیــده نگرفتــه و همواره بر ضرورت و اهمیت مبارزه اقتصادی كارگران 

  .تاكید میورزند

  مبارزه اقتصادی كارگران چیست؟اهمیت 

كارگران در جریان این مبارزه ء اول از همــه مــی آموزنــد كــه چگونــه شــیوه هــای اســتثمار ســرمایه داری را یـك 

ه كننــد. بــا بــه یــك بشناســند و بیآموزنــد آنهـا را بــا قــانون بــا شــرایط زنــدگی خــود و منــافع ســرمایه دار مقایســ
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بررســی مــوارد و اشــكال مختلـــف اســـتثمار اوال: كـــارگران مـــی آموزنـــد كـــه اهمیـــت و ماهیـــت اســتثمار را 

بــه عنــوان یــك كــل بفهمنــد و بیاموزنــد كــه نظــام اجتمــاعی برمنبــای اســثتمار كــار بوســیله ســرمایه دارد درك 

ــد. ثانیــا: در رونــد ایــن مبــارزه كــارگران قدرت خــویش را مــی آزماینــد، یــاد میگیرنــد كــه ســازمان دهنــد، كنن

مــیآموزنــد كــه نیــاز بــه ســازمان و اهمیــت آنــرا درك كننــد. بســط ایــن مبــارزه و تــواتر افــزایش یابنــده ایــن 

گزیر منجــر بــه بســط بیشــتر مبــارزه و منجــر بــه توســعه و رشــد یــك حــس اتحــاد، یــك حــس برخوردهــا نــا

همبســتگی میگــردد. در اینجــا بــین كــارگران یــك ناحیــه خــاص و آنگــاه در بــین كــارگران تمــام كشــور، دربــین 

سیاســی كــارگران را رشــد و توســعه میدهــد. مبــارزه كــارگران  –ـارره آگــاهی كــل طبقــه كــارگر، ثالثــا: ایــن مبـ

علیــه كارخانــه داران بــرای احتیاجــات روزانــه، آنهـا را بـه طـور خودبخـودی و الجـرم مجبـور میكنـد كـه بـه دولـت 

ه چگونــه بــر كشــور... حكمرانــی میشــود، چگونــه قــوانین فكــر كننــد، بــه مســائل سیاســی و بــه ایــن مســئله كــ

و مقــررات تهیــه مــی شــوند و در خــدمت منــابع چــه كســانی هســتند، هــر برخــورد دركارخانــه هــا لزومــا كـارگران 

  )٤٤اتحادیه های كارگری ص  –(لنین » را بـه برخـورد بـا قـانون كـه نماینـده قـدرت دولـت اسـت سـوق میدهد.

از راه دیگـــری ســـوای آزمـــودگی در ایـــن نبردهـــای جزیـــی، طبقـــه كـــارگر نمیتوانــد خــود را بــرای نبــرد نهــایی 

یه بــه ضــرورت آمــاده ســازد. كــارگران در ایــن مبــارزه مــیآموزنــد كــه بــه رابطــه وتضــاد میــان كــار و ســرما

اتحادیــه و ســازمان و بــه نقــش دولــت درحفــظ تمــامی ایــن ســتمها پــی برنــد. اینهــا عناصــری (و فقــط 

گــاهی طبقــاتی پرولتاریــا هســتتد كــه بــرای رهــایی قطعــی او بــرای نبــرد نهــایی اش ضــروری  عناصــری) از آ

قتصــادی و سیاســی بمثابــه مدرســه انقــالب و اتحادیــه هــای كــارگری بمثابــه مكتــب كمونیســم، انــد. اعتصــاب ا

طبقـــه انقالبـــی در نظـــر گرفتـــه  زمانیكــه بــا مبــارزه حزبــی بدرســتی آمیختــه باشــد و بمثابـــه هجـــوم متمركـــز

ـای مبــارزه طبقــه ای خواهــد بــود كــه بــرای رهــایی بشــریت تحــت ســتم شـــوند شـــاخص تكامـــل و راهگشـ
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مــی جنگد، مــیمانــد موضــوعی كــه فراموشــی آن بــرای یــك ماركسیســت بمعنــی قطــع پیونــد بــا ماركسیســم و 

فشــاگری اقتصــادی درمیــان كــارگران بــدون دیالكتیــك ماركسیســتی اســت. مبــارزه اقتصــادی طبقــه كــارگر و ا

كافیســـت رابوچیـــا « است.» یكجانبه، زشت و بی روح«درآمیختگــی آن بــا مبــارزه سیاســی و افشاگری سیاسی 

میشـــل را بخـــاطر آوریـــم تـــا ببینـــیم كـــار ... بكجـــا كشــیده بــود و چگونــه در ایــن ضــمن فرامــوش میشــد 

كــه اصــوال ایــن امــر [مبــارزه اقتصــادی و افشــاگری اقتصــادی] بخــودی خــود هنــوز فعالیــت سوســیال 

ـك نبــوده بلكــه تردیونیــونی اســت. افشــاگریها اصــوال فقــط شــامل مناســبات كــارگران حرفــه معینــی، دمكراتیـ

بــا صــاحبكاران خودشــان میگردیــد و یگانــه چیــزی كــه حاصــل مــیشــد ایـن بـود كـه فروشـندگان نیـروی كـار یـاد 

تـر بفروشـند و در زمینــه معاملــه تجــارتی خــالص بــا خریــدار مبــارزه نماینــد. ایــن مـیگرفتنـد ایـن كـاال را باصـرفه 

افشــاگریها (در مــورد اســتفاده معــین ســازمان انقالبیــون از آن) میتوانســت آغــاز و جزیــی از فعالیــت سوســیال 

فقـــط «ـر جریــان خــود بخــودی) مـــیتوانســـت بـــه مبـــارزه دمكراســی گــردد ولــی (در صــورت تســلیم در برابـ

و بـــه نهضـــت كـــارگری غیرسوســـیال دمكراتیــك نیــز منجــر گــردد. سوســیال دمكراســی مبــارزه » حرفـــهای

بلكــه همچنــین بــرای محــو آن  طبقــه كــارگر را نــه فقــط بــرای خــاطر شــرایط مفیــد فــروش نیــروی كــارگری

رژیــم اجتمــاعی نیــز كــه نــدارها را وادار میكنــد خــود را بــه داراهــا بفروشــند رهبــری مینماینــد. سوســیال 

یــن طبقــه دمكراســی نــه فقــط در مناســبات طبقــه كــارگر بــا گــروه معینــی از صــاحبان كارخانــه هــا نماینــده ا

اســت بلكــه ایــن نماینــدگی را در مناســبات وی بــا تمــام طبقــات جامعــه معاصــر و بــا دولــت كــه قــوه متشــكل 

سیاســی اســت نیــز دارا مـیباشـد. از اینجـا معلـوم مـیگـردد كـه سوسـیال دمكراتهـا نـه فقـط نمـیتواننـد بـه مبـازه 

تفــا كننـد بلكـه نیــز نمـیتواننــد بگذارنـد فعالیـت عمــده آنهـا منحصــر بــه كــار افشــاگری اقتصــادی اقتصـادی اك

(لنین چه » گــردد. مــا بایــد بــرای تربیــت سیاســی طبقــه كــارگر، بــرای تكامل آگاهی وی جدا به فعالیت بپردازیم.
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ـــادی طبقـــه كـــارگر مبـــارزه دســـته جمعـــی كـــارگران علیـــه كارفرمایــان ) مبـــارزه اقتص٩٤٥باید كرد. م. آص 

بــرای فــروش نیــروی كــارگری بــا شــرایط بهتــر و بــرای بهبــود شــرایط كــار و زنــدگی خــویش اســت. طبقــه 

گــاهی تردیونیــونی حاصــل نمایــد. یعنــی اعتمــاد بــا قــوای خــود منحصــر�ا میتوان »كــارگر در ایــن مبــارزه ــد آ

حاصــل كنــد كــه بایــد تشــكیل اتحادیــه بدهــد، برضــد كارفرمایــان مبــارزه كنــد و دولــت را مجبــور بــه صــدور 

دبخـــودی درســـت بـــه ) آگـــاهی خو٨٤(لنین چه باید كرد. م. آ ص » قوانینی نمایدكه برای كارگران الزم است.

همـــین دلیـــل كـــه خودبخـــودی اســـت نمیتوانــد بــه خــودی خــود بــه جنــبش سیاســی طبقــه كــارگر بــرای 

تصــرف قــدرت سیاســی، نــابودی ســرمایه داران و برقــراری كمونیســتم تكامــل یابــد. گرچــه میتوانــد جنبــه سیاســی 

ابــد (درگیــری بــا دســتگاه نظــامی و بوروكراســی دولتــی بــرای بدســت آوردن آزادی اعتصــــاب و اتحادیــــه و.. بی

» پذیرفتنی«) لــــیكن همچنــــان در چهــــارچوب مبــــارزه  تردیونی محدود میماند، یعنی آنچه كه برای بورژوازی 

ران همــان تردیونیســم اســت و تردیونیســم هــم چیــزی نیســت جــز همــان نهضــت خودبخــودی كــارگ«است. ـ 

اســارت ایــدئولوژیك كــارگران از طــرف بـــورژوازی و از اینـــرو وظیفـــه مـــا یعنـــی سوســـیال دمكراســـی عبـــارت 

ز آنســـت كه نهضــت كــارگری را از ایــن تمایــل اســـت از مبـــارزه علیـــه جریانـــات خودبخـــودی و عبـــارت ا

مــیكشــاند منحــرف ســازیم و آنــرا زیــر بــال و پــر  خودبخــودی تردیونیســم كــه خــود را زیرپروبــال بــورژوازی

كــارگر ) اهمیــت و محــدودیت مبــارزه اقتصــادی طبقــه ٨٥(همانجا ص » سوسیال دمكراسی انقالبی بكشیم.

رهبــری ایــن نهضــت را توســط كمونیســتها، كــه یگانــه راه رهــایی ایــن مبــارزه از زیــر بــال و پــر بــورژوازی 

 است، امری ضروری میسازد. 

سوســـیال دمكراســـی انقالبـــی «رهبری سوسیال دمكراتیك نهضت خودبخودی كارگران و مبارزه سیاسی طبقه كارگر ـ 

تبلیغـــات «بـــارزه بـــرای اصـــالحات را همیشـــه در فعالیـــت خـــود منظـــور نمـــوده و مـــی نمایـــد ولـــی از ایـــن م
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بــرای آن اســتفاده مــیكنــد كــه نــه فقــط دولــت را وادار بــه اقــدامات اقتصــادی گونــاگون نمایــد » اقتصــادی

و بــیش از هرچیــز) بــرای اینكــه حكومــت را وادار كنــد كــه دیگــر حكومــت مطلقــه نباشــد. از بلكــه هچنــین (

ایــن گذشــته سوســیال دمكراســی خــود را موظــف مــی دانــد كــه ایــن خواســت را تنهــا در زمینــه مبــارزه اقتصــادی 

ـــه بطـــور كلـــی و دركلیـــه مظـــاهر اجتمـــاعی و سیاســـی در مقابـــل دولــت در مقابــل دولــت قــرار نــداده و بلك

قــرار دهــد. مختصــر كــالم اینكــه سوســیال دمكراســی انقالبــی مبــارزه بــرای اصــالحات را ماننــد جزیــی در 

كمونیســـتها منـــافع  )٩٧(همانجا ص » م می نماید.مقابــل كــل، تــابع مبــارزه انقالبی در راه آزادی و سوسیالیس

ارزه طبقـــاتی پرولتاریـــا را دنبـــال میكننـــد. از اینـــرو اصـــوال مجــاز نمیداننــد كــه فعالیــت خــود را بــه رهبــری مبــ

نــد و بــه كــارگران بــرای تنظــیم دقیــق اقتصــادی كــارگران محــدود نماینــد. گرچــه لزومــا آنــرا رهبــری مــی نمای

شــامل نشــان » تــر و روشــنتر خواســته هایشــان بــر زمینــه ایــن مبــارزه یــاری میرســانند. چنــین وظیفــه ای بایــد 

كمـك بایـد شـامل تحلیـل  دادن آن احتیاجــات مبرمــی باشــد كــه آنــان بــرای بدســت آوردن آنهــا نبـرد كننـد. ایـن

شــامل توضــیح دادن قــوانین «عـواملی باشـد كـه بـویژه مسـئول بـدتر كـردن شرایط كارگران رشته های مختلف است. ـ 

و مقــررات كارخانــه كــه بــا نقــض آنهــا (كــه بـــر نیرنگهـــا و فریبكـــاری ســـرمایه داران اضـــافه شـــده اســـت) 

 غالبـــا كــارگران بــه انــدازه ده برابــر چاپیــده میشــوند و بایــد شــامل بیــان دقیقتــر و قطعــی تــر خواســت كــارگران

و عمــومی كــردن آنهــا و انتخــاب بهتــرین موقــع مقاومــت باشــد. شــامل انتخــاب شــیوه هــای مبــارزه و .. شــامل 

) ٢٤اینكـه شـیوه هـای بـاز هـم بهتـری بـرای نبـرد میتـوان انتخـاب كرد.. (اتحادیه های كارگری ص  بحـث دربـاره

هـــا  شــعارهای صــحیح و تــالش در جهــت سراســری كـــردن آنهـــا و توصـــیه بهتـــرین شـــیوه» طــرح مطالبــات«

ـــه رهبــری عملــی ایــن مبــارزات هســتند. كمونیســتها ضــمن و زمـــان تعـــرض و .. از جملـــه مضـــامین وظیف

شــركت در تمــام تصــادماتی كــه میــان كــارگران بــا كارفرمایــان و دولــت بــر ســر بهبــود شــرایط فــروش، نیــروی 
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اســـتثمار و ســـرمایه برخواهنــد داشــت،  كــار و زنـــدگی خـــویش بـــروز میكنـــد، پـــرده از روی تمـــام اشـــكال

ضــرورت اتحــاد و ســازمانیــابی كــارگران را تاكیــد مــینماینــد. نقـــش دولـــت را در پاســـداری از منـــافع ســـرمایه 

اقتصــادی مــیپردازنــد. داران و سیســـتم ســـرمایه داری بـــرمال مــیســازند و در همــان حــال كــه بــه تبلیغــات 

وســیعترین وظــایف تــاریخی جنــبش كمونیســتی ایــران را عمومــا و ســرنگون ســاختن حكومــت مطلقــه را 

هــركس در پــی تحصــیل یــك اصــالح اصــیل «خصوصــا بمیــان مــیكشــند. بــدین ترتیــب بایــد تاكیــد نمــود كــه 

از « -) ٤٧(اتحادیه های كارگری ص » بایــد در وحلــه اول بــرای یــك انقالب پیروزمند بجنگد. كــارگری اســت

اقتصـــادی نقـــش قطعـــی بـــازی مـــیكننـــد هیچگونـــه نتیجــــه ای حــــاكی از درجــــه اول بــــودن  اینكـــه منـــافع

منــافع » قطعــیتــرین«ای) هرگــز مســتفاد نمیشــود، زیــرا مهمتــرین و  اهمیــــت مبــــارزه اقتصــــادی (اتحادیــه

طبقــاتی عمومــا فقــط بوســیله تحــوالت عمیــق سیاســی ممكــن اســت عملــی شــود و خصوصــا منــافع اساســی 

اتوری پرولتاریـــا را جـــایگزین دیكتــاتوری اقتصــادی پرولتاریــا فقــط بوســـیله انقـــالب سوسیالیســـتی كـــه دیكتـــ

) جنــبش كمونیســتی بــا روشــن ســاختن گامهــای ٩١(م. آ ص » بــورژوازی مــینمایــد ممكــن اســت عملــی شــود.

یش را در حــزب عملــی در راه رســیدن بــه ایــن هــدف نهــایی، اتحادیــه كــارگران آگــاه بــه منــافع طبقــاتی خــو

كمونیســت تعقیــب نمــوده و بــر ذمــه خــویش میدانــد كــه ســازماندهی و هــدایت اقتصــادی طبقــه كــارگر را تــابع 

مبــارزه وی در راه ســرنگون ســاختن رژیــم حــاكم و انجــام وظــایف تــاریخی ســترگی كــه تحقــق ان هــدف نهــایی 

یســتهای سراســـر جهـــان اســـت، یعنـــی انقـــالب اجتمـــاعی بنمایـــد. اكنـــون در ادامـــه بررســـی همــه كمون

اشــكال ســازمانی مبــارزه طبقــه كــارگر بپــردازیم بــه موضــوع شــكل ســازمانی مناســب بــرای مبــارزه اقتصــادی 

(لنین) » ای را قطعــا و بناگزیر مضمون فعالیت آن معین میسازد. ــر موسســهچگــونگی ســازمان ه«طبقــه كــارگر. 

مــا قــبال از ایــن موضــوع ســخن گفتــیم كــه طبقــه كــارگر در مبــارزه بــرای انقــالب اجتمــاعی و رهــایی حقیقــی 
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ـدارد. حــزب پیشــروان و رهبــران جنــبش خــویش و تصــرف قــدرت سیاســی ســالحی جــز ســازماندهی حزبــی نـ

پرولتاریــا را متشــكل مــی ســازد. اكنــون بایــد دیــد مبــارزه اقتصــادی پرولتاریــا چــه نــوع ســازمانی را ایجــاب 

 میكند. 

بــه ضــرورت اتحــاد و ســازمان اقتصــادی  طبقـــه كـــارگر در جریـــان مبـــارزه خودبخـــودی بـــه منظـــور اصـــالحات

پــی بــرده و بــرای ســازمانیــابی خــویش مجاهــدت مــیورزد. شــناخته شــده تــرین و عمــومی تــرین ایــن ســازمانها 

 یا همان سندیكاها میباشند. » اتحادیه های كارگری«در تــاریخ جنبش كارگری بین المللی 

 اتحادیه های كارگری
ونــه همــه ممالــك ســرمایه داری نشــان میدهــد كــه قابــل توضــیح تــرین شـــكل ســـازمان طبقـــه كـــارگر نم«ـ 

 ) ٨٢(اتحادیه های كارگری ص » بـــرای مبـــارزه اقتصـــادی اتحادیـــه هـــای كارگری غیرمحدود است.

تــودهای و وســیع كــارگری هســتند كــه نــه تنهــا كــارگران كمونیســت، بلكــه اتحادیــه هــای كــارگری ســازمانهای 

(م. آ ص . » بلــزوم اتحــاد بــرای مبــارزه علیــه كارفرمایــان و حكومــت پــی مــیبرنــد«تمــام كــارگرانی را كــه 

های  اول در بــاره تاریخچــه ســندیكاها یا اتحادیه) دربرمیگیرد. مــاركس در نخســتین كنگــره انترناســیونال ١١٦

 كارگری میگوید: 

ســـندیكاها در وحلـــه اول توســـط كوششـــهای خودبخـــودی كـــارگران بــرای از بــین بــردن یــا حــداقل محــدود «ـ 

دن بــه شــرایط كــار قــراردادی حــداقل كــردن... رقابــت اجنتــابناپــذیر میــان خودشــان و بــرای بهبــود بخشــی

بصــورت برتــر از شــرایط بردگــان صــرف بوجــود آمدنــد. بهمــین دلیــل همــه هــدف آنهــا بــه مطالبــات روزمــره 

كــار محــدود میشــد.  بــه وســایل دفــاع در مقابــل تجــاوزات بــی وقفــه ســرمایه و خالصــه بــه مســایل مــزد و زمــان

ایــن نــوع فعالیــت ســندیكاها نــه فقــط مشــروع بلكــه ضــروری اســت و تــا هنگــامی كــه شــیوه تولیــد كنــونی 
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ـان باقیســت نمیتــوان از ایــن نــوع فعالیــت چشــم پوشــید. بــرعكس بایــد بــا ایجــاد ســندیكاها و بــا متحــد كردنشـ

گــاه باشــند  در همــه كشــورها فعالیــت مزبــور را تعمــیم بخشــید. از طــرف دیگــر ســندیكاها بــی آنکــه خودآ

بصــورت كانونهــای ســازماندهی طبقــه كــارگر درآمــده انــد.. تــاكنون ســندیكاها منحصــرا بــه مبــارزات موضــعی 

ــرمایه پرداختــه انــد و آنهــا هنــوز نیــروی تهــاجمی خــود علیــه نظــام بردگــی مزدبــری و (محلــی) و آتــی علیــه س

علیــه شــیوه تولیــد كنونی را كــامال درك نكــرده انــد و بهمــین دلیــل هــم خــود را از جهــت هــای اجتمــاعی و 

... ســندیكاها عــالوه بــر اهــداف اولیــه شــان بایــد فراگیرنــد كــه از سیاســی و عمــومی خیلــی كنــار كشــیده انــد

ایــن پــس بـیش از پـیش بـه شـیوه هـای آگاهانـه تـر و بعنـوان كانونهـای سـازماندهـی طبقـــه كـــارگر در جهـــت 

بزننــد. آنهــا بایــد هــر جنــبش اجتمــاعی و مقصـــود متعـــالی اش بـــرای رهاســـازی كامـــل خــویش دســت بعمــل 

(از قطعنامه های كنگره » سیاســی را كــه بــه ایــن مقصــود متعــالی گــرایش دارد مــورد حمایــت قراردهنــد.

ه بـــرآن فعالیـــت ســـندیكاها و عـــالو» مشـــروعیت و ضـــرورت«یـــك قـــرن پـــیش مـــاركس  انترناسیونال اول)

اهمیـــت و ضـــرورت تكامـــل آنهـــا را مؤكـــد ســـاخته، اهمیـــت مبـــارزه اقتصـــادی و نـــاگزیری آن را در جامعـــه 

ســـرمایه داری و اهمیـــت ســـازمانیابی ملـــی و بــین المللــی آن را روشــن نمــوده و بــر ضــرورت پیونــد عمیــق آن 

ارزه سیاســی، پیونــد میــان مســایل اقتصــادی و رفــاهی كــارگران و مســایل اجتمــاعی و سیاســی در جهـــت بــا مبــ

مقصـــود متعـــالی كـــارگری مطلـــوب كـــارگران و زحمتكشـــان تاكیـــد ورزیـــده اســت. مــاركس كــه بــا همــه و 

ـالف اســت، فعالیــت ســندیكاها را بــه مبــارزه اقتصــادی محــدود ندانســته، ســندیكاها مخـ» بیطرفــی«هرگونــه 

آنهــا را فعاالنــه بــه مبــارزه سیاســی فــرا میخوانــد. ســندیكاهای كــارگری ـ كــه دفــاع آنهــا از منــافع كــارگران 

تــوده هــای كــارگر باشــد دســتاورد » روزمــره«یابنــده و  عنــوان نبــوده بلكــه بیــانگر حقیقــت مبــارزه تكامــل

تكامــل جنــبش كــارگری بــین المللــی اســت و كمونیســتها نمیتواننــد نســبت بــه مشــروعیت و ضــرورت ایــن 
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طــول انقــالب پرولتــری و در » قبــل از تصــرف قــدرت سیاســی بتوســط طبقــه كــارگر و خــواه «دســتاورد خــواه 

 » بیتفاوت باشند«پــس از تصــرف قدرت » خــواه«

قبــل از تصــرف قــدرت سیاســی ســندیكاهای حقیقتــا پرولتــری كــارگران را اصـــوال در زمینـــه اقتصـــادی « -

ـونی كامــل ســرمایه داری ســازمان میدهــد بـــرای بدســـت آوردن بهبودهـــای ممكـــن در وضــع زنــدگی و بــرای واژگـ

لـــیكن ایـــن ســـندیكاها ســـازماندهی مبـــارزه تـــوده ای پرولتـــری علیـــه ســرمایه داری و بمنظــور انقــالب 

ا انقالبــی دســت پرولتــری را در راس برنامــه خــود قــرار میدهنــد. در طــول انقــالب پرولتــری ســندیكاهای حقیقتــ

در دســت حــزب كمونیســت و تــوده هــا را بــرای یــورش بــردن بــه اســتحكامات ســرمایه ســازمان داده و نخســتین 

كــار خــود را ســازماندهی تولیــــد سوسیالیســــتی تعیــــین میكننــــد. پــــس از تصــــرف قــــدرت و استوارســازی 

حكــومتی پرولتاریــا عملكــرد ســندیكاها بــویژه بــه زمینــه ســازماندهی اقتصــادی منتقــل شــده و آنهــا قــدرت 

تقریبــا تمــامی نیــروی خـــود را بـــه ســـاختمان بنـــای اقتصـــادی بـــر پایـــه هـــای سوسیالیســـتی اختصــاص داده 

(قطعنامــه هــای ســومین كنگــره » مدرســه حقیقتــا پراتیكــی كمونیســم در مــی آینــد.و بــه ایــن ترتیــب بصــورت 

باشــند كــه » حقیقتــا پرولتــری«ســندیكاها تنهــا درصــورتی مــی تواننــد  )١٩٢١انترناســیونال كمونیستی 

برند و در مقابـــل حـــزب كمونیســت، همكــاری بــا بـــا حـــزب كمونیســـت بســـر» همكـــاری«درارتبـــاط نزدیـــك 

اتحادیــه هــا و تــالش در جهــت هــدایت و ســازماندهی آنهــا را بـــه منظـــور تحقیـــق مقصـــود متعـــالی كـــارگری 

ــای جهــان تكامــل در هــیچ كج«جـــزو جـــدای ناپـــذیر فعالیـــت كمونیســتی خــویش تلقــی مــی نمایــد و 

پرولتاریــا جــز از طریــق اتحادیــه هــا و همكــاری متقابــل آن بــا حــزب طبقــه كــارگر انجــام نگرفتــه است و 

ارتبـــاط و همكـــاری متقابـــل حـــزب و اتحادیـــه هـــا نبایـــد  .)٧٤٩(لنین . م . آ ص » نمیتوانست انجام گیرد.

ــوم كمونیســت بــودن كلیــه اعضــای اتحادیــه هــا تلقــی گــردد و ایــن ســرمایه داری اســت كــه مــانع بـــه مفهـ
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تكامــل اســتعدادهای وســیعترین تــوده هاســت و مــادامی كــه ســرمایه داری برقــرار اســت و مادامیكــه بنیــاد آن 

بنیــان مســتقل خــویش اســتوار نگردیــده وضــع كماكــان بــر همــین منــوال مضــمهل نگردیــده و كمونیســم بــر 

خواهــد بــود، و اگــر چنــین نبــود ســرمایه داری دیگــر ســتمگر تــوده هــا نبــود و ســپس ایــن واقعیــت بخــودی 

ـوان ســازمان تــوده ای و وســیع طبقــه كــارگر نمــی خــود مفهــوم میگــردد كــه چــرا اتحادیــه هــای كــارگری بعنـ

در ایــن مــورد نیــز در «تواننــد پیــروی از نظریــات سیاســی معینــی را از اعضــاء اتحادیــه هــا خواســتار شــوند. 

ا غیرحزبـــی بــودن اتحادیــه هـــا ) زیــر٨٣٠(م. آ. ص » رابطــه بــا مــذهب اتحادیــه هــا بایــد غیــر حزبــی باشــند.

ایــن امكــان را بوجـــود مــیآورد كــه اكثریــت هرچــه عظــیمتــری از تــودههــای طبقــه كــارگر حــول مبــارزه بــرای 

مــذهب، تشــبثات منــافع حیــاتی خــود متحــد شــده و عوامــل فرعــی را كــه چــه بواســطه عقــب افتــادگی فرهنگــی، 

بــورژوازی و غیــره بوجــود مــی آیــد ندیــده گرفتــه و بــه كنــار گذاشــته و اختصاصــا پیرامــون هــدف واحــدی كــه 

نیــروی متحــد آنهــا را مــی طلبــد، مجتمــع گردیــده و هــدایت شــوند. بــدون آنكــه ســازمان كــارگران، اتحادیــه 

ا اكثریــت هرچــه بیشــتری از كــارگران را جــذب و متشــكل نمایــد در پیشــبرد مبــارزه خــویش موفقیــت هــ

 توده ها ارتقاء یابند.  نخواهــد داشــت و رهبــران آن قــادر نخواهنــد بــود بــه تمــام رهبــران

یم كــارگران (و ســپس تمــام زحمتكشــان) مهمتــرین و اساســی ارتبــاط بــا تــوده هــا، یعنــی بــا اكثریــت عظــ«ـ 

تــرین شــرط موفقیــت هرگونــه فعــالیتی از جانــب اتحادیــه هــا اســت. در ســازمان اتحادیــه هــا و دســتگاه اداری 

مســئول بوجــود آیــد و عمــال و بــر اســاس آنهــا از پــایین تــا بــاالترین مقــام آن بایــد سیســتم كــاملی از رفقــای 

تجــارب ســالهای مدیــد مــورد وارســی قــرار گیــرد. ایــن رفقــا حتمـا نبایــد از میــان كمونیســتها بــوده و بایــد در 

هــر مســئله و هــر لحظــه  اعمـــاق حیـــات كـــارگری زیســـته ســـراپای ایـــن حیـــات را بشناســـند و بتواننــد در

حالــت روحــی تــوده و تمــایالت واقعــی و نیازمنــدیها و افكــار وی را بــدون خطــا تعیــین كننــد و بــدون ذرهای 
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هـــن را ایــده آلیــزه كــردن مجعــول بتواننــد درجــه آگــاهی تــوده و قــدرت و نفـــوذ هرگونـــه خرافـــه و بقایـــای ك

در وی تشـــخیص دهنـــد و اعتمــاد بــی پایــان تــوده را از طریــق ارتبــاط رفیقانــه بــا وی و ارضــاء دلسوزانه حوایج 

) ایــن نكتــه حــایز اهمیــت ویــژه ای اســت كــه اگــر چــه بــا پیــدایش حــزب ٨٣١(م. آ. ص » او جلب نمایند.

ـت حزبــی طبقــه كــارگر اتحادیــه هــا برخــی خصوصــیات ارتجــاعی مــییابنــد و محــدودیت كمونیســت و فعالیـ

صــنفی و تمایــل بــه بركنــار مانــدن از فعالیــت سیاســی در آنــان آشــكار میگــردد، معهــذا تــا آنجــا كــه بحــث 

ازمان كــارگری اتحادیــه اســت، تــا آنجــا كــه بحــث بــر ســر هــدایت برســر اتحــاد اكثریــت عظــیم كــارگران در ســ

تــوده هــای طبقــه كــارگر بتوســط حــزب اســت و تــا آنجــا كــه موضــوع تكامــل جنــبش پرولتاریــا در رابطــه بــا 

ق اتحادیــه هــا و همكــاری متقابــل آن بــا حــزب كمونیســت مطــرح اســت، در هــیچ جــای جهــان جــز از طریــ

 حــزب طبقــه كــارگر ایــن امــور پــیش نرفتــه انــد. 

 لنین در این مورد میگوید: 

درابتــدای تكامــل ســرمایه داری اتحادیــه هــا بــرای طبقــه كــارگر پیشــرفت عظیمــی بــود. زیــرا انتقــالی بــود «ـ 

  پراكنــدگی و نــاتوانی كــارگران بــه ســرآغاز اتحــاد طبقــاتی. هنگامیكــه عــالیترین شــكل اتحــاد طبقــاتی از حالــت

پرولتاریــا یعنــی حــزب انقالبــی پرولتاریــا (كــه شایســتگی ایــن عنــوان را تنهــا وقتــی خواهــد داشــت كــه بتوانــد 

قــه و تــوده در یــك كــل واحــد و جــدایی ناپــذیر بــه یكــدیگر مربــوط ســازد) آغــاز پیـدایش پیشــوایان را بــا طب

نهـاد، اتحـادیـه هـا نـاگزیر رفتـه رفتـه برخـی از صـفات ارتجـاعی و محــــدودیت صــــنفی و تمایــــل بــــه بركنــــار 

ه پرســتی خــود و غیــره را آشــكار ســاختند ولــی هــیچ جــای جهــان تكامــل مانــــدن از سیاســــت و تاحــدودی كهنــ

پرولتاریــا جــز از طریــق اتحادیــه هــا و همكــاری متقابــل آنــان بــا حــزب طبقــه كــارگر نگرفتــه و نمــی توانســت 

 )٧٤٦(م. آ. ص » انجــام بگیرد.
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ب (كمونیســت) بایــد بتوانــد قاطعانــهتــرین نفــوذ را بــه ســندیكاها (اتحادیــه هــا) ـ و بــه ایــن ترتیــب حــز

اعمــال كننــد و بــی آنكــه آنهــا را تحــت كـــوچكترین قیـــومتی درآورد. حـــزب دارای هســـته هـــای كمونیســـتی 

د وی نمــی باشــد. فقــط بوســـیله كـــار پیگیرانـــه پایـــدار و در ایــن ســندیكا اســت. ولــی خــود ســندیكا منقــا

فداكارانـــه هســـته كمونیســـتی در بطـــن ســندیكاهایی كــه حــزب میتوانــد وضــعی ایجــاد كنــد كــه همــه 

ننـــد، (قطعنامه سومین كنگره ســندیكاها داوطلبانـــه و بـــا طیـــب خـــاطر بـــه شـــعارهای حزبـــی خـــدمت ك

 )١٩١٩انترناسیونالیستی كمونیستی، ژوئن 

كمونیســتها مــی بایســت از همــان آغــاز و بیــدرنگ بــه ســازماندهی مســتقل خــویش بــه صــورت هســته هــای 

فعالیتهــای خــویش در پیــروی از كــل ســازمان كمونیســتی در اتحادیــه هــا بپردازنــد. هســته هــایی كــه در همــه 

هــا نمــی  هــایی نــه تنهــا از یكپــارچگی و تــوان مبــارزاتی اتحادیــه حــزب كمونیســت قــرار دارنــد. چنــین هســته

مبــارزات اتحادیه ها و پیگیری كاهنــد، بلكــه در اســاس خــود اصــلی تــرین ضــامن قــدرت، ضــیاء و روشــنی بــین 

آنها در راه اهداف كارگران و زحمتكشان میباشند. فعالیــت هســته هــای كمونیســتی درون اتحادیــه هــا بــرای اقنــاع 

اتحادیــه هــا بــه صــحت برنامــه و شــعارهای حــزب عبــارت خواهــد بــود از تبلیــغ و تـــرویج   و جلــب

یســـتی و دمكراتیـــك، افشـــای تمـــام مظـــاهر ســـتمگری اقتصـــادی و سیاســی ســرمایه داری و ســتمگری سوسیال

های كــل رژیــم اجتمــاعی و سیاســی حــاكم، آمیخــتن فعالیــت خــود بــا مســایل عملــی و روزمــره زنــدگی 

ـه ذهنشــان در ایــن مســائل روشــن شــود، كمــك بــه آنــان بــرای اینكــه كــارگران، كمــك بــه كــارگران بــرای اینكـ

خواســتهای خـــود را از كارفرمایـــان و دولـــت بنحـــو مناســـبتری تنظـــیم نماینـــد، تعیـــین بهتـــرین شــیوه هــا، 

كم، تضــاد بــین كـــارگر و ســـرمایه دار، توضـــیح شــرایط و زمــان مبــارزه و .. توضــیح رژیــم اجتمــاعی حــا

اهمیـــت تـــاریخی، خصـــلت، شـــرایط و ضـــرورت انقــالب اجتمــاعی و وظــایف تــاریخی جنــبش كمونیســتی 
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خواســـتهای  ایــران عمومــا و ســرنگونی حكومـــت مطلقـــه خصوصـــا، توضـــیح علـــل اقتصـــادی سیاســـی بقـــای

دمكراتیــك و رابطــه طبقــات مختلــف جامعــه ایــران بــا ایــن خواســتها، سیاســت و روش پرولتاریــای آگــاه و 

متشــكل در قبــال ســایر طبقــات، توضــیح ضــرورت انقــالب قهــری علیــه رژیــم جمهــوری اســالمی و برقــراری 

ـورایی و ضــرورت ســركردگی پرولتاریــا بــر ایــن انقــالب و تكامــل آتــی بــه انقــالب جمهــوری دمكراتیــك شـ

اجتمــاعی. اینهاســت مضــمون فعالیــت هســته هــای كمونیســتی در میــان طبقــه كــارگر بطــور اعــم و در اتحادیه 

خســتگی ناپــذیر كمونیســتی در اتحادیــه هــا، حــزب های كارگری بطور اخص! تنهــا كــار مســتمر، مجدانــه و 

كمونیســت را قــادر خواهــد ســاخت كــه نــه تنهــا رهبــری مبــارزات روزمــره پرولتاریـــا را در راه حـــوایج فـــوری 

و دولـــت را دردســـت گیـــرد، اقتصـــادی و سیاســـی درجهـــت تحمیـــل برخـــی از اصـــالحات بـــر ســـرمایه داران 

هــا را بــه كانونهــای  ایـــن مبــارزه را نیــز در عمــل بــرای كــارگران روشــن ســاخته، اتحادیــه» محـــدودیت«بلكـــه 

ای پرزیــدیوم مبارزه در راه انقالب اجتماعی بدل سازد. در اینجــا جــا دارد بــه نقــل مســتقیم قســمتهایی از رهنمودهــ

 مربــوط بــه وظــایف هســته هــای حزبــی در كارخانــه هــا پرداختــه شود:  E.C.C ١٩٣٠فوریــه 

ـ هســـته هـــای حزبـــی بایـــد دارای انـــواع ســـازمانهای وابســـته قـــانونی وغیرقـــانونی، اتحادیـــه هـــای كـــارگری 

مجـــامع ورزشــی و غیــره باشــد، تــا بــرای كارهــای جــاری خــود روی آنهــا تكیــه كنـــد. و گروههـــای آموزشـــی، 

ســـازمانهای اتحادیـــه هـــای كـــارگری، بعنـــوان مهمتـــرین وســـیله ارتبــاطی (تســمه نقالــه) بــرای برقــراری 

العــاده  كــارگری در یــك كارخانــه معــین، از اهمیــت فــوق هــای ارتبــاط بــین هســته كارخانــه و تــوده

هســته كارخانــه بایــد ســتون فقــرات اتحادیــه هــای كــارگری مربوطــه در كارخانــه باشــد. هســته  برخوردارنــد.

ن ســایر كــارگران گســترش دهــد، و آنهــا كارخانــه بــا تكیــه بــر اتحادیــه كــارگری میتوانــد نفــوذ خــود را در بــی

را بــه مبــارزه در راه خواســتهای فــوری بكشــاند. در جریــان ایــن مبــارزه خــط مشــی كلــی و وظــایف اتحادیــه 
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ارخانــه، كــاهش هــای كــارگری انقالبــی و حــزب كمونیســت تشــریح میگــردد. هنگامیكــه در رابطــه بــا مقــررات ك

دســتمزد، قــوانین دولتــی، خیانــت سوسیالیســتها (اپورتونیســتها) و غیــره، نارضــایتی در بــین كــارگران دیــده 

میشــود هســته كارخانــه بایــد ابتكــار برپــایی ارگانهــای الزم بــرای ترتیــب دادن اعتصــاب... و آمــادگی بــرای 

و غیــره را بعهــده گیــرد. هســته كارخانــه بایــد بطــور جـــدی مســـئله تشـــكیالت دفـــاعی از طـــرف  تظــاهرات

. را درنظـــر بگیـــرد. .خـــود كـــارگران را جهـــت محافظـــت از راه پیمایـــان موقـــع تظـــاهرات و ســـخنرانان و.

ـــیله، در دســـت هســـته كارخانـــه جهـــت انتشـــار شـــعارهای حـــزب در بـــین روزنامـــه كارخانـــه بهتـــرین وس

 »كـــارگران و بســـیج آنـــان در حول محور این شعارهاست.

 سندیكاهای سرخ 
رگزارانش در جنـــبش ســــندیكاهای ســــرخ دســــتاورد پرولتاریــــای انقالبــــی در مبــــارزه علیــــه بـــورژوازی و كـــا

ای اســـت. ســـندیكای ســـرخ محصـــول همكـــاری متقابـــل اتحادیـــه هـــای كـــارگری و حـــزب  اتحادیـــه

انقالبـــی پرولتاریـــا و آمیـــزش مبارزه اقتصادی و مبارزه سیاسی طبقه كارگر است. ســــندیكاهای ســــرخ دســــتاورد 

علیـــه  كارگری، »زرد « پرولتاريای انقالبی جهانی علیـــه گرایشـــات   مبــــارزه طــــوالنی و خســــتگی ناپــــذیر

درجنبش  یآناركوسنديكاليست و یرهبران خائن اپورتونيست و سازمانها و گرايشات آنارشيست ی،رفرميست یسازمانها

 .است یا اتحاديه

اتحادیـــه هـــا (ســـندیكاهای كـــارگری) در آســـتانه جنــگ جهــانی اول و انقــالب اكتبــر فعالیـــت كمونیســـتی در 

بــه تــاثیرات عمیقــی در مضــمون فعالیــت آنهــا منجــر گردیــد. اتحادیــه هــا بــیش از پــیش از مبــارزه صــرفا 

ـــتها و حـــوایج فـــردی اقتصـــادی را بـــیش از پـــیش تـــابع تردیونیــونی دســت شســته و مبـــارزه در راه خواس

سیاســی انقالبــی ســاخته انــد. بــا شــروع جنــگ جهــانی اول و گرویــدن بخــش عظــیم سوســـیال مبـــارزه 
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ی و همدســتی بــا بــورژوازی دمكراســـی جهـــانی بـــه اپورتونیســـم سوســـیال شووینســـتی، بـــه سیاســـت چــاكر

خــودی و ســتیزه جــویی بــا سیاســت و برنامــه پرولتاریــای انقالبــی، در مضــمون فعالیــت و سیاســت ســندیكاهایی 

كـه تـا قبـل از جنــگ » سوسـیال دمكراتهـای«كــه تحــت نفــوذ آنـان قـرار داشـتند نیـز تغییـرات مهمـی حاصـل شـد. 

غیـــره سیاســـی «و » بــیطرفـــی ســـندیكاها«همــه گرایشــات اپورتونیســتی خــود را بــا ارائــه شــعارهایی در مــورد 

بـــروز داده و موضـــوع فعالیـــت... ســـندیكاها را بـــه تحقـــق اصـــالحاتی نـــاچیز در ســـرمایه داری » بـــودن آنهـــا

یافــت،  ـــد بـــا حـدت یـابی تضـادهای طبقـاتی، كـه بـر زمینـه جنـگ امپریالیسـتی بـه نـاگزیر بـروز مـیمحـــدود میكردن

نقــاب بــیطرفــی از چهــره برداشــته، بــه ورطــه حمایــت كامــل و بــی پــرده سندیكاها از بورژوازی خودی درغلطیدند. 

از بیطرفــی اتحادیــه هــا بعنــوان   ه عمــال بــورژوازی در جنــبش كــارگریذكــر ایــن نكتــه ضــروری اســت كــ

 شان از سیاست و رهبری اتحادیه ها سود میجویند.  ســاتری بــر حمایــت آنهــا از بــورژوازی و محــروم ساختن

ز احـــزاب بـــورژوایی فراخوانـــد و بــورژوازی نمــی توانــد آشــكارا و بصــراحت ســندیكاها را بــه حمایــت ا«ـ 

(انترناســـیونال » بهمـــین دلیـــل اســـت كـــه از اینـــان دعـــوت میكنـــد تـــا از هـــیچ حزبـــی حمایـــت نكننـــد.

ی بــا وقــوف كمونیست و انترناسیونال سندیكای سرخ) در جامعــه طبقــاتی بیطرفــی امكــان ناپــذیر اســت و بــورژواز

بــر همــین امــر در واقــع كــارگران را مــی فریبــد و از آنهــا میخواهــد در مبــارزه ای كــه خود یكسوی اصلی آن هستند 

  بیطرف بمانند.!!

بیطرفــی در واقــع ســندیكاها هرگــز بیطــرف نبــوده انــد و نمــیتواننــد هــم باشــند حتــی اگــر بخواهنــد. «ـ 

ســندیكاها فقــط بزیــان طبقــه كــارگر خواهــد بــود. لــیكن ایــن بیطرفــی تحقــق ناپــذیر اســت. در نبــرد و 

رویــارویی میــان كــار و ســرمایه هــیچ ســازمان بــزرگ كــارگری نمــیتوانــد بیطــرف بمانــد. در نتیجـــه ســـندیكاها 

 (سومین كنگره انترناسیونال)» میـــان احـــزاب بـــورژوایی و حـــزب پرولتری بیطرفی اتحاذ كنند. نمـــیتواننـــد
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در آغـــاز قـــرن بیســـتم هنگـــامی كـــه در روســـیه كســـانی پیـــدا شـــدند و از ایــدئولوژی ســومی ســخن راندنــد و 

بــول رهبــری حــزب كمونیســتی و انجــام مبــارزه سوســیال دمكراتیــك و از كــارگران دعــوت كردنــد كــه بجــای ق

و اقتصادی » خواســـتهای ملمـــوس و قابـــل دســـترس«شــركت فعــال و پیشـــقدمانه درمبـــارزه سیاســـی بـــرای 

 مبارزه نمایند لنین گفت: 

ایــدئولوژی سوسیالیســتی، در اینجــا حــد وســطی وجــود نــدارد زیــرا بشــر یــا ایــدئولوژی بــورژوایی یــا «ـ 

ایــدئولوژی ســومی را بوجــود نیــاورده اســـت و عمومـــا درجامعـــه ای كـــه گرفتـــار تضـــادهای طبقـــاتی اســـت 

صــالیی كــه لنــین » ـات نمیتوانـــد وجود داشته باشد.هیچگونــه ایـــدئولوژی خـــارج از طبقـــات یـــا مـــافوق طبقــ

داده بــود بــا طنــین فریادهــای هــزاران كـــارگر كمونیســـت در سراســـرجهان پاســـخ داده » چــه بایــد كــرد«در 

فهــم میلیونهــا كــارگر كــه بتوســط شـــد. لیـــك میـــان ایـــن صـــدا و فریادهــای آگــاه بــه منــافع طبقــاتی خــویش و 

ســرمایه داری درجهــل و فروكـــوفتگی و عقـــب مانـــدگی نگـــاه داشـــته شـــده بودنـــد و بتوســـط مباشـــرین و 

ــائب و وكـــالی كـــارگری ســـرمایه داران فاصـــله عظـــیم بود كـــه بـــا خـــون و آالم زجردیـــدگان همـــه مصـ

دشـــواریهای ناشـــنوده همـــوار میگردیـــد. ســـندیكاهایی كــه بــدنبال اپورتونیســتها رفتنــد، نــه تنهــا بــه انقــالب 

اجتمــاعی پرولتاریــا، بلكــه بــه همــان مبــارزه بــرای بهبــود شــرایط زنــدگی كــارگران نیــز خیانــت ورزیدنــد . آنهــا 

تمامــا بــه ابزارهــایی در دســت بــورژوازی، بــه ســالح ســرمایه علیــه كــار، تبــدیل میشــوند. ایــن اتحادیــه هــا كــه 

زیــر رهبــری اپورتینســتها قــرار داشــتند دوش بــدوش ســرنیزه هــای بــورژوازی بــه همــراه ورســائی ها در همــه جــا 

ـه كــارگر انقالبــی، علیــه كموناردهــا بــه مبــارزه برخاســتند آنــان كــه پــیش از آن حــداقل مبــارزه محــدود علیــه طبقـ

رای «، »افـــزایش تولیــد«را بــرای تقلیـــل ســـاعات كـــار، افـــزایش دســـتمزدها و ... دنبـــال میكردنـــد، اكنـــون 

اتحادیــه هــای زرد از تبعــیض و ســتم نــژادی،  خــویش ســاختند.» درفــش«و ... را » یبــه اعتبــارات جنگــ
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عملیــات اســتعماری امپریالیســتی و ســتم ملــی، ســتم اقتصــادی بــه زنــان، اخــراج آنــان از كارخانــه هــا دفــاع 

خــودی كــه همانــا بــورژوازی امپریالیســتی خــودی » از ملــتبــه بهانــه دفــاع «كــرده، افــزایش ســاعات كــار 

بــود موجــه جلـــوه دادن از جنـــگ امپریالیســـتی و سیاســـت اســـتعماری امپریالیســـم علیـــه خلقهـــای كشــورهای 

ـتگاه بوروكراتیـــك نظـــامی بـــورژوازی عقــب افتــاده پشــتیبانی نماینــد. ایــن اتحادیــه هــا بــه تمــامی بــه دسـ

بســـتگی یافتـــه، و حتـــی در تعقیـــب كـــارگران كمونیســت، دســتگیری و اســارت آنــان بــه بــورژوازی یــاری 

خت. ایــن میرســانند. مفهــوم بــی طرفــی اتحادیــه هــا در طــی جنــگ امپریالیســتی كــامال خــود را عیــان ســا

بیطرفـــی همانـــا طرفـــداری از بـــورژوازی امپریالیســـتی از كـــار درآمـــد. رهبـــران اتحادیــه هــای زرد در هــر مــورد 

گــاه و تحمیــقء شــده را بــدنبال سیاســت بــورژوایی خــود بــه مقابلــه بــا  جــدی مبــارزه كــارگران، كــارگران ناآ

ارگران انقالبــی واداشــته، اعتصــاب شــكنی تاكتیــك اصــلی آنــان بــرای جلــوگیری از پیشــرفت مبــارزات طبقــه كــ

كـــارگر بـــود. امپریالیســـم بـــه تمـــام معنـــی آن شـــرایطی را كـــه اشـــتقاق و انشـــعاب درجنــبش كــارگری اجتنــاب 

نمونــده بــود نضــج بخشــید و ایــن انشـــعاب چـــه در انترناســـیونال و چـــه در اتحادیـــه هـــای ناپــذیر و ضــروری 

كـــارگری، ســـرانجام بـــروز یافــت. بــدین ترتیــب ســیر واقعــی جنــبش كــارگری نشــان داد كــه ایــدئولوژی ســومی 

ـای كــارگری در پیونــد بــا حــزب كمونیســت قــرار نگرفتــه باشــند و از سیاســت وجــود نــدارد و هرگــاه اتحادیــه هـ

آن تبعیــت نكننــد، نــاگزیر بــدامان بــورژوازی در خواهنــد غلطیــد و بــه اتحادیــه هــای ســیاهء فاشیســتی و ابــزار 

شد. چنـــین اوضـــاعی در كشـــورهای ســـرمایه داری  ســركوب طبقــه، توســط خــود فروختگان طبقه مبدل خواهند

اول بـــه انشـــعاب دو گـــرایش انقالبـــی و اپورتونیســـتی درجنـــبش ســـندیكایی   در آســـتانه جنـــگ جهـــانی

ـورها از بیـــرون و جهـــانی منجــر گردیــد. گــرایش انقالبــی بــا نظــر داشــت شــرایط مشــخص هــر یــك از كشـ

درون ســـندیكاهای زرد تالشـــی خســـتگی ناپـــذیر را بـــه منظـــور افشـــای سیاســت و رهبــری اپورتونیســت حــاكم 
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 بــر ســندیكاها و تبــدیل و جــایگزینی آنهــا بــه كانونهـــای مبـــارزه در راه انقـــالب اجتمـــاعی دنبـــال مینمایـــد.

ســـندیكاهای ســـرخ، دســتاورد ایــن تــالش خســتگی ناپــذیر در جنــبش اتحادیــه هــای كــارگری بــین المللــی 

 است. 

 در مقابـــل ایـــن تهـــاجم گســـترده و ســـازمان یافتـــه بـــورژوازی امپریالیســـتی بــه طبقــه كــارگر بــود كــه در همــه

ان انقالبــی تحــت رهبــری كمونیســتها مبــارزه خــود را ادامــه داده و بــر علیــه اتحادیــه هــای ســیاه و جــا كــارگر

 ارتجــاعی بــه تشــكیل اتحادیه ها و سندیكاهای سرخ پرداختند. 

نیســـــتی در ســـــندیكاها و انترناســیونال كمونیســت (بــین الملــل ســوم) در مبــارزه علیــه ایــن گــرایش اپورتو

انترناســـیونال «(آمســـتردام) » ســـندیكاهای زرد» «انترناســـــیونال«جنـــــبش اتحادیـــــه ای و علیـــــه 

انترناســیونال «و » انترناســیونال ســندیكاهای ســرخ«را بنیـــان گذاشـــت. رابطــه میــان » ســـندیكاهای ســـرخ

و هــر یــك بــه شــیوه هــا و رابطــهای » حــزب كمونیســت«بــه » ســندیكاهای ســرخ«رابطــه  همچــون» ـتكمونیسـ

، مبــــارزهای »انترناســــیونال ســــندیكاهای ســــرخ«و » انترناســــیونال ســــوم«بود. » همكاری متقابل«مبتنی بر 

اســـت رهبـــری اپورتونیســـت ســـندیكاهای زرد و انترناســیونال زرد پــیش هماهنـــگ و متحدانـــه را برعلیـــه سی

گرفتــه و وظــایف نــوینی را بــرای ســندیكاهای ســرخ مقــرر داشته. قطعنامه سومین كنگره انترناسیونال كمونیست در 

 اینباره مینویسد:

اندن تهــاجم ســرمایه، یــك سیاســت اقتصــادی تهــاجمی آغــاز ســندیكاهای كــارگری بایــد بــرای عقــب نشــ«... ـ  

كــرده، مواضــع قبلــی را مســتحكم ســاخته و بــه حملــه بپردازنــد... وظیفــه ســندیكاهای انقالبــی عبارتســت از 

ـاعی و دیكتــــاتوری پرولتاریــــا... هــای كــارگر بمنظــور مبــارزه بــرای انقــالب اجتمـــ آمــوزش و تــدارك تــوده

ســــندیكاها در ضــــمن بیــــرون كشــیدن گــام بــه گــام امتیــازاتی از چنــگ طبقــات حــاكم و درعــین حــال 
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اقعیــت هـای كـارگر را بــه صــراحت در مقابــل ایــن و واداشـتن ایـن طبقـات بـه اجـرای قـوانین اجتمـاعی بایـد تـوده

قــرار دهندكــه فقــط ســرنگونی ســـرمایه داری و اســـتقرار دیكتـــاتوری قابلیـــت آنـــرا دارد كـــه مســـائل اجتماعی 

(از قطعنامه های سومین كنگره انترناسیونال كمونیست) قطعنامـــه هـــای انترناســـیونال كمونیســـتی » را حل كند.

كــه دفــاع آنهــا از منــافع كــارگران  –امـــل یافتـــه ای را كــه در مقابــل ســندیكاهای كــارگری وظـــایف تـــاریخی تك

بروشــنی مشــخص  –عنــوان نبــوده بلكــه حقیقــت مبــارزه و احتیاجــات مســتمرا تكامــل یابنــده آنهــا باشــد 

ســت و هســته هــای كمونیســتی درون ســـندیكاها را در تبـــدیل آنهـــا ســاخته، اهمیــت تعیــین كننــده حــزب كمونی

بـــه كانونهـــای فعـــال مبـــارزه در راه انقـــالب اجتماعی معین میدارد. بدینسان سندیكاهای سرخ پدیدار گردیدند. 

ت پیشــه دولتــی نبــوده و نیســت. چنــین پیــدایی ســندیكاهای ســرخ بــه معنــای نــابودی ســندیكاهای زرد و خیانــ

امــری تحــت شــرایط ســرمایه داری محــال اســت. زیــرا ســرمایه از هــزار طریــق و بكمــك عمــال خــود در صــفوف 

دامــن زدن بــه ســازمانی خــویش نگــاه میــدارد و بــا  –طبقــه بخشــی از كــارگران را همــواره در قیــودت سیاســی 

جهــل، خرافــات و فریــب كــارگران از رشــد مبــارزه انقالبــی آنــان ممانعــت بعمــل مــی آورد. بــه همــین ســبب 

كمونیســتها درهرجــا كــه امكــان آن وجــود داشــته و اوضــاع مســاعد بــوده بــا ایجــاد ایــن ســندیكاها در مقابــل 

لجــام گســیخته فاشیســتی ســرمایه دســت زدنــد و در هرجــا كــه بالفاصــله چنــین اقــدامی امكــان پــذیر  تهــاجم

نبـــود بهرنحـــو ممكنـــه بـــه نفـــوذ در اتحادیـــه هـــای زرد پرداختـــه و از درون ایـــن اتحادیــه هــا مبــارزه علیــه 

ضــدانقالبی اپورتینســتها و رهبــران اتحادیــه هــای زرد را بــا قــراردادن خواســته هــا و  خــط مشــی رفرمیســتی و

برنامــه ســندیكای ســرخ در مقابلشــان بــه پــیش مــی بردنــد. بــویژه در آن شــرایطی كــه امكــان فعالیــت تردیونیــونی 

اجتمــاعی ســرمایه داری همــه راههــا را بــرروی مبــارزه  –ه خفقــان سیاســی آزاد هــم وجــود نــدارد، در شــرایطی كــ

» شـــكل ســـندیكاهایی ســـرخ«پرولتاریــا حتــی در شــكل اقتصــادی اش مســدود میكنــد. ایــن مبــارزه نـــه تنهـــا 
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ا مبــارزه سیاســی پرولتاریــا نیــز مربــوط میگــردد و بایــد میگیـــرد بلكـــه عمیقـــا و نـــاگزیر بنحـــو مســتحكمتری بــ

 هــم مربــوط گردد. 

 اصول سازمانی اتحادیه ها 

ســازماندهی اتحادیــه ای بــا توجــه بــه مضــمون آن تعیــین گردیــده و تــابع ایــن مضــمون مــی باشــد. مبــارزه 

ارگران علیــه كارفرمایــان و دولــت بــه منظــور بهبــود شــرایط كــار و زندگیشــان اقتصــادی كــارگران، مبــارزه كــ

اســت. اتحادیــه هــای كــارگری بــه مثابــه شــكل ســازمانی ایــن مبــارزه بایســتی مختصــات ســازمانی معینــی 

هــای كــارگی در تكامــل خــویش بایســتی از  اتحادیــهمتناســب بــا وظیفــه مزبــور داشــته باشــد. درعــین حــال 

در راه انقالب اجتماعی مبدل گردد.  مبــارزه سیاســی بركنــار نمانــده و بــه كانونهــای فعــال مبــارزه طبقــه كــارگر

اتحادیــه هــای كــارگری مجموعــه ایــن وظــایف اصــول و اشــكال ســازمانی را متناســب بــا وظــایف آن بــرای 

ســازمان كــارگران اوال بایــد حرفــه ای باشــد، ثانیــا بقــدر ممكــن دامنــه اش وســیع باشــد و ثالثــا «معــین میســازد. 

 (چه باید كرد م. آ) » بایــد حتــی المقــدور كمتــر پنهان باشد

مبــارزه اقتصــادی مبــارزه دســته جمعــی كــارگران علیــه كارفرمایــان «لنین درباره خصیصه نخست می نویسد: ـ 

بــرای فــروش نیــروی كــارگری بــا شــرایط ســودمند و بهبــود شــرایط كــار و زنــدگی كــارگران اســت. ایــن مبــارزه 

فـهاهـای گونـاگون بغایـت مختلـف مـی باشـد و بنــابراین ناچــار مبــارزه ایــی حرفــه اســت. زیـرا كـه شـرایط كـار در حر

  )٩٦(همانجا ص » مبــارزه بــرای بهبــود ایــن شــرایط هــم مــی توانــد برحســب حرفه های مختلف انجام گیرد.

یــان و اتحادیــه هــای هــای كــارگر در مقابــل كارفرما منطــق مبــارزه طبقــاتی ضــرورت اتحــاد گســترده تــر تــوده

انهــا را، بــر زمینــه مســاعدی كــه ســرمایه داری بــا نزدیــك ســاختن و پیونــد دادن رشــته هــای كــامال متنــوع 
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اقتصــادی پدیــد مــی آورد ایجــاب میكنــد، طبقــه كــارگر را بســوی ســازمانهای بمراتــب وســیعتر و گســترده تــر 

 از اتحادیــه هـــای محـــدود و حـــرف جداگانـــه، و بـــاالخره بســـوی ســـندیكاهای عمـــومی طبقاتی سوق میدهد. 

ـ درآغـــاز فعالیـــت ســـندیكایی كـــارگران هـــر حرفـــه در یـــك ســـندیكا متشــكل میشــوند. ولــی بــا رشــد ســرمایه 

و تولیــد، تجمـــع گروههـــای مختلـــف ســـرمایه داری در بخشـــهای مهـــم صـــنعتی، ایجــاد  داری، تمركــز ســرمایه

ســندیكاهای مختلفــی كــه برحســب حرفــه هــای گونــاگون  –. انحصــارات عمــودی و افقــی .كارتلهــا و تراســتها.

گتــری مجتمــع گشــتند. منطــق مبــارزه طبقــاتی كــارگران را بوجــود آمــده بودنــد و در ســازمانهای صــنعتی بزر

ای از قبیـــل ســـندیكاهای  بســوی تشــكیل ســندیكا بــر حســب رشــته هــای صــنعتی ســوق داد. ســـازمانهای حرفـــه

فدراســیون كارفرمایــان فلــزات مقاومــت و مبــارزه قالــب گیــران ... قــادر نبودنــد در برابــر  هـــا یـــا مكانیســـین

گونــاگون اســت  هكننــد. لــذا ضــرورت ایجــاد نمــود كــه تمــام كــارگران یــك شــاخه صــنعتی كــه شــامل حــرف

یــك كنفدراســیون عمــومی  دریــك اتحادیــه واحــد مجتمــع شــوند و در ســطح بــاالتر تمــام اتحادیــه هــای كــارگری

كــار (ســندیكاهای عمــومی طبقــاتی كــه تمــام كــارگران مزدبگیــر را دربرمیگیــرد) را تشــكیل دهنــد... شــعار مــا 

رشــته اینســت: یــك رشــته صــنعتی یــك اتحادیــه... بایــد ســریعا دســت بــه ایجــاد اتحــادهــای طبقــاتی برحســب 

هــای مهــم صــنعتی زد و ... در هــر فابریـك یـا كارخانــه بـا دیـد و بیــنش حرفـه گرایـی، صــنعت گرایـی مبــارزه كــرد 

 هــا و تخصــص و منــافع هــر حرفــه را در چهــارچــوب منــافع آن بخــش و رشــته صــنعتی كــه كــارگران را بــا حرفــه

درباره سندیكاهای طبقاتی) دیگــر اكنــون اتحادیــه هــای صــرف  –(لنین » اگون در بردارد، قرار داد... هــای گونــ

جداگانــه در مقابلــه بــا ســندیكاهای عمــومی طبقــه و در مقابــل انترناســیونال ســندیكاهای ســرخ محــدود و تنــگ 

                                                                                                                         دامنــه خواهند بود.

بــا یكســان شــدن بــیش از پــیش شــرایط كــار در رشــته هــای جداگانــه كــه بــا رشــد و توســعه ســرمایه داری 
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قــابلی كــه ســرمایه داری میــان رشــته هــای مختلــف اقتصــاد پدیــد كمــابیش صــورت مــی پــذیرد و ارتبــاط مت

مــی آورد و از یكســو و بــا رشــد و توســعه مبــارزات اتحادیــه هــای كــارگران و بــروز دائمــا افــزایش یابنــده 

مـــیتواننـــد پاســـخگوی نیازهـــای » طبقـــاتیاتحادیـــه هـــای «آنتاگونیســم كـــار و ســـرمایه از ســـوی دیگـــر 

مبـــارزه كـــارگران علیـــه ســـندیكاهای ســـرمایه داران و... باشـــند. چنـــین شــرایطی ایجــاب مــی كنــد كــه اتحادیــه 

اها در یـــك كنفدراســـیون در ســندیكاهای (برحســب) رشـــته صـــنعتی و تمـــامی ایـــن ســـندیك«هــای حرفــهای 

و در ســــطحی بــــاالتر ســــندیكاهای طبقــــاتی در » ســــندیكاهای عمــــومی طبقــــاتی«، »عمـــومی كـــار

 متشـــكل گردنـــد. در اینجـــا آنچـــه مبـــرهن اســـت ارتبـــاط مســـتقیم میـــان تكامـــل» انترناســـیونال ســـندیكایی«

ای از اتحادیــه  مبـــارزه اتحادیـــه ای در یـــك كشـــور معـــین و مجموعـــه ای از كشــورها و تكامــل مبــارزه اتحادیــه

و از آنجا به سندیكاهای عمومی طبقاتی و انترناسیونالیستی سندیكایی است. ـ  حرفــهای بــه اتحادیــه رشــته صــنعتی

و حتــی صــحیح تر بگــوییم یكــی از  –العــده آلمــان  ــورژوا دمكراتهــای قلیــلای. ژاكــوبی یكــی از ب«

بـــه شووینســـم و  ١٨٧٠ـ٧١بورژوادمكراتهــای فــوق العــاده نــادر آلمــان كـــه پـــس از درســـهای ســـالهای 

، گفتــه اســت كــه اهمیــت تــاریخی تاســیس یــك ناســـیونال لیبرالیســم نپیوســت. بلكــه بــه سوسیالیســم پیوســت

اتحادیــه كــارگری از نبــرد ســادووا بیشــتر اســت. ایــن قضــاوت عادالنــه اســت. نبــرد ســادووا مســئله مربــوط بــه 

ـاهی پــروس را در امــر تاســیس الویــت یكــی از دو پادشــاهی بــورژوایی یعنــی اولویــت پادشــاهی اتــریش یــا پادشـ

دولــت ملــی ســرمایه داری آلمــان حــل میكــرد. تاســیس یــك اتحادیــه كــارگری گــام كــوچكی بــود در راه پیروزی 

 ) تشــكیل اتحادیــه حرفــه نســبت بــه فقــدان آن از چنــین اهمیتــی٦٩٧(م. آ. ص » جهانی پرولتاریا بر بورژوازی

برخــوردار اســت. تشــكیل اتحادیــه رشــته نســبت بــه آن گــامی اســت آشــكارا بــه پــیش و اتحادیــه عمــومی 

 سراســری طبقــه و از آنهــم مهمتــرین بــین الملــل ســندیكایی شــاخص مــدارج بســیار تكامــل یافتــه در جنــبش
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ــا هــر یــك در موقــع خــود نقــش مترقــی و انقالبــی ایفــا مــینماینــد و هــر یــك اتحادیــه ای كــارگری اســت. آنه

ای كــارگری اســت همچنانكــه تكامــل  در موقــع خــود شــاخص مراحــل تكامــل یافتــه تــری در جنــبش اتحادیــه

ـدایش اتحادیـــه هـــای رشـــته و اتحادیــه هــای سراســری روز افـــزون ســـرمایه داری بـــیش از پـــیش شـــرایط پیــ

 طبقــه كــارگر را فــراهم نمــوده و مــینماینــد. اینهاســت اصــول ســازمانی اتحادیــه هــای كــارگری از جنبــه حرفــه

رمایه هــای دولتــی در كــل اقتصــادیات ای آنهــا. حــال نظــری بــه وضــع كنــونی ایــران و نقــش تعیــین كننــده ســ

ســرمایه داری ایران بیاندازیم. كــل حیــات اقتصــادی كشــور و ارتبــاط متقابــل و بالنســبه فشــرده بســیاری از رشــته 

راهم نمــوده اســت. هــای صــنعت شــرایط عینــی پیــدایش اتحادیــه هــای رشــته و طبقــه را بــه درجــات بــاالیی فــ

ســاعت كــار و دو روز تعطیــل  ٤٠اكنــون بســیاری از مضــامین مشــخص مبــارزه روزمــره كــارگران از قبیــل  هــم

 متــوالی در هفتــه، لغــو اضــافه كــاری اجبــاری و دســتمزد و غیــره ... مســائل مشــترك مبــارزه بخــش اعظــم

 ی ایران را تشكیل میدهد. كارگران صنعت

گرچـــه همچنـــان تنـــوع موضـــوعات مربـــوط بـــه حرفـــه و رشـــته هـــای جداگانـــه، درجـــوار مســـائل عمـــومی 

كــیم وفراگیـــر طبقـــه كـــارگر وجـــود دارد ولـــی كمونیســتها بایــد بیــدرنگ و درهمــه جــا بــه امــر ایجــاد و تح

 اتحادیــه هــای كــارگری همــت گمارنــد و وســیعترین تــوده هــای كــارگر را بــه ایــن امــر تشــویق وترغیــب نمایند. 

همچنانكـــه نتیجـــه بالواســـطه شـــرایط پـــیش گفتـــه و بررســـی اجمـــالی مربــوط بــدان مبــرهن مینمایــد نــه تنهــا 

ی بزرگتــرین مجاهــدتها را در راه تشــكیل اتحادیــه هــای حرفــه هــا و رشــته هــای جداگانــه مبــذول داشــت. بایســت

بلكــه بهمــان میــزان نیــز بایســتی در راه تشــكیل اتحادیــه هــای سراســری طبقــه جــد و جهــد نمــود، خــواه ایــن 

                                                 لحاظ تاریخی واجد نقش انقالبی و مترقی اند.  یك و خواه آن دیگری هنوز از

وســیع بــودن و » هــا بایــد بــه قــدر ممكــن دامنــه شــان وســیع باشــد. اتحادیــه«خصیصــه دوم:  و امــا در مورد
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تــوده گیــربــودن اتحادیــه هــای بــه مجموعــه ای از شــرایط وابسـته اسـت كـه آنهـم انتزاعـی نبـوده بلكـه مشـخص 

رزاتی طبقــه كــارگر كشــور مربوطــه و نفــوذ اسـت. دامنـه وسـعت اتحادیـه هـا در هــر كشــور، بــه ســابقه مبــا

كمونیســتی در جنــبش كـــارگری آن بســـتگی مســـتقیم دارد. وســـیع و تـــوده گیـــر بـــودن اتحادیـــه هـــا بتوســط 

ص بلكــه نســبی اســت. شــرایط سیاســی كشــور و ســطح ترقــی تــوده ای كــارگران بنــابراین نــه تنهــا امــری مشــخ

بهمــان میــزان كــه كــارگران كشــوری از ســابقه مبـــارزاتی (و خـــواه اقتصـــادی خـــواه سیاســـی و خـــواه تئوریـــك) 

و بهمــان طـــوالنی تـــری برخــوردار بــوده و بــه اتحــاد و همبســتگی گســترده تــر و عمیق تــری دســت یافتــه باشــند 

انــدازه كــه كمونیســتها در ایــن جنــبش بــه فعالیــت و گســترش دامنــه نفــوذ اتحادیــه هــا یــاری رســانده باشــند، 

جنــبش اتحادیــه ای انقالبــی و اتحادیــه هــای كــارگری در آن وســیعتر و تــوده ای تــر خواهــد بــود. همچنانكــه 

اســی كشــور و میــزان آزادیهــای سیاســی میتوانــد بــه شــرایط مســاعد جهــت گســترش نفــوذ اتحادیــه شــرایط سی

 هــا منجر گردد. 

آشـــكار اســـت در كشـــوری كـــه در آن اساســـا حـــق هیچگونـــه تشـــكل تــوده ای و از جملــه حــق تشــكیل 

جــود نــدارد و یــا در دوران تاخـــت وتـــاز ضـــدانقالب و یـــورش ســـبعانه ارتجـــاع، اتحادیــه هــای كــارگری و

موانـــع عظیمـــی بـــر ســـر راه گســترش و نفــوذ تــوده ای اتحادیــه هــای كــارگری در میــان خواهــد بــود و بالنتیجــه 

قانونــا «بشــدت تحدیــد میگــردد و در كشــورهایی كــه اتحادیــه هــا  گســتره نفــوذ اتحادیــه و رشــد روزمــره آن

بــودن در عمــل رعایــت شده باشد، سازمانهای مزبور بمراتب وسیعتر و توده » مجــاز«و بمیزانــی كــه ایــن » مجازنــد

دشــواریهای عدیــده  ا موجــب مــیگــرددگردند. ایــن تفــاوت در شــرایط سیاســی و مبــارزاتی پرولتاریــ گیرتر می

ای بــر ســر راه كمونیســتها ظــاهر شــود، گرچــه ایــن دشــواریها و مصــائب ناشــی از آنهــا باعــث كنــدی و پیچیــدگی 

ونیســتها بــر حســب امــر ســازماندهی وســیع پرولتاریــا میگــردد ولــی بهــیچ وجــه آنــرا نــاممكن نمــیســازد. كم
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شــرایط راههــای گونــاگون مبتنــی بــر اوضــاع واحــوال سیاســی اجتمــاعی را جهــت هــر چــه وســیعتر جلــب 

انقالبــی بایــد جســتجو كننــد. در هــر حــال تــا حــدود معینــی همــواره  –ای  كــردن پرولتاریــا بــه مبــارزه اتحادیــه

ضــاع سیاســی میتوانــد در دامنــه وســعت اتحادیــه هــا مــوثر باشــد. بنــابراین بــر اســاس شــرایط مشــخص او

و امـــا خصیصـــه » بقدر ممكن وسیع باشند«سیاســی هــر كشــور و تــا آنجا كه میتوان باید كوشید تا اتحادیه ها 

تردیــدی نیســت كــه خصیصــه اخیــر بایــد » ـی االمكـــان كمتـــر پنهـــان باشــند.اتحادیـــه هـــا بایـــد حتــ«ســـوم: 

در ارتبــاط بالواســطه بــا خصیصــه پیشــین درنظــر گرفتــه شــود. مشــخص و نســبی بــودن خصیصــه اخیــر نیــز 

 طح ترقــی تــودههــای كــارگر است. همچــون خصیصــه پیشــین بازتــاب شــرایط سیاســی كشــور و ســ

ازجملـــه تفاوتهـــای ســـازمانهای تـــوده ای كـــارگری و حـــزب كمونیســـت در ایــن اســت كــه اولــی بایــد هرچــه 

بــر وســعت ممكــن اســت كمترپنهــان باشــد و آنهــم بــدین جهــت كــه پنهــان بــودن و فعالیــت پنهــانی همــواره 

 آنها تاثیر معكوس میگذارد. » وســیع بودن«اعضــای ســازمانها 

خــود یعنــی سازمانهای بسیار وسیع كارگران » هــدف ایجــاد«از اینــرو بــرای آنكــه اتحادیــه هــای كــارگری بــه 

قانونــا «ای  ــه هــا و فعالیــت اتحادیــهدست یابند، باید حتی االمكان كمتر پنهان باشند. در كشــورهایی كــه اتحادی

بــودن در عمــل واقعــی باشــد، ایــن مســئله حــل شــده اســت و » مجــاز«اســت و بمیزانــی كــه ایــن » مجــاز

فعالیــت دامنــه اتحادیــه هــا فعالیــت علنــی و آشــكار دارنــد و مــیبایســت همچنــین باشــند. و چنــین نحــوهای از 

گســترده تــودهای اتحادیــه هــا را بمراتــب توســعه میدهــد. مشــروط و نســبی بــودن فعالیــت وســیع و آزاد اتحادیــه 

» قــانونی«و » مجــاز«هــا بــاز میگــردد بــه شــرایط مشــخص عمــل اتحادیــه هــا. در شــرایطی كــه اتحادیــه هــا 

و درعین حال   ی باشــند چــه بایــد كــرد؟ درچنــین شــرایطی چگونــه میتــوان تــا حــد ممكــن وســیع و آزادنمــ

 پنهان بود؟ 
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ســازمانهای كــارگری بقــدر ممكــن بایــد دامنــه اش وســیع باشــد. لــیكن در صــورت كثــرت عــده افــراد ســازمان «ـ 

كــاری ( كــه آمـــادگی بمراتـــب بیشـــتری را از آنچـــه كـــه بـــرای شـــركت در مبـــارزه اقتصــادی مراعــات پنهــان –

ســت ایجــاد میكنــد) غیــرممكن اســت. آیــا ایــن تضــاد بــین لــزوم كثــرت عــده افــراد و پنهــانكــاری ا الزم

ـاز نمــود؟ چگونــه بایــد بــه ایــن مقصــود رســید كــه بــرای ســازمانهای صنفی كامــل را چگونــه بایــد بــا هــم دمسـ

 هرقدر ممكن است، كمتر پنهانكاری الزم باشد؟ 

ـ بــرای ایــن منظــور بطــور كلــی تنهــا دو راه ممكــن اســت موجــود باشــد، اتحادیــه هــای صــنفی قانونــا مجــاز 

ا اینكــه تشــكیالت پنهــان بمانــد ولــی بــه انــدازهای آزاد وكمتــر دارای صــورت رســمی و بقــول شــوند... یــ

» باشــد. كــه لــزوم پنهانكــاری بــرای تــوده اعضاء آن تقریبا به درجه صفر برسد. Loseآلمانهــا (آزاد و وســیع) 

ــرایطی كـــه نمیتـــوان لـــزوم پنهانكـــاری و پنهـــان مانـــدن ) بنـــابراین در شـ١٢١(لنین، چه باید كرد. ص 

تشـــكیالت را نادیـــده گرفـــت همـــانطور كـــه نمیتـــوان از ضـــرورت وســـیع بـــودن اتحادیــه هــای صــرفنظر كــرد. 

ی كــه هــم اولــی تــامین شــود و هــم دومــی؟ گردنــد! آنهــم بنحــو» دمســاز«چگونــه بایــد ایــن دو بــا یكــدیگر 

آن شــكل ســازمانی اســت كه منطبــق بــر مقتضــیات » یــا اتحادیــه هــای غیرقــانونی«ســازمانهای پنهــانی حرفــه ای 

ـرایط كــار در یــك كشــور كــار عملــی در شــرایط مزبــور اســت. لنــین بــا توجــه شــرایط سیاســی روســیه یعنــی شـ

اســتبدادی كــه در آن مطبوعــات كــامال در اســارت بــوده، در یــك دوران ارتجــاع ســبعانه سیاســی كــه كــوچكترین 

) سوســـیال دمكراتهـــا را ٧٨(همانجـــا ص » نهــال عــدم رضــایت و اعتــراض سیاســی را از ریشـــه میكنـــد.

چـــون تشــكیل اتحادیــه هــا قــانونی غیــرممكن اســت بایــد كــه اتحادیــه هــای «میســـازد كـــه ..  موظـــف

) اتحادیــه هــای كــارگری مزبــور تشكیالتشــان پنهــانی ١٢(اتحادیه های كارگری ص » غیرقــانونی تشــكیل داد.

ا یكــدیگر كمتــر دارای صــورت رســمی باشــد. همچنــین هســته رهبــری بــوده و بایــد روابــط میــان اعضــای آن بــ
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ایــن اتحادیــه هــا مخفــی اســت. همچنانكــه خــود اتحادیــه هــا كمتــر دارای صــورت رســمی اســت. عــده محــدود 

ـند و تــوده اعضــاء از اســامی رهبــران بــی رهبــران را تنهــا مــیبایســتی آن اعضــایی كــه ضــروری باشــند بشناسـ

اطــالع خواهنــد بــود. شــرایط اختنــاقی ســازمان اتحادیــه ای، اختفــای رهبــران را تــا حــد ممكــن و لــزوم 

ه همــه و هــر ضــروری میســازد. بعبــارت دیگــر كــارگران بدینوســیله رهبــران خــود را از دســترســی دشــمن كــ

گونــه مبــارزه طبقــه كــارگر را در نطفــه مــی خواهــد خفــه ســازد دور ساخته و تداوم مبارزه خود را تضمین میكنند. 

روابــط مشــخص اعضــاء و سلســله مراتــب رهبــری امــری اســت كــه بــا توجــه بــه شــرایط مشــخص هــر كشــور 

لــیكن ایــن موضــوع مشــخص اســت كــه لــزوم » امــری از قبــل تعیــین شــده نیســت.«دد و تعیــین میگــر

پنهانكــاری مــانع اجــرای دمكراتیســـم كامـــل خواهـــد بـــود. پنهانكـــاری كامـــل و دمكراتیســـم كامـــل متضـــاد 

در هـــر ســـازمان كـــارگری نیازمنـــد آشــكار بــودن و انتخــابی » مـــلدمكراتیســـم كا«یكدیگرنـــد. الزمـــه اجـــرای 

بــودن كلیــه مقامــات اســت. و ایــن موضــوع در شــرایطی كــه رهبــران مخفــی و روابــط غیــر رســمی نمیتوانــد در 

ـین اوضـــاعی رهبـــران تنهـــا بـــه اعتبـــار غیرقابل اجرا است. در چنــ» دمكراتیســم كامل«میــان باشــد و لــذا 

فعالیـــت پیگیـــر و مـــداوم انقالبــی شــان رهبــری و اعتمــاد اعضــاء را جلــب كــرده و در موقعیــت رهبــری قــرار 

ــازه و اعتبــار رهبــری را میدهــد. میگیرنــد. تنهــا اعتمــاد متقابــل میــان تــودههــا و رهبــران اســت كــه بــه آنــان اج

اســت كــه اوال بــه مــانعی جهـت وسـیع شـدن اتحادیـه هـا مبـدل نمـیگـردد و » پنهــانی«تنهــا چنــین تشــكیالت 

ری در الزم و تــداوم آن در مقابــل ضــربات پلــیس، بــه ضــرورت ادامــه كــاثالثـا بـه ایجـاد و اسـتحكام سـازمانی 

امــر فعالیــت و جلب وسیعتر تودهها پاسخ میگوید. نكتــه دیگــر كــه بایــد بــدان پرداخــت ایــن اســت كــه اتحادیــه 

بایــد در جهــت قــانونی شــدن تــالش ورزنــد و مبــارزه در ایــن راه قــانونی » ســازمانهای پنهــان«هــای غیرقــانونی و 

خــود بایســتی بعنــوان یكــی از مضــامین مبــارزه اتحادیــه هــای غیرقــانونی و  –ــه هــای غیرقــانونی شــدن اتحادی
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پنهــانی تلقــی گــردد. همچنانكــه اتحادیــه هــای قــانونی نیــز هیچگــاه نمــیبایســتی آمــادگی خــود را بــرای 

ـرایط تعــرض ارتجــاع از دســت دهنــد. چنــین بــود مــروری اجمــالی بــر پنهــانكــاری و فعالیــت مخفــی در شـ

اصــول ســازمانی اتحادیــه هــا و امــا شــكل دیگــر ســازمانهای كــارگری شــوراهای كــارگری مــیباشد كه ما اینك به 

 بررسی اجمالی آن میپردازیم. 

 ـ شوراهای كارگری ٣

شـــوراهای نماینـــدگان كـــارگران و نهادهـــای مشـــابه در حقیقـــت ارگـــان قیــام بــوده، تــوان و موفقیــت آنهــا «ـ 

سراســر وابســته بــه تــوان و موفقیــت قیــام بــود. تنهــا زمــانی كــه قیــام گســترش یافــت شــروع كــار آنهــا نــه 

ـه بكــارگیری عظــیم پرولتاریــا بــوده و بــه هنگــام انتقــال بــه آن مرحلـــه چنـــین نهادهـــایی البتـــه بیهــوده، بلكـ

شــوراها، ســازمان تــودهای سیاســی ) «٣٩در بـــاره مسائل جنبش كارگری ص  –(لنـــین » الزم و مطلـــوب هســـتند.

اتحادیه های كارگری  –(لنین » ــم و بیش طغیانهای انقالبی شدید، پدیده آمده...طبقــه كارگرنــد كــه در دورههــای ك

 ) ٨٥ص 

دســتگاه جدیــد «و » دســـتگاه مســـلح و درعـــین حـــال نطفـــه هـــای حاكمیـــت انقالبــی» «ارگـــان قیـــام«

یافــت، شــروع كــار آنهــا بیهــوده نبــوده، بلكــه بكــارگیری تنهــا زمــانی كــه قیــام گســترش «آینــده انــد و » انقالبــی

شــوراها در دورانهــا و مــدارج بســیار بــاالی اعــتالی انقالبــی پدیــده آمــده، » عظــیم قــدرت پرولتاریــا بــود.

» نیــروی مســتقیم تــوده هــای مسلح«ر ، بلكــه بــ» برقــانون رســمی نبــوده«ارگانهــایی هســتند كــه اتكایشــان 

 اند. »علنی«و » تودهای«، »مسلح«، »غیرقانونی«متكی اند. شوراها 



 
 

۶۲ 
 

شـــوراها تـــا پـــیش از تصـــرف قـــدرت سیاســـی، ارگانهـــای مســـلح قیـــام ودســتگاه قیــام مســلحانه و نطفــه 

تشــكیل میدهنــد و پــس از تصــرف قــدرت سیاســی بــه دســتگاه حاكمیــت هــای حكومــت انقالبــی آینــده را 

انقالبــی جدیــد مبــدل میگردنــد. آنهــا پــس از پیــروزی قیــام و انهــدام ماشــین بوروكراتیــك نظــامی دولتــی بــر 

یاســی بنیــاد مــی یابنــد. تــوان شــوراها مستقیما به ویرانــه هــای ایــن ماشــین بمثابــه ارگانهــای اعمــال قــدرت س

گستردگی قیام و موفقیت آنها به پیروزی قیام بستگی دارد. آموزشــــهای ماركسیســــم لنینیســــم در بــــاره شــــوراها، 

و  ١٨٧١جریــان كمــون پــاریس آموزشــــی اســــت پرفــروغ و متكــی بــه پراتیــك انقالبــی پرولتــاری انقالبــی در

شــــوراهای نمایندگان كارگران و دهقانان در «و  ١٩٠٥شــــوراهای نماینــــدگان كــــارگران در جریــــان انقــــالب 

د كمـــون پـــاریس، نخســـتین تـــالش شـــورایی كـــارگران بـــود كـــه در نتیجـــه عملكــر روسیه و ... ١٩١٧انقالب 

بــه پیــروزی رســید و قدرت سیاسی را بدست آورد. لنین می  ١٨٧١خودبخــودی كــارگران بــه غلیــان آمــده در قیــام 

 نویسد: 

عصــرهای انقالبــی از پایــان قــرن نــوزدهم بــه بعــد نــوع عــالیتــری از دولــت دمكراتیــك را ایجــاب مــی «ـ 

دولــت بمعنــای «انگلــس از بعضــی لحــاظ دیگــر جنبــه دولتــی خــود را از دســت میدهــد و نمایــد كــه بقــول 

ایــن دولتــی اســت از نــوع كمــون پــاریس كــه تســلیح مســتقیم و بالواســطه خــود » اخــص ایــن كلمــه نیســت

مــی نمایــد. ماهیــت كمــون كــه نویســندگان بــورژوازی از آن  مــردم را جــایگزین ارتــش و پلــیس مجــزا از مــردم

فــوری سوسیالیســم »« معمــول داشــتن«بزشــتی یــاد نمــوده و بــه آن بهتــان زده انــد و درضــمن بــه غلــط قصــد 

درســت بــه ایجــاد  ١٩١٧و  ١٩٠٥انــد در همــین اســت. انقــالب روس نیــز در ســالهای  را بــه آن نســبت داده

) شـــوراهای كـــارگری بمثابـــه ارگانهـــای مســـلح قیـــام و ارگانهـــای ٤٦٢(م. آ. ص » همین دولت دست زد.

حكومـــت انقالبــی چنانكــه دیــده میشــود تحــت شــرایط مــدارج بــاالی اعــتالی انقالبــی پدیــدار میشــود و بــا 
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ســعه انقــالب پیــروزی یــا شكســت قیــام، تثبیــت میشــوند و یــا از میــان میرونـــد. شـــوراهای كـــارگران و تو

زحمتكشـــان نقـــیض ماشـــین بوروكراتیـــك نظـــامی دولتــی بــورژوازی اســت، زیــرا خــود نطفــه، اســاس و 

یـــا » دیكتـــاتوری دمكراتیـــك انقالبـــی«آتـــی طبقـــات انقالبـــی یعنـــی  بــاالخره بنیــاد حكومــت انقالبــی

ســت. بهمــان انــدازه كــه تحــت شــرایط معــین انقالبــی در جامعــه پدیــدار میشــوند، »دیكتـــاتوری پرولتاریــا«

باشــند، » قــانونی«عــی مربــوط میشــود. شــورها نمیتواننــد بقــاء و گسترشــان نیــز بــه توســعه انقــالب تــا قیــام قط

زیــرا قــانون آنهــا انقــالب اســت. شــوراها قــدرت خــود را از منبعــی جــز خــود، یعنــی تصــرف مســتقیم قــدرت 

« قــانون بــورژوازی«ــات یــا اتكــا بــه نمــییابنــد. شــوراها ایــن تصــرف مســتقیم را نــه از راه پارلمــانی، انتخاب

بلكــه از راه قهــری یعنــی تســلیح تــوده و تصــرف قهــری قــدرت بــه عمــل مــی آورنــد. شــوراها آن شــكل خــاص 

ـاد میكننــد. حكومــت انقالبــی كــارگران و زحمتكشــان را كــه كمــون بــرای اولــین بــار پدیــدار ســاخت، ایجـ

یعنــی نــه تنهــا بخــش نظــامی ماشــین بــورژوازی را بــا تســلیح تــودههــا و تصــرف مســتقیم قــدرت از میــان 

مــیبرنــد، بلكــه بخــش بوروكراتیــك و بــه تبــع آن بوروكراســی بــورژوازی را منهــدم مــی ســازند. لنــین در جمع 

 لب می نویسد: بندی این مطا

) منبــع قــدرت قــانونی نیســت كــه قــبال در پارلمــان مــورد بحــث قــرار گرفتــه ١مشخصــات اصــلی ایــن نــوع «ـ 

و بــه تصــویب رســیده باشــد، بلكــه ابتكــار مســتقیم تــوده هــای مــردم از پــایین در محلهــا و بــه اصــطالح رایــج 

) تســلیح مســتقیم تمــام مــردم بجــای پلــیس و ارتــش، كــه مؤسســاتی جــدا از مــردم ٢مســتقیم اســت،» ـرفتصـ«

و در نقطــه مقابــل مــردم هســتند. در شــرایط وجــود ایــن قــدرت نظــام امــور در كشــور بتوســط خــود كــارگران 

) مســتخدمین دولــت و دســتگاه بوروكراتیــك نیــز جــای ٣م مســلح حفــظ میشــود. و دهقانــان مســلح و خــود مــرد

خــود را بــه قــدرت بالواســطه ناشــی از خــود مــردم میدهنــد و یــا حــداقل تحــت كنتــرل مخصــوص قــرار 
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خواســت مــردم قابــل تعــویض خواهنــد بــود، یعنــی میگیرنــد و نــه تنهــا انتخــابی میگردنــدء بلكــه بــا اولــین در

بــا حقــوق عــالی بــورژوایی، بــه » مقامــاتی«تــا مقــام عــاملین ســاده تنــزل مــی نماینــد و از قشــر ممتــاز دارای 

معمولی یك كارگر خوب باالتر مخصـــوص بـــدل میشـــوند كـــه حقـــوق آنهـــا از حقوق » رســـته«كـــارگرانی از 

 نخواهد بود.

م. آ. ص »( ماهیــت كمــون پــاریس كــه نــوع مخصوصــی از دولــت اســت، در همــین و فقط در همین است!-

) تـــا آن زمـــان كـــه قیـــام كننـــدگان پـــاریس در برابـــر هجـــوم وحشـــیانه بــورژوازی توانــایی مقاومــت ٤٥٦

تــا آنجــا كــه بــورژوازی فرانســه، بــا تمركــز قــوای داشــتند، كمــون نیــز برپــا بــوده و اعمــال قــدرت میكــرد و 

داســتانی پادشــاهی پــروس، بــه قیــام كننــدگان پــاریس هجــوم آوردنــد و كمــون را درهــم شكســته  خــود و بــا هم

را از چـــنگش بیـــرون كشـــیدند، دوران حیـــات كمـــون پـــاریس نیـــز پایـــان میگیــرد. تــوان  و قــدرت سیاســـی

 و موفقیــت كمــون نتیجــه بالواســطه تــوان و موفقیــت قیــام تــودهای بــود. 

نــوین انقالبــی نیــروی خالقــه شــكل «روسیه نیز از چنین نوعی بودند. آنهــا  ١٩٠٥شوراهای نمایندگان كارگران در 

بـــه دســـت قشـــرهای انقالبـــی اهـــالی ایجـــاد شـــده و هرگونـــه اصـــول و «(تــاریخ معاصــر) بــوده و » ای تــوده

ـــدایششـــان و تقریبـــا بالفاصـــله پـــس از پی ١٩٠٥(همانجـــا) شـــوراهای » قـــوانین تزاریســـم را بـــرهم میزنـــد

نطفـــه «درحالیكـــه نتوانســـتند از حـــدود  ١٩٠٥در پـــی فـــروكش نســـبی اوج انقـــالب، پـــس از قیـــام دســـامبر 

فراتـــر رفتـــه و دیكتــاتوری انقالبــی را بعنــوان قــدرت حاكمــه برقــرار ســازند، از » هـــای حكومـــت انقالبـــی

كــه دوران نضــج قطعــی مجــدد انقــالب بــود، پدیــدار نشــدند. شــوراهای انقالبــی  ١٩١٧ن رفتنــد و تــا ســال میــا

روســیه، كــه تــا مــدتی تحــت نفــوذ بــورژوازی قــرار داشــتند، در پــی كــار اســتوار بلشــویكها در میــان  ١٩١٧

هبــری حــزب كمونیســت روســیه قــادر گردیدنــد بــر زمینــه قیــام پیروزمنــد اكتبــر آنهــا، اكثریتشــان تحــت ر
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ماشــین بوروكراتیــك نظــامی دولتــی را درهم شكسته و قدرت سیاسی را به تصرف درآوردند. ایـــن تجـــارب بـــه 

ــت مؤیــد میــدارد. چــه پیــروزی شــوراها در روشـــنی ضـــرورت هـــدایت شـــوراها را بتوســـط حـــزب كمونیس

گــروه رهبــری حــزب كمونیســت بــر جنــبش، بــر قیــام و بــر شوراهاســت. چنــین ضــرورتی حتــی پــس از كســب 

ـل طبقــات، قــدرت سیاســی و اســتقرار دیكتــاتوری انقالبــی و دیكتــاتوری پرولتاریــا، تــا زمــان محــو كامـ

همچنــان از اهمیــت اصــولی و عملــی، برخــوردار اســت. پرولتاریــا چــه آنجــا كــه بــه اتفــاق متحــدینش در 

انقــالب قــدرت را بدســت مــیگیــرد و چــه آنجــا كــه بــاالنفراد دیكتــاتوری طبقــاتی خــویش را در قــدرت دنبــال 

 ـت رهبــری حزب كمونیست قرار دارد. چنین است رابطه حزب و شورا. مــینمایــد، تحـ

راه حلــی كــه مــورد تصــویب قــرار میگیــرد بایــد بخصــوص بــه ســه نكتــه اشـــاره داشـــته باشـــد. اول: یكـــی «ـ 

ارد ایــن اســتكه بــه مــردم مفهــوم، اهمیــت از مهمتـــرین وظـــایفی كـــه در مقابـــل رفقــای اروپــای غربــی قــرار د

و ضــرورت سیســتم شــورایی را توضــیح دهنــد. دوم: دربــاره بســط سیســتم شــورایی، بهــروزی تنهــا هنگــامی 

یابنــد و آنهــم نــه  میتوانــد تضــمین شــود كه نــه تنهــا كــارگران شــهری بلكــه پرولتاریــای روســتایی نیــز ســازمان

در اشــكال پیشــین، در اتحادیــه هــا و در جماعت هــای دهقــانی، بلكــه در شـــوراها. ســـوم: بدســـت آوردن یـــك 

اكثریـــت كمونیســـتی در شـــوراها وظیفــه اساســی كشــورهایی اســت كــه در آن هنــوز حاكمیــت شــورایی پیــروز 

منــدرج در مقالــه دیكتــاتوری و دمكراسی) بایــد توجــه  –خطــاب بــه رفقــای اروپــایی  –(لنــین » اســت.نشــده 

داشــت كــه شــوراها ارگانهــای سیاســی تــودهای یعنــی ارگانهــای حكومـــت انقالبـــی مـــی باشـــند. پـــس از 

ورژوازی چنانكــه یاد شــد تــالش بســیاری نمــود تــا شــورا را از ماهیــت ، بـــ١٩١٧انقـــالب شـــوروی اكتبـــر 

سیاســی و انقالبــی آن تهــی ســازد و بــه آلتـــی در دســت دولــت ســـرمایه داری مبــدل ســازد. و در اینـــراه نخســـتین 

در ایــن شــوراها » اكثریــت كمونیســتی«از نـــابود كـــردن گـــام در همـــه كشـــورهای ســـرمایه داری عبـــارت بـــود 
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و اصــوال خــارج كــردن كمونیســتها از شــورا هــا زیــرا بــدین ترتیــب رهبــری سیاســی شــوراها بدســت بــورژوازی 

قــانونی كــردن «شــوراها ســعی در بــرای » قــوانین«افتــاده و بــی خطــر میشــد. آنهــا بــا طــرح سلســله ای از 

شــوراهای قــانونی گردیــد كــه جــز زوایــد بوروكراســی بــورژوازی و ابزارهــای » بوجــود آوردن«یــا » شــوراها

دنـــد ـ تحمیــق تــودههــا چیــز دیگــری نبودنــد. آنجــا كــه كمونیســتها بطـــور قـــاطع شـــوراها را رهبـــری میكر

را بـــه پـــیش كشـــید » شـــوراها بـــدون بلشـــویكها«بـــورژوازی امپریالیســـتی شـــعار  –شـــوروی سوسیالیســـتی 

سیســـتم شـــورایی «بعـــدا در طـــی جریانـــات تـــاریخی پـــس از جنـــگ اول و دوم جهـــانی، بطـــور كلـــی نـــوعی 

ر جنـــب پارلمـــان بـــورژوازی و دســـتگاه دولتـــی و بـــا وظیفـــه مشــورتی! متــداول شــد كــه امــروزه د» بـــورژوایی

مجالســی مشــورتی، بــدون  :در بســیاری از نقــاط جهــان و حتــی در ایــران هــم موجودنــد. شــوراهایی كــه اوال

: فاقــد هرگونـــه قــدرت اجرایــی هســـتند. و ثالثــا: در اســاس ســـاختمان دوما هرگونــه حــق قــانونگــذاری انــد و

بوروكراســی خــاص خــود را دارنــد. اینهــا بــه تحمیــق تــوده پرداختــه و زیــر نــام شــورا در واقــع امــر ســازمانی 

اراده آنــان! ســاخته و پرداختــه انــد. نمونــه عــالی آن در همــین بــورژوازی بــرای كنتــرل تــوده هــا و نــه اعمــال 

بوجــود  ٥٧مقــدمتا و بطــور محــدودی در جریــان قیــام  –جمهــوری اســالمی مشــاهده مــی تــوان كــرد. شــوراها 

بــورژوازی حــداكثر بــه ســازمانهای آمدنــد و بــزودی بــا شكســت قیــام و تحكــیم شــكل گیــری مجــدد قــدرت 

 اقتصــادی مبــارز مبــدل شــدند. ســازمانهایی كــه در بهتــرین حالــت سندیكاهایی انقالبی محسوب میشوند. 

ـه بــاالخره بــورژوازی سیســتم شــورایی اســالمی را بوجــود آورد كــه اساســا وســیله ای فاقــد قــدرت و تنهــا توجیـ

و حــداكثر وســایلی مشــورتی انــد. از شــورا تنهــا  –و البتــه نــه عمــال  –گــر سیاســتهای بــورژوازی اســت و قانونــا 

شــوراهای قــانونی «نــامی و آنهــم بــرای فریــب كــارگران و زحمتكشــان برجــای مانــده و بــس. ناگفتــه نمانــد كــه 

بــوده و تــا بــه امــروز بــه همانســان » بــرن«تاكتیــك اصــلی همگــی اپورتونیســتهای » ــرمایه داری!در نظــام س
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همانـــا »! شـــوراهای قـــانونی«اپورتونیســتها از آنهــا حمایــت میكننــد. بــارزترین جلــوه چنـــین حمـــایتی از 

 راهای اسالمی است. شو سیاســـت حـــزب تـــوده در قبـــال

سیاســتی كــه مبتنــی بــر جانبــداری و پشــتیبانی از عــوامفریبی وســیاه كاری بــورژوازی در ایــران مــی باشــد. قــانون 

همانــا قیــام علیــه بــورژوازی اســت و الغیــر و چنــین  –شــوراها تــا آنجــا كــه واقعــا شــورا بــوده و نــامی نیســتند 

در آن هنگــام ممكــن و پیروزمنــد خواهــد بــود كــه شــوراها تحــت رهبــری كمونیســتها واقــع شــوند. در قیــامی 

ترین فاشیســـتها نیـــز طرفـــدار شـــوراها امـــا بـــدون كمونیســـتها و همچـــون  غیـــر اینصـــورت حتـــی ســـیاه

مردم فریبانه تر » شوراها«هســـتند. بـــورژوازی حتـــی امور خود را نیز بنام  –ــد ارگانهـــایی بـــی خاصـــیت و زائـ

قـــانون اساســـــی جمهـــــوری «، رجـــوع كنیـــد بـــه »شـــوراهای قـــانونی اســـالمی«میگرداند. بـــرای بررســـی 

دربـــاره شـــوراها میگویـــد:  ١٠٥.. اصـــل ، و١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١١٠اصـــــول » اســـــالمی

جمهــوری اســالمی اساســا خــود » تصـــمیمات شـــوراها نبایـــد مخـــالف مـــوازین اســالم و قــوانین كشــور باشــد!«

مجلــس شـــورای « بــرد: قــانون اساســی انــواع شــوراها را نــام مــی  ٧را در شــكل شــورایی متظــاهر میكنــد. اصــل 

و در ســـایر اصـــول بـــا شـــورای جنـــگ، شـــورای رهبـــری (ســلطنت) شــورای نگهبــان، »! ملـــی اســـالمی

» كـــارگران ـ دهقانـــان و بقیـــه!«شــورای اقتصــاد... روبــرو مــی شــویم. بــه عبــارت دیگــر نــه تنهـــا شـــوراهای 

بمثابـــه ارگانهـــای زائـــد و مشـــورتی مطرحنــد بلكــه جمهــوری اســالمی عوامفریبانــه كمســیونهای ســركوب و بهــره 

میخواند. حكومتی شورایی زیر رهبری بورژوازی. در ســـطور پـــیش ســـه شـــكل » شورا«كشــی و حكومت خود را نیز 

یـــایی، حـــزب، اتحادیــه و شــورا اجمــاال بررســی گردیــد و ارتبــاط متقابــل ایــن پایـــه ای ســـازمانهای پرولتار

اشــكال ســازمانی و اوضــاع و احــوال تــاریخی و موقعیــت اجتمــاعی جامعــه معــین تبیــین گردیــد. بررســی مزبـــور 

هـــانی پرولتاریـــا بـــوده، مشــمولیت تــاریخی جهــانی دارد. مــا و اســـتنتاجات مربـــوط بـــدان بازتـــاب تجـــارت ج
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نیــز در بررســی جنــبش كــارگری ایــران تعیــین وظــایف كمونیســتها نســبت بــدان تــالش مــی ورزیــم تــا بــرهمین 

تــاه، تاریخچــه جنــبش كــارگری و اصــول اتكــاء نمــاییم. امــا نخســت بــه بررســی، گرچــه مختصــر و كو

كمونیســتی ایــران كــه بــه نوبــه خــود مویــد صــحت اصــول و اســتنتاجات مزبــور اســت پرداختـــه و ســـپس بـــا 

درنظـــر گـــرفتن موقعیـــت و مختصـــات جنـــبش كـــارگری و كمونیستی ایران، اساس وظایف كمونیستها را نسبت 

بدان معین میكنیم. بررســـی تاریخچـــه جنـــبش كـــارگری ایـــران اوال قطـــع نظـــر از هرگونـــه مباحثــه تئوریــك و 

عــام موجودیــت عینــی اتحادیــه هــای كــارگری را در بخــش اعظــم تـــاریخ معاصـــر ایـــران به ثبـــوت میرســـاند 

قـــاط ضـــعف فعالیـــت اتحادیــه هــای كــارگری ایــران را روشــن مــیســازد. ایــن ضــعفها و ثانیـــا مهمتـــرین ن

بــیش از هــر چیــز محصـــول رهبـــری ضـــعیف و پـــر اشـــتباه حـــزب كمونیســـت ایـــران در یـــك دوره و رهبری 

 اتیــك جنــبش كــارگری ایــران، بــر ایــن حكــم لنینــیبورژوا رفرمیستی حزب توده در دوران پس از آن است. پر

صــحه گــذارد كــه هــر آینــه اتحادیــه هــای كــارگری بتوســط حــزب كمونیســت رهبــری نشــوند، نــاگزیر از درجــا 

 حالل خواهند بود. زدن در تردیونیونیســم و تبــدیل شــدن بــه زائــده بــورژوازی و ســرانجام حتــی اضم

 ـ نگاهی كوتاه به تاریخچه مبارزات اتحادیه ای در ایران ٤

ســرمایه داری بــه همــراه خــویش گــوركن خــود پرولتاریــا را نیــز بوجــود مــیآورد و در ســیر توســعه خــود بــه 

د و همبســـتگی بـــیش از پـــیش آنـــان را فـــراهم نحــوی فزاینــده بــر عــده پرولترهــا افــزوده و موجبـــات اتحـــا

مـــیآورد. همانـــا ســرمایه داری اســت كــه پرولتاریــا را بــه اتحــاد وانضــباط مــی كشــاند و وادار مــیكنــد كــه 

قرار گیرد. اوضـــاع در خــویش را ســازماندهی نمایــد و در راس تمــام تــوده هــای زحمــتكش واســتثمار شونده 

ایـــران تـــا آنجـــا كـــه ســـرمایه داری پیـــدایش یافتـــه و رو بـــه  توســعه مــینهــد بــرهمین منــوال اســت. تــاریخ 

صــنعت شمســی و بــاالخص ربــع آخــر آن بــرمیگــردد. توســعه نــاچیز  ١٣مبــارزات پرولتــری در ایــران بــه قــرن 
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و تولیــد ســرمایه داری در داخـــل بـــویژه نـــواحی شـــمالی، آذربایجـــان و تهـــران بتـــدریج جمعیـــت پرولترهــا را 

بوجــود مــی آورد. در ربــع آخــر قــرن ســیزدهم، نســبت بــه كلیــه دوره هــای پیشــین، ناگهــان خلــع یــد از 

ـرده پــای روســتایی و شــهری شــتابی عظــیم مــی یابــد، تــوده هــای انبــوهی از روســتاییان كــه تولیدكننــدگان خـ

ن بــر اثــر اســتثمار مرگبــار دوران متـــاخر فئـــودالی بتوســـط اربابـــان فئـــودال، تیولـــداران، ربـــاخواران، ســـوداگرا

ــه فئــودالی آخــرین رمقشــان كشــیده میشــد، بــرای گریــز از مرگ تدریجی ناگزیر و صــاحب منصــبان حكومــت نیم

روستاها را ترك كرده و روانه شهرها میشوند. بخشــی از اینــان در شــهرهای عمــده ایــران بــه فــروش دائــم یــا موقــت 

ـــوز قلیـــل العـــده بـــا انبـــوه خــرده بــورژوازی فقیــر شــهری نیـــروی كـــار خـــویش پرداختـــه و طبقـــه كـــارگر هن

دركنــار آن كــه هــر روز بنحــو افزونتــری خلــع یــد مــی گردنـــد، پرجمعیـــت تـــر میشـــوند. در بخـــش دیگـــری 

ــن اســت بــرای زنــده مانــدن و گــریختن از هــزار ت ٢٠٠از ایـــن خلـــع یدشـــدگان كـــه تعدادشــان متجــاوز از 

شــرایط اســارت بــاری كــه داشــتند روانــه بازارهــای كــار در قفقــاز و آذربایجــان روســیه، تركیــه و غیـــره میشـــوند 

ش نیروی كار خویش میپردازند. و غالبـــا در صـــنایع نفـــت (بـــاكو) و ســـایر مؤسســـات ســـرمایه داری آنجا به فرو

كــارگران دســته اخیــر كــه در رابطــه بــا طبقــه كــارگر روســیه و حــزب سوســیال دمكراســی و انقــالب روســیه 

یــا و قــرار داشــتند، بتــدریج بــا ایــدئولوژی و حــزب طبقــه كــارگر آشــنا شــده و در مبــارزات فــی مــابین پرولتار

بــورژوازی آبدیــده میگردنـــد. مهمتـــرین نـــاقلین اندیشـــه هـــا و روحیـــات انقالبـــی در میـــان وســـیعترین تــوده 

ایرانیـــان » نهضـــت بیـــداری«هــای كــارگر و زحمــتكش ایــران ایــن كــارگران بــوده انــد و نقــش عمــدهای در 

ـــد. ایـــن كـــارگران در آنجـــا بـــر ســـازمانهای اتحادیــه ای تشــكیالت سوســیال دمكــرات خــود را ایفـــا نمودن
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