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  ٢٠١٣ فبروری ١٣

 سازمان يابی کارگری

  تحريف چه بايد کرد. ١١

 در آمد

در آخرين بخش قرار .  اين سلسله مقاالت وقفه افتادبه دالئلی که دانسته است مدتی در امتداد و استمرار! خير شدأمدتی اين مثنوی ت

سخن " تحليل مشخص از شرايط مشخص"لنين و دوری از متدولوژی " چه بايد کرد" گذاشته بوديم که از تحريف و تعميم نامربوط

ن سازمان ئيعه به جای تبی از اين مجموابخش عمده در اين مدت دوستانی با اشاره به اين نکته که . اينک سِر قرار آمده ايم. بگوئيم

لفه خواھيم ؤاگر فرصتی باشد به اين م. االتی را در ميان گذاشته اندؤسازمان يابی حزبی شده است؛ سۀ يابی کارگری وارد مقول

م و از ضرورت ايجاد ئي کارگران سخن می گوئیپرداخت اما فی الجمله بايد عرض کنم که وقتی ما از ضرورت تشکل يابی توده 

در تمام مقاالت . قل کارگری دفاع می کنيم ؛ به ھيچ وجه از انتزاع کارگران پيشرو از احزاب سياسی چپ بحث نمی کنيمتشکل مست

استقالل تشکل کارگری در واقع استقالل از دولت سرمايه و . کارگر متشکل و متحزب نھادينه شده استۀ نگارنده عبارت کليدی طبق

 و بی نيازی کارگران از ضرورت فعاليت ئیاست و به ھيچ وجه از جدا) امپرياليستی(جی کل نھادھای سرمايه داری داخلی و خار

ين ده ھا نھاد اآن شده اند فقط يکی ازۀ  که حاال جماعتی منتقد دو آتش" کارگرۀخان"نھاد سرمايه ساالر . تحزب گرا سخن نمی گويد

سرمايه " کارگری"ای ضد کارگری نبايد ما را از خطر نھادھای وابسته به سرمايه داری داخلی است و البته برخورد با اين نھادھ

خاص و ۀ طبقاتی به يک جبھۀ  محدود کردن مبارز١در عصر جھانی شدن سرمايه ؛ در عصر امپرياليسم! داری جھانی غافل کند

د حکايت دزدی است که با چراغ غفلت از انواع  دالالن  و ترفندھای نھادھای سرمايه ساالر بين المللی اگر آگاھانه صورت گرفته باش

 در دفاع از منافع طبقاتی و ارتقای آگاھی کارگران پيشروۀ انکشاف مبارز. آمده و اگر ناآگاھانه شکل بسته باشد جھل مرکب است

 يد اين نکته است که اگر پيشرفت تکنولوژیؤ به سادگی م- صورت گرفتدفاع از سنديکای واحدآن در ۀ  که يک نمون–طبقاتی شان 

کارگر نيز به آن درجه از آگاھی ۀ بورژوازی را به دستگاه ھای جديد سرکوب مجھز کرده در مقابل پيشروان نظری و عملی طبق

  .رسيده اند که مرعوب غوغای غوکان سرمايه نشوند

ی شکل می بندد ر از طريق کسب قدرت سياسيي الجرم اين تغ- که در واقع چنين ھست–ر بنيادی جھان است يي اگر ھدف کارگران تغ

در مورد حزب و طبقه . کارگر ممکن نيستۀ حزب سياسی طبقۀ  و بدون پشتوانئیو برای کسب قدرت اتکا به تشکل کارگری به تنھا

  .ادبيات سياسی چپ سوسياليست آن قدر غنی ھست که اين نوشته را از طرح مجدد آن مستغنی کند

  

 آگاھی طبقاتی لنينی

گيرد و آن اثر مقطعی را به تمام لنين وام می" چه بايد کرد "ۀ توجيه و اعتبار تئوريک خود را از رسال، ظاھراً ئی گرا جانشينۀنظري
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 طبقاتی به تالشی ۀھای تريديونيونيستی و تحديد مبارزنقد شالقی لنين نسبت به سياستۀ اين اثر نتيج. دھد ھای تاريخ تعميم میبرھه

 سياسی را به نفع دست برتر يافتن يک ۀھای مبارزکه تمام عرصه" دلو رابوچيهئی سراحهمدي"نقد . ھاستصنفی از سوی اکونوميست

ھای صنفی با يک سری لفت رنگ و بو دادن کوشش. دھد، قابل فھم استھای اکونوميستی و مطالبات اقتصادی تقليل میسری فعاليت

ھای سياسی پس از يک ترين خواستنزديک"نظر رابوچيه دلو به . توانست مورد نقد چکشی لنين قرار نگيردھای سياسی نمیو ليس

چنين درک ..." گيردھا قرار میرس تودهليس و ژاندارمری را از کار انداخت در دستويا حداکثر چند اعتصاب، ھمين که حکومت پ

 :ا برانگيختھھای تريديونيوناقتصادی واکنش تند لنين را نسبت به برنامهۀ  از تبعات يک مطالبیا سفيھانه

رسد، در پر معنا و انقالبی به گوش می" به منتھا درجه" اقتصادی که ۀ سياسی دادن به ھمان مبارزۀپر طمطراق جنبۀ در زير جمل «

از " چه بايد کرد("» .سياست تريديونيونيستی نھفته استۀ حقيقت يک کوشش سنتی برای تنزل سياست سوسيال دموکراتيک بياني

  )٩٧: به فارسی، ص آثار لنينۀمجموع

 روشن ٢ کارگر و ٨(ين مبانی حزب لنينی را با اشاره به اصول و مبانی نظری و تشکيالتی و ترکيب کمی و عددی آن اما پيش از

ن کرده ايم  و درک روشنی از حزب کارگری به دست ييتب) فکر سوسياليست در حوزه ھای حزبی و سانتراليسم دموکراتيک و غيره

 .داده ايم

 پيش قدم در راه ۀ کارگر، مبارزۀطبق) "و( و به ويژه بند "چه بايد کرد"کيد بر فصول مختلف أگذشته با تۀ  چه که طی چند دھناما آ

ھای فصلی و تمام عيار در ميان جريانات و گرايشات چپ تبديل شده است، به طور مشخص به نظريهۀ به يک مناقش" دموکراسی

لنين . گرددفکران چپ در راه ايجاد حزب سياسی باز میر ھژمونيک، اصلی و محوری روشن ناپذير لنين در خصوص حضوتعميم

  :کشددر ھمين بند، بنياد مارکسی آگاھی طبقاتی را به بيرون از طبقه می

توان می اقتصادی و از بيرون مدار مناسبات کارگران با کارفرمايان ۀ يعنی از بيرون مبارزشعور سياسی طبقاتی را فقط از بيرون"

 طبقات و قشرھا با دولت و تمام مناسبات ۀتوان تحصيل نمود، رشت که اين دانش را فقط از آن مییا رشته. برای کارگر آورد

توان چه بايدکرد تا به کارگران دانش سياسی داده شود؟ نمی: از اين پرسش. باشدارتباط متقابل بين تمام طبقات میۀ حکومت و رشت

 که متمايل به ئی ھا ھا و به خصوص پراتيسين، پاسخی که پراتيسين"بايد ميان کارگران رفت: "را داد کهفقط اين يک پاسخ 

ميان ھا بايد که به کارگران دانش سياسی داده شود، سوسيال دموکراتبرای اين. کنند میءاکونوميسم ھستند در اکثر موارد به آن اکتفا

  ).١٠۴:پيشين، ص(» .روانه سازندتمام اطراف جات ارتش خود را به   و بايد دسته طبقات اھالی بروندۀکلي

  :کندکيد میأھا، لنين به وضوح تمام ت نقد اکونوميستۀ در ادام

  ).کيدھا از لنين استأ، تمام ت١٠۵:پيشين، ص(» ... کارگر استۀ طبقئیسياست بورژوا کارگر ھمان ۀسياست تريديونيونی طبق «

تر از  بشری خطرناک ۀھيچ چيزی برای جامع«:  پيروزی انقالب وقتی که پلخانف خطاب به لنين نوشتۀ و در آستان١٩١٧برودر اکت

کرد و از يک منظر کيد میأ؛ در واقع به ھمين درک انتزاعی از آگاھی طبقاتی ت»...حکومت کارگرانی که آگاھی طبقاتی ندارند نيست

  .دادارائه می" چه بايد کرد"تفسير منجمدی از 

ن آگاھی طبقاتی از نظر مارکس پرداختيم  و ضروری می دانيم که به اين محور ييين و در بخش نخست اين مجموعه به تبايش ازما پ

برای خود و خود عينيت يابِی آگاھی محور؛ ۀ چنان که دانسته است ؛ لنين در پيوند با مفھوم طبق. کليدی از موضع لنين نيز وارد شويم

در ھمين راستا حزب . رايند خود عينيت يابی آن از ره گذر سياست و پراتيک سياسی و طبقاتی درک می کردپرولتاريا را در معنای ف

درون ۀ ھود عينيت يابی تکرارِی اجباری و بيحزب لنينی و سياست پرولتری؛ .لنينی اوج اين فرايند خود عينيت يابی پرولتارياست

سرمايه داری را از ھم می گسلد و خود عينيت يابی ميانجی گر را که به ) در مفھوم ھگلی(ساختار نامحدود ؛ برکرانه گی کاذب

ست و آن گاه که پرولتاريا گام در ا ئیپرولتارياۀ فرازين ايدۀ لنينيسم نقط. "آگاھی و شناخت فعال پرولتاريا می رسد ؛ فرا می نھد

لنينيسم را باز می يابد و با آن ....يخ دوباره بر در می کوبدتاريخ از ھم می درد ؛ آن گاه که تارۀ ھستی برای خود نھد؛ آن گاه که پيل

چيزی نيست جز  .در واقع لنينيسم چيزی نيست جز بيان ھستی در خود و برای خود پرولتاريا. بر تاريخ و روی دادھا سنگينی می کند
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در عين حال لنينيسم اين پيوند را در . عملی پرولتاريا در آن لحاظ شده استۀ نظری پرولتاريا و ايدۀ  که ديالکتيک ايدیانظريه 

 ."سياست واقعی نيز پراتيک می کند

؛ اثر گئورگ لوکاچ ؛ ترجماِن حسن شمس آوری و علی رضا امير "لنينۀ ملی در وحدت انديشأت"مقدمه بر کتاب : کارل ھرتزينگر(

  )قاسمی

پرشور نظريه به عمل و کسی که نگاه نافذش ھميشه ۀ  کنندتبديل... فيلسوف ژرف انديش يا انقالبی" لنين نوشت ۀ زمانی لوکاچ دربار

در واقع اين متد ديالکتيکی لنين را ." است که در آن ھا نظريه به عمل تبديل می شود و عمل انقالبی به نظريهئیمتوجه برگشت گاه ھا

و اصولی مارکسيسم ارتدوکس دھی در حزب بلشويک و آثار نظری او پی گرفت و در چارچوب مبانی نظری سازمانۀ بايد در شيو

  . قرار داد

 دولت در روزھای کمون پاريس در بعد از - کمونۀ آن گاه که دواليت. لنينيسم يعنی بيان آفرينش گری تاريخی پرولتاريا و دفاع از آن"

روش لنينی پاسخ  در شورا پاسخ تاريخی خود را يافت؛ ١٩١٧گاه ھگلی انقالب  سال بعد در شام۵۵ رخ داد و ١٨٧١ظھر ھگلی 

لنين .قدرت به شوراھا تمام قد از آن دفاع کردۀ ت شعار ھمأگی دولت کارگری را دريافت ؛ تئوريزه کرد و در ھيراز تاريخی چگون

 بسيار ئیيعنی دموکراسی نافرمال که از دموکراسی بورژوا. دريافت و بيان کرد که دولت شوراھا يعنی پی گيرترين دموکراسی

سياسی ۀ به بيان گرامشی يعنی جذب جامع. ديکتاتوری پرولتاريا گرايش به يک نادولت داردۀ  در عين حال به مثابفراتر می رود و

  )پيشين: لوکاچ ." (مدنیۀ در جامع

 نھفته ھای ھگلثيرپذيری لنين از انديشهأ در تگاھی طبقاتی از بيرون طبقه مبحث لنينی انتقال آۀريش به يک مفھوم بايد گفت که 

 از جمله –ھای خود  زده و چارچوب بسياری از تئوریکه دانسته است لنين به دقت مکتب ديالکتيکی ھگل را شخمچنان. است

بندی  ھمواره بر نقش دوران ساز عقل در شکل-سی از کانتأ به ت-ھگل .  ھگلی پی افکنده بود را بر مبنای ديالکتيک-امپرياليسم 

نقش شخصيت در  "ۀپلخانف نيز وقتی که رسال. زدھای برجسته تکيه میگاه تاريخ ساز انسانه جايکرد و بکيد میأ تتاريخ و جامعه

 ۀاگرچه منطق مفھومی ھگل و تفکر عقالنی مورد نظر او بر پاي.  ھگلی بودۀثير ھمين آموزأرا می نوشت به نوعی تحت ت" تاريخ

بندی شده فاسد به سوی واقعيت عقالنی آبۀ ر او بر اساس تطور جامعييغتۀ ديالکتيِک ايده آليستی شکل بسته بود اما به ھر حال فلسف

 در - چه در يک برھه مد نظر لوکاچ بوده  حزب لنينی يا آنۀ چه به شيو-فکران انقالبی پذيرد که روشنباری ھر عقل سليمی می. بود

اما اصالت بخشيدن به عنصر پيشتاز و . رخوردارندآفرينی بثيرگذاری و نقشأ معينی تۀ کارگر از درجۀانتقال آگاھی به درون طبق

ترديد درکی  کارگر، بیۀ طبقۀبرد مبارز پيشۀفکرِی سمپات جنبش کارگری به عنوان موتور محرکمحور ساختن نقش محافل روشن

ز کسب قدرت پس ا(ين شرايط ھتر است که در نھايت و ب-م تاريخی  و به ويژه ماترياليس-تجريدی از سوسياليسم علمی مارکس 

 شکست شوروی اين درس ساده را به چپ نياموخته ۀاگر تجرب. کندھا منحل میشوراھای کارگری را در حزب بوروکرات) سياسی

ھای جديد و  روسی در قالب کمدیۀ و بوروکراتيزه شدئیھای کمونيسم بورژواباشد؛ الجرم بايد بار ديگر نيز شاھد تکرار تراژدی

لمانی اھای سو و لنين و سوسيال دموکراتھا از يکھا و منشويکھای مفصلی که ميان بلشويکگويا پلميک. البته پر خسارت باشيم

از سوی ديگر در گرفته و به تصريح خطر بوروکراتيزه ) کائوتسکی و برنشتاين(ھای راست آن و جناح) به خصوص لوکزامبورگ(

در . (اری رسانده است، ھنوز برای چپ غيرکارگری چندان روشن نيستشدن سازمان کارگری و انحالل سانتراليسم دموکراتيک ي

  ).ھای لنين، بسيار گوياستو پاسخ" يک گام به پيش، دو گام به پس"اين باره نقد لوکزامبورگ به کتاب 

  .....ادامه دارد

  

ی ھای لنين ين مبانی نظری امپرياليسم را از منظر تئوری پردازاما پيش از.عصر ما ؛ عصر امپرياليسم است .١

 و "سياست خارجی جنبش کارگری"ۀ؛ لوکزامبورگ ، ھيلفردينگ و بوخارين مرور کرده ايم و دربار

کارگر و ۀ نسبت طبق" و "مريکا دوست مردم ايران استاآيا "و " امپرياليسمو جنبش کارگری "
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تکليف با امپرياليسم؛ ن ييترديدی نيست که مارکسيسم ارتدوکس بدون تع. به تفصيل سخن گفته ايم"امپرياليسم

مريکا اکسانی امپرياليسم را به دولت . بخش مھمی از ظرفيت ھای ضد کاپيتاليستی خود را از دست می دھد

کسانی دوران ما را به  نمد  .اروپا و دولت ھای چين و روسيه را درز گرفته اندۀ تقليل داده اند و اتحادي

جھان "امپرياليسم را بخوانند و از ترمينولوژی ۀ ح داده اند فاتحکسانی ترجي .پسا امپرياليسم دوخته اندۀ پوسيد

کسانی بر اين باورند که امپرياليسم  متعلق به دوران منسوخ و منقضِی جنگ سرد است . بھره بگيرند" غرب

و نقد امپرياليسم را با حزب توده تداعی می کنند و به تبع چنين برداشتی و با توجه به سقوط کمونيسم 

درک اين کسان .  روسی ھرگونه برخورد با امپرياليسم را به نوستالژی ھای تلخ خود پيوند می زنندئیبورژوا

و يا در بھترين شکل آنان امپرياليسم را در شعار سنتی ! از امپرياليسم چيزی است شبيه استکبار جھانی

 اند که در متن دو گزينه کسانی بر اين گمان! می فھمند" مريکاامرگ بر امپرياليسم جھانی به سرکردگی "

سازی ھای سياسی و در تقابل با دولت ھای ارتجاعی و استبدادی می توان به امپرياليسم تکيه زد و بر خوان 

مک ھای امپرياليستی را  که به زعم ايشان ک- "چپ سنتی و ملی و مذھبی"آن نشست و خالف " نعمت"

کارگران "اين جريانات در قفای .ليستی دل بست  به انواع و اقسام مساعدت ھای امپريا-می داند" نجس"

سياسی اين جماعت در ۀ گزين. لھستانيزه و يا عراقيزه کردن ايران چشم می دوزندۀ در واقع به پروژ" ايران

عراق و سوريه امثال احمد چلبی ھا و اياد عالوی ھا  و معاذ الخطيب ھا و ارتش آزاد و رژيم چنج 

شدار و خطر فرو غلتيدن جنبش وويزيون ھای محلی شان ما را از تکرار ھلاينان در ت. امپرياليستی است

جناح عريان و از . البد منفعتی درکار است. می کنند" نکوھش"کارگری به دام توطئه ھای امپرياليستی 

. خود پشيمان اين جريان ھا را می شود در کنفرانس ھای اوالف پالمه و بروکسل و پاريس و پراگ ديدۀ گذشت

، مداخالت بشر  اتحاد برای دموکراسی" ھمچون ئی جماعت می کوشند با نھادينه سازی کليد واژه ھااين

و راست اين " چپ"به نظر ما .  امپرياليستی را رنگ بزنند– آلترناتيوھای بورژوا "دوستانه و حقوق بشر

 اولترا يظ ِ از شعارھای مطنطن و غلیادو جريان در نھايت پشت و روی يک سکه اند و ھيچ درجه 

دموکراتيک و حقوق "نمی تواند ماھيت پروغرب اين افراد و جريان ھا را از شعارھای  "کمونيستی "

ضد ۀ امپرياليسم لولوی سرخرمن نيست و مبارز .گروه ھای راست و سوسيال دموکرات تفکيک کند" بشری

 نمک گير امپرياليسم و نھادھای اگر کسانی .داخلی شکل می بنددۀ امپرياليستی در راستای مبارزه با سرماي

دو سويه با بورژوازی داخلی و بورژوازی جھانی اولويت ۀ ھزار دستان آن نباشند؛ نمی توانند ميان مبارز

 جھانی با منافعی مشترک است؛ بورژوازی نيز جھانی است و ئیکارگر طبقه ۀ ھمان طور که طبق .بندی کنند

  !خودی و نخودی ندارد

 .... برنامه برای ترور کاسترو ناکام مانده است۶٢٨روز  تا ھمين دينگار نه انگار کها

 

  بعد از تحرير

گفت و گو ۀ يکی از کارھای ما تبديل تز اولي. ئیبه شکلی حرفه .  ما در يک مرکز تحقيقاتی کار می کرديم١٣٨١سال 

در آن ايام . ری اصول تئوريک بود به يک س-  که ھنوز خيلی ھا اين دو مفھوم را به يک معنا کار می گيرند–و گفتمان 

مشھور کشور ۀ ھمان زمان روزنام. از جمله ھابر ماس. فيلسوفانی از مکتب فرانکفورت به ايران رفت و آمد داشتند

دوستانی ترش می کردند و دوستانی ديگر . طی يک سلسله يادداشت ھای روزانه فحش ھای آب داری نثار ما می فرمود

 ئی از خاطرات دوران دانشجو- که ھميشه خون سرد بود–) مدير گروه(وزی احمد نقيب زاده ر .رنجيده خاطر می شدند

نی که به محض انداختن ولفيخط ت. با اکانت نسبتا گران قيمت. ن يک طرفهولفياز يک خط ت. خود در فرانسه سخن گفت
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می کرده اند از شنيدن اين فحش سکه شنونده را به رگبار جديدترين فحش ھا می بسته و از قرار مشتريان خاص حال 

 که مقاله -"سنديکای واحد يک گام به پيش"ۀ بعد از انتشار مقال شنيدن فحش با ھزينه کردن چندين فرانک نوبره؟! ھا

س سابق ئي در دفاع از استقالل طبقاتی کارگران  شرکت واحد و دعوت به رعايت حريم شخصی و شخصيتی ریا

 که ھميشه اين قلم را ئیاز ابراز محبت ھا . ھای مکتوب مجازی نثار نويسنده گرديدين فحشا رگباری از-سنديکا بود

با اين . ن يک طرفهولفيباری حکايت اين فحش ھای آبدار چيزی است شبيه ھمان فحش ھای ت .نواخته است می گذرم

ما به شدت نمک گير شب ين بابت امادی پرداخت نشده است و ازۀ تفاوت که بابت اين مزاح و مسرت خاطرما ھيچ ھزين

 نقدھای سياسی و جدیتا آن جا که به اين قلم مربوط می شود . نامه نويسان ھستيم و راستش راه جبران محبت نمی دانيم

به قول ابن ( حال می کنيم با اين ھمه عصبيت . چيزی فراتر. را به روی چشم می نھد و به ناسزا نويسی پوزخند می زند

روزگاری که دست ما کوتاه و خرمای عزيزان طنازی ھمچون ھادی خرسندی و پرويز صياد در ! و عصبانيت) خلدون

کده شکسته است و تار و پود اه ھای شادی بسته است و درھای ميو نوذر آزادی  بر نخيل است و در کشوری که ر

 می توان با شنيدن و .... اعصاب آرام گسسته است و غبار فقر و فروپاشی اجتماعی بر تن و جان انسان نشسته است

  .....خواندن انبوه فحش نامه ؛ ھم حال کرد و ھم مصون شد

  کده ھا بگشايندباشد ای دل که در مي

  ايندـــما بگشۀ تـره از کار فروبســگ
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