ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﯾﮏ
ِ
ﺟﻼل اﻋﺘﻤﺎدزاده

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﮐﺎﺑﻮس ﺟﻦﮔﯿﺮﻫﺎ« از آﻗﺎی ﻓﻮاد ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی – ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖ
)ﺧﻂ رﺳﻤﯽ( ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪاش ﻧﻘﺪ ﺟﺰوهای اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪی آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺳﺪی .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰوهی اﺧﯿﺮ
ﻧﻘﺪ و اﻓﺸﺎی راﻫﺒﺮد »ﺷﻮراﮔﺮاﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﺗﺤﺎد اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و اﺣﺰاب ﭼﭗ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺣﯿﺪ اﺳﺪی در »ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﭼﭗ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽﻃﻠﺐ در ﺳﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺷﻮرا ،دوﻟﺖ و ﺣﺰب ،ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ذاﺗﯽ »ﭼﭗ« اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﭗ ﻫﻤﻮاره ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ .اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺳﺪی در ﻧﻘﺪ
»ﭼﭗ ﻟﯿﺒﺮال« و رد راﻫﺒﺮد ﺷﻮراﮔﺮاﯾﯽ و در دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای در ﻫﻤﺎن ﺟﺰوه در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ً
ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ دارم اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺘﺼﺮا ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪی آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازم و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی – ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖ درﺑﺎرهی آنﭼﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺤﺚ را ﮔﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮم.

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪی آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﯿﺮ اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰوهی »ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎی
ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻧﻘﺪ آن ﺟﺰوه ،آنﭼﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در ﮔﻠﻮی ﭼﭗ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽﻃﻠﺐ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن روﻧﻮﯾﺴﯽ
در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ داده اﺳﺖ .اﺳﺎس ﺑﺤﺚ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﯾﮏ ﮐﭙﯽﺑﺮداری ﺑﯽرﻧﮓ و رو از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ و دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ درونﻣﺎﯾﻪی ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺤﺚ )ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ،ﺑﺮﭼﺴﺐزﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺷﯿﺎدی در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪی
»ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﺟﻦﮔﯿﺮﻫﺎ« ،ارﺟﺎعﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰوهی »ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎنﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻣﻼﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را دارﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻃﯽ را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺶ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﯿﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ارﺟﺎعﻫﺎی آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدش ﮐﻢ اﺳﺖ،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎ و دروغﻫﺎی او ﭘﺮﺷﻤﺎر اﺳﺖ .روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﺎدی آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ »ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی آن ﺟﺰوه ردی از آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ! آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ در ﮐﻤﺎل ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی
»ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ«:
 .١ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
 .٢ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺒﺎرزهی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ
 .٣ﮐﺎرﮔﺮان را از ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 .٤ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺒﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺒﺎرزهی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ
 .٥ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻃﺮﻓﺪار ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻠﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺑﻨﯽﺻﺪر و ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان دهﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺎراﮔﺮاﻓﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دروغ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﻗﺎی
ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺑﻌﺪ از اﺑﺪاع ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دروغﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ در ﻧﻘﺪ و رد آن ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی ﻣﻀﺤﮏ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
١

ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد .او ﺑﻪ رﻏﻢ ادﻋﺎﻫﺎﯾﺶ ،درﮐﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان
ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ در ﺳﺎل  ١٤٠٠ﺑﺎ ﺑﻨﯽﺻﺪر و ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻠﯽ و »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺠﻨﮕﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖش از
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ در اﺛﻨﺎی ﻟﻔﺎﻇﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب  ٥٧و ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮﺿﻮع
»ﻋﻤﯿﻖ« ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮ از »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ« درﻣﯽآورد  ١و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد از ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ »ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ«
را ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ »ﺣﺰب ﺗﻮده را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد« ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﺸﻮت ﺳﺮواﻧﺘﺲ آﺳﯿﺎبﻫﺎی ﺑﺎدی را ﺑﻪ
آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎرهی دن ﮐﯿﺸﻮت ﻋﻼﻗﻪ دارد ،ﺧﻮد ﻧﻮع ﻧﻮﯾﻨﯽ از دن ﮐﯿﺸﻮت اﺳﺖ .اﮔﺮ دن
ِ

اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﻻوری ﺧﻮد ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ از ﯾﮏ ﻏﻮل ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯿﻪ او
ﻫﯿﺌﺖ ﻏﻮل ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد ،دن ﮐﯿﺸﻮت
ِ
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ً
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮔﻮﯾﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪی آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪی اﯾﺸﺎن را ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
"  ...ﺣﯿﺮتآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎب اﺳﺪی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺧﻮد ،از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽﭘﺮد و ﻟﻨﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﮔﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﻚ ،ﺗﺤﺰب و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻌﻼ ﺑﻪ "اﺷﺎﻋﻪ ﺳﺒﻚ ﮐﺎر
ﺣﻮزهای" و "ﻣﺒﺎرزه ﺻﻨﻔﯽ" ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از "ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر"" ،ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ" ،ﻣﺤﺠﻮب"" ،وزارت ﮐﺎر"" ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ" و "ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ" و "ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ" ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ "اﺳﺘﺪﻻﻻت"
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد را "ﻣﺤﮑﻢ" ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻨﻪ ﻣﻄﻠﺐ آﻗﺎی اﺳﺪی در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺑﻄﻦ ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی( ،ﺑﻪ ﺗﺌﻮری رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
"ﺣﺎل دوﺑﺎره ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻨﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ای ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻚ ﺗﺰ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺮدن در اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ( .اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ او
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻗﺪرت و دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اش اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻫﻢ دردﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت
ً
دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻃﺮاز ﻧﻮ ﯾﻦ ًو اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺮای درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ـ ﭼﻪ در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎ و ،در اداﻣﻪ ،ﭼﻪ در ﺧﺎرج آن ـ اﺳﺖ".
آﻗﺎی اﺳﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آرزوی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﭘﺎناﺳﻼﻣﯿﺴﻢ ﻧﻮ ﯾﻦ ﺧﻮد ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ "دوﻟﺖ
ﻃﺮاز ﻧﻮ ﯾﻦ"ی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪاش ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺳﻨﺠﺎق ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺪﯾﻬﻮدی آن ،ﮐﻤﯽ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﻚ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد .ﻣﺴﯿﺮ اﺣﯿﺎء ﺟﻨﺎزه ﺗﺌﻮری "راه رﺷﺪ
ً
ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری" ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ .دﻣﯿﺪن در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯽﺟﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده،
اﻣﺎ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ".

آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻨﺮ »اﺳﺘﻨﺘﺎج از ﻫﯿﭻ« ﮐﺎرش ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺘﺎج اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺟﺰوهی ﭼﭗ
ً
ً
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺿﺮورت ﺗﺤﺰب ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ« اﺑﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﮐﻪ آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه واﻗﻌﺎ ﺿﺮورت ﺗﺤﺰب را رد ﮐﻨﺪ،
آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻟﻔﺎﻇﯽﻫﺎی او در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ً
 ١اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺬﮐﻮر را ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ "» :ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﺎ رﻫﺒﺮ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺎ" در اﻧﻘﻼب  ،۵۷ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﺗﺎ ﺑﯿﺦ دﻧﺪان ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻣﺴﺘﺒﺪ
را ﺑﺰﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺷﻮراﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،اﻋﻤﺎل ﮐﺮد و ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ از اﯾﺮان ﺗﺎ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ "ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ" و
ً
ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ "ﺧﻄﯿﺮ"ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻓﻮرا در ﮔﻮادﻟﻮپ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺿﺪاﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﺘﻮﺳﻂ آن ،اﻧﻘﻼب
 ۵۷و ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ«...

٢

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻧﻘﻞﻗﻮل از ﺟﺰوهی ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﯽ از ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
»اﻧﺴﺠﺎم« ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﺷﻮد.
اﮔﺮ دروغﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﮐﺎﺑﻮس ﺟﻦﮔﯿﺮﻫﺎ« را ﻗﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻟﮕﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺣﺰب ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ درﺑﺎرهی ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻣﺒﺎرزات ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ» :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮرا« .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ را در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﺷﺒﺎح ﺑﻨﯽﺻﺪر و ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﻟﮕﻮ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ از ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺰوهی ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ رﺟﻮع و ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف و روش آن ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﺰوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﯿﺎدی ﮐﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ.
***
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وارﺳﯽ ادﺑﯿﺎت و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ« ﺟﺰ ﺑﺎ ارﺟﺎعﻫﺎی ﭘﺮﺗﻌﺪاد و ﺑﻌﻀﺎ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آنﭼﻪ در اﯾﻦﺑﺎره از ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﮑﻢﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ از اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﺤﺚ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ دارد .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﮑﻤﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﺑﺤﺚ
را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢﻫﺎ را در ﺗﯿﺮاژ ﺑﺎﻻ ﭼﺎپ زدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ آﻧﺠﺎی ﺑﺤﺚ »ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﭼﯿﺰی اﻓﺰودهاﻧﺪ،
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را از ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻤﺖ ﻗﻠﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻞ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از آﺛﺎر ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ
آﯾﻨﺪﮔﺎن او .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ و
)ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان( ﺑﻪ ﻋﻼوهی ﺑﺮاﻓﺰودهﻫﺎی ﭘﺮﺣﺠﻢ و ﮐﻢﻣﺤﺘﻮای
ِ

اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺤﺚ »ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ« ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در وارﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ

ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺳﻨﺎد ﺣﺰﺑﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺟﻮع ﮐﺮد .اﻣﯿﺪوارم ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎی ﭘﺮﺗﻌﺪاد و ﻃﻮﻻﻧﯽ را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ،درﺑﺎرهی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
ﻃﺮح ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪی ﯾﮏ ﺟﺪال ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه و روش ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﺣﺰب ﺗﻮده
و راه ﮐﺎرﮔﺮ از ﯾﮏﺳﻮ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﻪی اول از اﻟﮕﻮی ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪال ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب  ٥٧ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
" -٤ ...ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ،ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﺧﻮد
ﯾﮏ وﺟﻪ داﺋﻤﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در دوره اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪاوﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮدهای ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار داده و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛
 -٥ﺑﺮ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی زرد و ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﺤﺪود و ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ؛
 -٦ﻓﺸﺎر رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﭼﭗ ﺧﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ "ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺨﻔﯽ" ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪورات و ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای و ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ

٣

ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان روﺑﺮو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ و اﺷﺎﻋﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﻪ ﻓﮑﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮدهای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛٢ "...

در ﻫﻤﯿﻦ  ٣ﺑﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺟﺪﻟﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﻪﮔﺎه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻃﺮف درﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻟﺤﻈﻪای
دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره در ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺮﯾﺰی زدﯾﻢ ﺗﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ:
ً
اوﻻ ﺟﺪال ﮔﻔﺘﺎری و ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺧﯿﺮ درﺑﺎرهی »ﺷﻮرا و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ« ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﮑﺮار ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﯿﺶرو ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﺮﺣﺮارت اﺧﯿﺮ درﺑﺎرهی ﺷﻮرا و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻧﺪارد .در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران
»ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ« و »ﺷﻮراﺧﻮاﻫﺎن« ﻫﯿﭻ ﺟﺎی درﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﺳﺘﻪی اول در دﻓﺎع از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی »واﺣﺪ« و »ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ« ﻧﻪ
ً
از آنﭼﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺒﺎرزات واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ دو »ﺗﺸﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ« وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ از اﻧﺤﻄﺎط اﯾﻦ دو دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ً
و دﺳﺘﻪی دوم در دﻓﺎع از »ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ« از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﯾﻦ دﯾﮕﺮی .اﯾﻦ دﻋﻮای دروﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی »ﭼﭗ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻗﻪایﺷﺎن ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ .٣
ً
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ« ﺑﺎ ﻧﻘﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺣﻮل دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﻮرا-ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ دور ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺤﺚ از ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮرا ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ درﺑﺎرهی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ دﺳﺖ آﺧﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ »ﺗﺸﮑﻞ« اﺳﺖ ﯾﺎ
»ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی ﺗﺸﮑﻞ«؟ آﯾﺎ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ در اﻣﺘﺪاد آن؟ آﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﻮراﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ از
ﺷﻮرا ﮐﻢ دارد؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﺧﻼل ﻣﺘﻮن و ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﮔﺮد آورﯾﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ
از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
" ...ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻮرای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻧﻘﺶ ارﮔﺎن آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی زرد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ٤ "...

"اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدن ،ﭘﺎی ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺟﻤﻌﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ،ﺟﻤﻌﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدن و ﺟﻤﻌﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان
اﻣﺮوز اﺳﺖ٥ ".

"ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ در ﺳﻠﻒ ﺳﺮو ﯾﺲ ،در وﻗﺖ ﻧﻬﺎر و  ...و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﺷﺪﻧﯽ ﺗﺮ و واﻗﻌﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ٦ "...

 ٢ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺷﻮرا ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ،ﭘﻠﻨﻮم دﻫﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،آﺑﺎنﻣﺎه ١٣٦٦
 ٣ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﭗ ﯾﮏﺻﺪا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻌﺎر ادارهی ﺷﻮراﯾﯽ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ.
 ٤ﺑﺎز ﻫﻢ درﺑﺎره ﺷﻮرا ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان١٣٦٥ ،
 ٥ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﺑﺎره ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان١٣٦٦ ،
 ٦ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺒﺎرزه ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺎجﻣﺤﻤﺪی

٤

"ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اﺑﺰار دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻫﺮ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎری در ﻣﺒﺎرزات و ﺟﺪال
ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ رای و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در اﺑﻌﺎد ﺗﻮده ای و از ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ".

٧

ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض در ﻣﺤﻮﻃﻪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﮏ »ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در واﻗﻊ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﺮای »ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان« اﺳﺖ:
"ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻇﺮف ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺟﺘﻤﺎع و اﺑﺮاز ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ...ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ و در
واﻗﻊ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺗﺸﮑﻞ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ".

٨

ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
"ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ رودرروﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ )ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺟﻮد اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب در واﺣﺪ( ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد٩ ".

ً
ً
ً
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اوﻻ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺻﻼ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
در دﺳﺖ دارﯾﻢ ،وﻇﯿﻔﻪی ﯾﮏ »ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﯿﺎن

ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﻄﻪی ﺻﻔﺮ ﻫﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﯿﺸﺎ-اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﺳﺖ:
"ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد ،ﺣﻔﻆ رﻫﺒﺮان و اﻧﺴﺠﺎم ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دوﻟﺖ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺳﺮاﺳﺮی
را ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ".

١٠

ً
اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎ اﻋﺘﺼﺎب وارد ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ »ﻃﺒﻌﺎ« ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
"واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن و ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺠﺪد آن ﮔﺮم اﺳﺖ".

١١

ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ واﮔﻮﯾﻪی آن ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﺒﺮد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر رخ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻔﺎوت از اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﻧﺤﻼل ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺪاﻟﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ.

 ٧ﻫﻤﺎن
 ٨ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای ﮐﺎرﮔﺮان ،اﺳﺪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ
 ٩ﺑﺎز ﻫﻢ درﺑﺎره ﺷﻮرا ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٦٥
 ١٠ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای ﮐﺎرﮔﺮان ،اﺳﺪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم از اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﭘﺲ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ در
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ؟!
 ١١ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٦٦

٥

ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻔﺮوض در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮا از ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ اﻋﺘﺼﺎب آﻏﺎز ﺷﺪه و
ً
ﺑﺤﺚ ﻫﻢ در ﻣﺤﺪودهی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ اﻋﺘﺼﺎب اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ و -ﺑﺎز ﻫﻢ »ﻃﺒﻌﺎ« -وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻔﺮوض ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏﮐﺮدن دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﺎ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ.
"اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮارداد دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ،اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ در ﺑﺎره ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺖ ،ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻌﺎر از ﻃﺮف اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد".

١٢

ﻣﻨﻈﻮر از »رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد
»اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود .ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻔﺮوض ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭼﮑﯿﺪهاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ
ﺳﺎزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ:
"ﮐﺎر ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻼش در ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
 -١ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
 -٢اﻃﻼق ﻧﺎم ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ
 -٣ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ )ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ( دوﻟﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ
...
 -٨ﮔﺴﺘﺮش اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ در اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮی و ﻗﺮارداد دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ١٣ ".

»ﺷﻮرا« ﺷﮑﻞ ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﺰد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﺤﻮل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت!
"ﺷﻮرا ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺴﺖ .در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای آن واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺪﻧﻪ و ارﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﻮرا اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد اﻓﺮادی را )ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ(
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ".

١٤

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
"ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ روزه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب اﺧﯿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻼ ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ اﯾﺠﺎد و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯿﺸﻮد".

١٥

در ﻫﻤﺎن ﺣﺎلﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮارداد ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری
از ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪی آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

 ١٢ﺑﺎز ﻫﻢ درﺑﺎره ﺷﻮرا ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ
 ١٣ﺑﺎز ﻫﻢ درﺑﺎره ﺷﻮرا ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ
 ١٤ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺷﻮرا ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ،ﭘﻠﻨﻮم دﻫﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
١٥ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮراﯾﯽ ،رﺣﻤﺎن ﺣﺴﯿﻦ زاده

٦

"اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﺷﻮراﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺠﺎز ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری در
ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ".

١٦

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی »ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ« را ﺑﺮای ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را در ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ:
"ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮراﺋﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮی در ﯾﮏ دوره ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ در دوره اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ دﻣﺴﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد .ﺷﻮراﻫﺎ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﺪوده دورهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺟﺪی و ﻓﻘﺪان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮراﺋﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻼء ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در اﯾﺮان
اﻣﺮوز زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد".

١٧

ﻏﯿﺮ از آن ﻣﺠﻮز اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮرا در ﺣﯿﻄﻪی وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺒﺎرزهی
ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﻣﻔﺮوض ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎب در
ﻣﺤﻮﻃﻪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ روی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﺠﻤﻊﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.

اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪﻫﯿﺪ!
ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی در رد اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ
ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ  ١٨ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ
اﻟﮕﻮی ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮدهای ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی درﺑﺎرهی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮدهای ﺑﺎﺷﺪ؟« .١٩
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻮدهای ﻧﺒﻮدن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ :ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﻟﮕﻮی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻮدهای ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻮدهﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮدن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ را »ﺣﻞ« ﮐﺮده

 ١٦ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ ،اﺳﻔﻨﺪ ١٣٦٦
 ١٧ﻫﻤﺎن
 ١٨در ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﺮﺧﻂﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آنﭼﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻂﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ آنﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ را در ﺧﻮد دارد.
 ١٩ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﭼﻪ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرژوازی در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ،وﺿﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﻄﺢ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏﻤﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺣﺰب ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮدهای ﺷﻮد؟

٧

اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻧﻘﺶ ﺣﺰب در ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن »اﯾﺪه«ی ﯾﺎ »ﺧﻂ ﻣﺸﯽ« ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اذﻫﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺧﻮد را از ﺿﺮورت
ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺧﻼص ﮐﺮده اﺳﺖ.
"ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺗﻮده ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان آن ﻣﺮﮐﺰ را ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻨﯽ و ﺗﻮده ای ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ".

٢٠

ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﻟﮕﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﺟﺎ
ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ و اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﮐﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻼﺧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮدهای ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ روش ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ »ﺑﺎزﻧﮕﺮی« ،درﺑﺎرهی ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺰب ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺗﻮدهی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان« ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﺗﻮده ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
"ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﯽاﻟﺤﺎل ﻣﺎﺗﺮﯾﺎل زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺣﺰب را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و اﮔﺮ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ در درون ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺎی دارد و ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ...ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ،ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رﺷﺪ ﻣﺎ
و ﺑﺨﺸﺎ ﺣﺎﺻﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺗﺤﺖ ﭘﺮﭼﻢ "ﺣﺰب ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ" ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ" ،ﺣﺰب ﺑﻄﻮر
ﻣﺸﺨﺺ" را در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ...اﮔﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آن اﻓﺮادی اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و دو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻏﯿﺮه ،آﻧﻮﻗﺖ ﺣﺰب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از
اﻓﺮاد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻓﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻌﯿﻦ و
درﮔﯿﺮ در ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯿﺎن داﻣﻨﻪ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب و داﻣﻨﻪ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب دارد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺿﺮر زﯾﺎدی ﻣﯿﺰﻧﺪ".

٢١

»اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯿﺎن داﻣﻨﻪ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب و داﻣﻨﻪ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب« ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮ آن ﻓﺎﺋﻖ ﺷﻮد ،در واﻗﻊ
ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﭘﯿﺶ دارد .ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ »ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاﻃﯽ« را
ﺑﺎ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد ﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری در ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻏﯿﺮه .٢٢
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .اﯾﻦﮐﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ« در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه در آﻧﺠﺎ ﺧﺒﺮی از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦﮐﻪ
ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖﻫﺎ از دﻫﻪی  ٦٠ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »اﻟﮕﻮی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻘﻄﻊ از زﻣﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان در اﺛﺮ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب
روی آوردهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ »ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« در
واﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﻏﯿﺮاﻧﺘﻘﺎدی وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﮏ و
 ٢٠ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﻮدهای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺳﺪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ
 ٢١درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ
 ٢٢در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﻼﺧﯽ ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ رخ داده اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﺪل ﮐﻨﯿﺪ،
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺧﻮد را »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه«ی ﺟﺪاﻟﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ در آن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی درازداﻣﻨﯽ را در درون آن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﺎرزهی ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ درک ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﯽ
ﻟﺤﻈﻪای ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﻮف ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪی داﻣﻨﻪی ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ درون ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان.
اﻣﺎ ﭼﺮا اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺗﻮدهﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎزوﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
"واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ در ﮔﺎﻣﻬﺎی اول ﺧﻮد در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ "ﺧﻮدﺑﺨﻮدی" ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ
ﻧﺒﻮده( ،دﻫﻬﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ .ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯿﺴﻢ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﺸﺨﺺ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻌﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿﺮود .ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ،اﻓﻖ ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺑﺎره ﺷﮑﻞ ﮐﻞ دوﻟﺖ ،اﺷﮑﺎل و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﻗﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺪارد .ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ،ﺑﺎزوی
ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاء دﯾﮕﺮی را ﻧﻈﯿﺮ رﻫﺒﺮان و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
اداری ﺧﺎص ﺧﻮد و ﻏﯿﺮه را ﻧﯿﺰ ﻃﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻻزم دارد .ﻋﻠﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﺑﻌﺪ از  ٢٨ﻣﺮداد رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﺪ و
ﭘﺲ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺪی در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺷﻐﺎل ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ".

٢٣

و در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺑﺎرهی ﺷﻮراﻫﺎ:
"در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮراﺋﯽ ﻫﻢ ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص و ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺧﺎص در درون ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ...ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،اﯾﺪه ﺷﻮراﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺷﻮراﺋﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻮش داده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮراﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﺑﺎ
اﻓﻖ و دورﻧﻤﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اداری ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ".

٢٤

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮐﻞ وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزﻧﻤﻮدش در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﭘﻬﻨﻪی ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در دورهای
ﻣﻌﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﯾﻨﺪه و اﻓﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺴﺘﺮدهی ﺗﻮدهی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺳﺮﺷﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ؟ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﻢ،
ً
آﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ورﻃﻪی رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دوﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺣﮏ ﺷﺪه؟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﯿﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻮرژوازی و دوﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮان
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺎ رﺷﻮه ﺑﺨﺮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺻﻼح اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮرژوازی ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎن ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی

 ٢٣ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ
 ٢٤ﻫﻤﺎن
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ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه ﺑﺪاﻧﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ« در ﻟﺤﻈﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ً
در ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮏ ﮔﺰاره ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮﺗﮑﺮار اﺳﺖ» :ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﺮادف ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺎ
ً
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺎرف ﻣﺰوراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺑﺪا ﺑﻪ آن ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮﻗﻪای ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎرف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻮرا آن را ﺑﻪ »آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ وﯾﮋهی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮرا ،ﻧﻪ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻪ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﻋﺼﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ
ِ
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺤﺮاف و اﻧﺤﻄﺎط ﺷﻮراﻫﺎ ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل از »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
از ﮐﺠﺎی »ﺗﺌﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« و »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه؟ ﮐﺪام ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮراﯾﯽ »اﻟﮕﻮی وﯾﮋه
و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد« ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ )و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺷﻮراﻫﺎ( ﻧﯿﺰ
اﺑﺰارﻫﺎی ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای »رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ« ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ آن روح ﻓﺴﺎدﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ؟
ً
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﻪﺳﺎزی دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ و
ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﯾﮏ دور ﺑﺎﻃﻞ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دور ﺑﺎﻃﻞ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ً
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ :ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮدهﮔﯿﺮ ﺑﻮدن» ،ﺣﺰب ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ« و »ﺣﺰب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ« و ﺟﻔﺖ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ-اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ-ﺷﻮرا .ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ دوﮔﺎﻧﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﺑﺎ اﻓﻖ و
دورﻧﻤﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اداری ﺧﺎص ﺧﻮد« در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ او »ﺣﺰب ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از »ﺣﺰب ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ« ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان )ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه وارث ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ً
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ( ﻧﻘﺪا )در ﺳﺎل  (٦٧ﻫﻢ »ﺗﻮدهﮔﯿﺮ« اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را »ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ« ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .آنﭼﻪ درﺑﺎرهی »ﺣﺰب
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ« در ﺳﺎل  ٦٧ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ از آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮرا درﺑﺎرهی ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ اﻟﮕﻮی »ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ« اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻓﺮمﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﻧﺪارد .در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﮐﻮﺗﺎه و درﺧﺸﺎن از ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺷﻮرا ﭼﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺎم دﻗﺎﯾﻖ و ﻇﺮاﯾﻒ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی رﻫﺒﺮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ -ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

١٠

ﮔﺮاﻣﺸﯽ :اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺷﻮرا

ﮔﺮاﻣﺸﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪی »اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ« ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﯾﺸﻪ دارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﭘﯿﺶﺗﺮ در دو ﻣﻘﺎﻟﻪی »اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺷﻮراﻫﺎ« و »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺷﻮراﻫﺎ«  ٢٥ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اﮐﻨﻮن از ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮای او واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ:
"اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮد ]در ﻋﻤﻞ[ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ارادهی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽدارد ،ﺑﻪ آن ﺟﻬﺘﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﻞ آن ﻫﺪﻓﯽ را ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﺗﻌﺮﯾﻒ آن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﮐﺎر ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در رژﯾﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد،
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد :اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اداری اﺳﺖ؛ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺎرﮔﺰاران و ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )اﮔﺮ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ(،
ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ )اﮔﺮ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﺪان ﺳﻮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد".

٢٦

از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ ،اﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺟﺰء ﺿﺮوری از اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ :٢٧
"اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آن را ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻗﺪرت ﻧﻈﻢ و ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی واﮔﺬار ﮐﻨﺪ :ﭘﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
از ﺗﻮده ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ درآورده اﺳﺖ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮد را از ﺗﻼﻃﻤﺎت اﺣﺴﺎﺳﺎت ،اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎ و ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪارﯾﻬﺎی ﺗﻮده ﻫﺎی در ﺣﺎل ﻏﻠﯿﺎن
ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ،در راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ".

و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺣﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد و از ﺿﺮورت ﻓﺮارﻓﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ :٢٨
"ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ ﺳﺎزش ﺿﺮوری اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ آنﻫﺎ
ﻫﻤﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ آنﻫﺎ ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺿﺮوری و
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﻟﺤﻈﻪای ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪای را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ و آن را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻧﻈﻤﯽ اﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ".

 ٢٥ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﺰوهی »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻘﺎﻻت درﺑﺎرهی ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی« در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ٢٦ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎ از ﮔﺮاﻣﺸﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ :اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ ،ژوﺋﻦ  ،١٩٢٠ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﺳﺎﯾﺖ اﻣﯿﺪ
 ٢٧ﻧﺰد ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖﻫﺎ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« ﺣﮑﻢ ﮔﻨﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را دارد ،ﻣﺘﺮادف ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﻗﺎﺗﻞ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« اﺳﺖ» :ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮرای ﭘﺎﯾﻪ ،اﻋﻤﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪای وﺟﻮد اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در اﺳﺎس از اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺼﻮن ﻣﯿﮑﻨﺪ) «.ﺑﺎز ﻫﻢ درﺑﺎرهی ﺷﻮرا ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ( .ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻮاداران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ
»ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« را ﺧﺼﻠﺖﻧﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« را ﺧﺼﻠﺖﻧﻤﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺪار در
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻓﺮوﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ.
 ٢٨در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺰ »ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ« ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن و اﻋﺘﻼی اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﻇﯿﻔﻪی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ.

١١

ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ
روﯾﮑﺮد ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺳﻪ ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ واﮐﺎوی ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ آنﻫﺎ ﻧﺒﺮدی
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ١٩٠٥روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی »ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ« اﺑﺘﺪا در ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن و ﺳﭙﺲ
ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺟﻨﺎح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﺳﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ )اس آرﻫﺎ( در ﻣﯽﮔﯿﺮد و داﻣﻨﻪی آن ﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
دوم ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دوﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ١٩٢٠ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﭗروی در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪی
ِ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن آن -از ﺟﻤﻠﻪ -اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ آﻟﻤﺎن را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺣﻼﺟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،ﻧﺒﺮدی درون ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ١٩٢١و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﺟﻨﮕﯽ در ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 :١٩٠٥ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ

در ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٠٥در ﺷﻬﺮ »ﯾﻨﺎ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺟﺪاﯾﯽ
ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای از ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻟﻮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ از ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽ ﻓﺮﺻﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ:
ً
"در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در آﻟﻤﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻧﻔﻮذ آن ﻗﻮیﺗﺮ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت
ً
ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ »ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺎﻟﺺ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﮐﺎرﮔﺮی« اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ از ﻧﻮع ﺑﻮرژواﯾﯽ ،در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ  ...در آﻟﻤﺎن ﻣﺜﻞ روﺳﯿﻪ و در واﻗﻊ در ﻫﺮ ﺟﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻦ
ﯾﺎ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ )ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﯽ( ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ".

٢٩

ﻟﻨﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺎﻟﺺ اﺗﺤﺎدﯾﻪای را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ:
"ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی اﻣﮑﺎن ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری٣٠ ".

ﺣﺰب س.د.ک آﻟﻤﺎن در ﻫﻤﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
ﻓﺮاﺧﻮان داد .ﻟﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮدن داﻣﻨﻪی ﺑﺤﺚ ﻋﻠﯿﻪی ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ را آﻏﺎز ﮐﺮد  .٣١او از
ﺿﺮورت رﻫﺒﺮی ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب دﻓﺎع ﮐﺮد ،ﺑﺪون آنﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای
ﺑﺮﺳﺪ:
"ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل داﺋﻤﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز و
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ...در ﮐﻨﺎر »وﻇﯿﻔﻪی رﻫﺒﺮی ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای« ،ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﻪی ﻋﺎم رﻫﺒﺮی ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ،
و وﻇﯿﻔﻪی ﻋﺎم ﻣﺒﺎرزهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ﻗﺮار داد"...

٣٢

در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ) (١٩٠٥اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺟﻨﺎح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ رخ داد:

 ٢٩از ﮐﻨﮕﺮهی ﯾﻨﺎی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ،ﻟﻨﯿﻦ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ١٩٠٥ﮐﻨﮕﺮهی ﯾﻨﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد(
 ٣٠از ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻟﻨﯿﻦ ،اﮐﺘﺒﺮ ١٩٠٥
 ٣١از ﮐﻨﮕﺮهی ﯾﻨﺎی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ،ﻟﻨﯿﻦ
 ٣٢از ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻟﻨﯿﻦ

١٢

ً
"ﻣﻨﺸﻮ ﯾﮑﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﮐﯿﺪا ارﺗﺪﮐﺲ را ﺑﯿﻦ ﻫﺪف ﺣﺰب و ﻫﺪف ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل-
دﻣﻮﮐﺮات اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ؛ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎر ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ« ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌ ّﯿﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻠﺸﻮ ﯾﮑﻬﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ،ﮐﻪ در آن ﺣﺰب ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ را رﻫﺒﺮی
ً
ﮐﻨﺪ «.و ﺑﺎﻷﺧﺮه اس.آرﻫﺎ اﮐﯿﺪا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﮑﺎف در ﺻﻔﻮف ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  ،٣٣وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﯽ ﻣﺤﺪود رد ﮐﺮده ،اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزهای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺒﺎرزهای در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ"«.

٣٤

در ﮐﻨﮕﺮهی وﺣﺪت ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﯿﻪ )آورﯾﻞ  ١٩٠٦در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ( ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺎح ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ در آن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد  .٣٥ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﮕﺮهی ﻟﻨﺪن )ﻣﯽ  (١٩٠٧ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺪف »ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب«

٣٦

را وارد دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺣﺰب ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ -ﮐﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ -ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ
ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ:
"اﯾﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪارﮐﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺣﺰب ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی
وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ".

٣٧

در آﮔﻮﺳﺖ  ،١٩٠٧ﮐﻨﮕﺮهی اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوم ،ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻟﺰوم ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ و
ﺑﺮ ﺿﺮورت »ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺑﯿﻦ ﺣﺰب و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،از ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی روﺳﯿﻪ »ﺗﻨﻬﺎ اس-آرﻫﺎ و
ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﺪهی ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ«  .٣٨ﻟﻨﯿﻦ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮرژوازی
ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻓﻖ دﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ و اس-آرﻫﺎ ﮐﻪ وارد ﮐﺮدن اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﮑﺎف در ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد را رد ﻣﯽﮐﺮد:

 ٣٣ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ» :ﮐﺪام ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮدهﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟« .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ از وارد ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ درون ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﮔﺮان را
در ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﺤﺖ اﻓﻖ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺮد؟«.
 ٣٤ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،ﻟﻨﯿﻦ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪی ﻫﻮادار اس-آرﻫﺎ( ،ﻓﻮرﯾﻪ ١٩٠٨
 ٣٥ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮهی اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ:
https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/ettehadiyeh-kargari٠٤١٩٠٦.htm
 ٣٦در ﺑﺎره اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮهی ﻟﻨﺪن ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﯿﻪ:
https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/ettehadiyeh-kargari١٩٠٥١٩٠٧.htm
 ٣٧درﺑﺎرهی ﮐﻨﮕﺮهی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮهی ﻟﻨﺪن ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﯿﻪ
https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/kargarane-gheyre-hezbi١٨٠٥١٩٠٧.htm
 ٣٨ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،ﻟﻨﯿﻦ

١٣

"ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺎدﯾﺸﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ً
ﻟﺰوﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدی در ﻣﺤﺪوده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ» ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد٣٩ ".

و ﻣﺨﺘﺼﺎت آنﭼﻪ ﻟﻨﯿﻦ »ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
"درﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ آن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دوره اﺧﯿﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻟﻤﺎن )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ،اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ را در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻟﯿﺒﺮال ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد( ،و
ﮔﺴﺘﺮش آن زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ )اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮدهای و ﺷﻮرش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در
اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﮕﻮ ﯾﯽ ﺑﺮای َاﺷﮑﺎل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی در ﻏﺮب( – ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ را درﻫﻢ رﯾﺨﺖ٤٠ ".

ﻟﻨﯿﻦ ﻫﻢزﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪهی »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ -ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ً
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺑﯽﻧﯿﺎز از وﺟﻮد ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ -را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎرﺿﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪی
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ در اﺣﺰاب و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد:
"ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯽﻃﺮفﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب و رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﻓﻬﻢ وﻇﯿﻔﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ،اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ و ﻧﺎﻗﺺاﻟﺨﻠﻘﮕﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ...ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ را از ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﺮ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه در ﺧﺎرج از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده )و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ( از اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ  ...ﻣﯽﮔﺬارد".

٤١

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ:
"در روﺳﯿﻪ ﻫﯿﭻ اﺗﺤﺎدﯾﻪای دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻢ در ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ،ﻫﻢ در ﻣﺴﮑﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻀﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ٤٢ ".
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﭘﺮاودﯾﺴﺖﻫﺎ

آﯾﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎی روﺳﯿﻪ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ و رﺷﺪ »اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻦ« درون اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺐ و اﻧﺤﻼلﻃﻠﺐ ﺑﻮد ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﯽﻣﺼﺮف و ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﮕﻮی ﺷﻮراﻫﺎ را )ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب  ١٩٠٥در دﺳﺖ ﺑﻮد( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺑﺪاع ﯾﮏ »ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺑﻮرژواﯾﯽ« ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل داﺋﻤﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ
ﻇﻬﻮر ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در درون اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای زدودن ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻧﻔﻮذ ﺳﺎزﺷﮑﺎران را
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
را ﺗﺎ درون اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ در درون و ﺑﯿﺮون اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮن واﺣﺪی دارد:

 ٣٩ﻫﻤﺎن
 ٤٠ﻫﻤﺎن
 ٤١درﺑﺎرهی ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻟﻨﯿﻦ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٠٧
 ٤٢ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ح.ک.س.د.ر .ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،ﻟﻨﯿﻦ ،ﺟﻮﻻی ١٩١٤

١٤

"از ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮرژوازی و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ و ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎی »اﺑﺪی« ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﻘﯿﮥ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ »ﻟﻤﯿﺪن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﻓﺘﺨﺎر« اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﯿﺎﻫﺎن ،ﻫﻨﺪﯾﻬﺎ و ﻏﯿﺮه ،در ﺑﻨﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ
ﻣﺪرن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎر ﺟﻨﮕﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای
دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﯾﻮغ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی وﺟﻮد دارد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺪون ﺷﮏ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﮑﻮ ﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اول ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮده؛ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی »ﻣﻀﻤﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪ« اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻮرژوازی در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد »اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﻮرژواﯾﯽ« از ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل  -ﺷﻮو ﯾﻨﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،ﭘﺮوراﻧﺪه و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ  ...ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ
ﻗﺸﺮ از اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪای ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رواﺑﻂ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ »ﻣﺸﮑﻞ« ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﯾﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺪرن – ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ،ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻏﯿﺮه – ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
اداری رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ ،رام و ﻣﺤﺘﺮم ،اﻣﺘﯿﺎزات و رﺷﻮۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات و رﺷﻮۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺷﻐﻠﻬﺎی ﭘﺮ
ﻣﻨﻔﻌﺖ و راﺣﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﮕﯽ ،در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﻗﺎﺑﻞ
اﺣﺘﺮام« و ﯾﺎ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی »ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮن« و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام – اﯾﻨﺴﺖ ﻃﻌﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران »اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮرژواﯾﯽ« را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دوران ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻮدهﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .و در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﭼﺎپ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﻠﺐ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻮده ﺑﺪون ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﻬﺰ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ،ﮐﺬب ،ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی ،اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮدﺳﺘﺎﻧﻪ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺪ روز و ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ،و ﻗﻮل ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺮم و دﻋﺎی
ﺧﯿﺮ از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان – ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ – ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ".
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ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دو ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﯿﺰ
ﺟﺪﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺰ »ﻃﺮد اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ« را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻗﻼب
ً
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ درون اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی آنﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،در
واﻗﻊ از ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﻔﺮه ﻣﯽرود .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﻦ زدن از ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در درون ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزهی
اﻗﺘﺼﺎدی روزﻣﺮهی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ »ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز« ﮐﻪ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻟﺤﻈﻪای ﺟﻨﺒﺶ
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد از آن ﮐﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﯾﺎ اﻧﺤﺮافﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮد و دروﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺤﺮاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ -ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﭙﺲ ﺷﻮرا -وارد ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد ،زﯾﺮا اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﺼﺮف ﻓﻮری ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ -و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ درک ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ -ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎ ﯾﮏ »ﻣﺠﻮز اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪای« آن را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻧﻮع از
ً
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺒﺎرزه را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ

 ٤٣اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﺸﻌﺎب در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻟﻨﯿﻦ ،اﮐﺘﺒﺮ ١٩١٦
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ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺮف ﻓﻮری ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ روش ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرژوازی در درون ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را از اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺰاب
ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
 :١٩٢٠ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﭗ

ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،١٩١٨دو ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات )ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات( ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﺮﮐﺖ در دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻮریﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻧﻘﻼب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮد:
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎن از
ﺟﻨﮓ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ »ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮاری
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ را وﻋﺪه ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺪاوم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮرژوازی ﻧﺒﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در درﮔﺎه ﺑﻮرژوازی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻠﯽﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ )در ﺷﮑﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﯿﺴﺖﻫﺎ ﺷﻌﺎر »ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و »ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ« را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﯾﺎ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ« را ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان در ﻧﯿﻤﻪی دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩١٨
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد .ﮐﻨﮕﺮهی ﺷﻮراﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﺲ زد و آن را
ﺑﻪ »ﭘﺎرﻟﻤﺎن« ،ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﻨﮕﺮه ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻮراﻫﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب دوم و ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎرهای ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻮراﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺷﻮراﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب دوم را درک ﻧﮑﺮده و
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن را
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺗﺪارک ﺑﺮای ﻗﯿﺎم رای داد .از ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ
ﭼﭗ در ﺑﺪﻧﻪی ﺣﺰب ﻧﻮﭘﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺣﺰاب و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺖ:
"در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻔﺮت ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻠﺖ
آنﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺼﻮر رﻓﺘﺎری ﭘﻠﯿﺪﺗﺮ و رذﯾﻼﻧﻪﺗﺮ وﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪﺗﺮ از رﻓﺘﺎری ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات
در دوران ﺟﻨﮓ و ﭘﺲ از آن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ درﻗﺒﺎل اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻼی
ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻤﮕﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ...ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن »ﻧﻔﯽ« ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﭘﻨﺪار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮ ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه »ﺳﺎده« و »آﺳﺎن« و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان وﻇﯿﻔﻪی دﺷﻮار ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در درون ﺟﻨﺒﺶ
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ﮐﺎرﮔﺮی »ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ« ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ از ﺳﺎﯾﻪی ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺖ ،درﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻮاری ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﺮف ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ آن رﻫﺎﻧﯿﺪ".
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ً
ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗرواﻧﻪ را در ﻗﺒﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی )ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ(
ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ  .٤٥آنﻫﺎ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر در آنﻫﺎ ﺑﺮاﺋﺖ از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ:
"ﺑﺎﯾﺪ روی اﺳﻠﻮبﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ و ﯾﮋﮔﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺲ وﺳﯿﻊ و در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺲ وﺳﯿﻊ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﺎن اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎد آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻌﺎر:
ﺑﺮون از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ! ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮد آﯾﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﻣﺒﺎرز در ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﻮف آﻣﺎدهی ﭘﯿﮑﺎر ،ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮراﯾﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪی ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و
ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺒﺎرزه ،وﻇﯿﻔﻪی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮاردارد".
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ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ آﻟﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .او در ﺟﺰوهی »ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ
در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و روش ﻣﺒﺎرزهی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﺴﻢ،
در ﺳﻄﺢ اﺣﺰاب و ﻧﯿﺰ در درون اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزهی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩٠٥ﺗﺎ  ١٩٠٨ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﭼﭗ در ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺸﺪار داد و ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی روﺳﯿﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﭼﭗروی ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو
ً
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ »آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﭼﭗروی-ﻧﮕﺎرﻧﺪه[ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮐﺠﺮویﻫﺎی ﮐﺮﯾﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ« .ﻟﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﭼﭗرواﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻓﺎﺋﻖ
ﺷﺪ را ﻧﯿﺰ رد ﮐﺮد:
"ﺷﯿﻮهی ﻗﻀﺎوت ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ »ﭼﭗﻫﺎ« درﺑﺎرهی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺎن ﻗﻀﺎوت آﯾﯿﻦﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺸﮏﻣﻐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه در اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺗﻌﻤﻖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ »ﻧﻔﯽ« ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪی ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ اﻧﻬﺪام واﻗﻌﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﯿﺮوی ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ٤٧ ".

اﻣﺎ ﺳﺮوﮐﻠﻪی »ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ« از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﯽ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻠﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺷﻮراﯾﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .او ﺑﺎ رﯾﺰﺑﯿﻨﯽ ،ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﻧﻔﯽ ﺗﺤﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻧﻔﯽ ذﻫﻨﯽ
ﺿﺮورت ﺗﺤﺰب ﻧﺰد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﭗ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻠﻨﺪی ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪی ﻧﻔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه درون اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮد :اﮔﺮ راه ﻣﺒﺎرزه

 ٤٤ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻟﻨﯿﻦ ،آورﯾﻞ ١٩٢٠
 ٤٥اﮔﺮ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗرواﻧﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﻦزدن از ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ از ﭼﭗروﻫﺎ ﻓﺮﻗﻪای ﻣﻨﺰوی
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗرواﻧﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی )ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرژوازی در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد( اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﭗروﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭼﭗ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ٤٦ﻫﻤﺎن )ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺟﺰوهی »اﻧﺸﻌﺎب ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن-اﺗﺤﺎد اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﯿﺴﺖﻫﺎ«(
 ٤٧ﻫﻤﺎن

١٧

ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺗﺮک آنﻫﺎ و ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺰاب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺗﺮک اﺣﺰاب و اﻧﺤﻼل وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ در ﺷﻮراﻫﺎﺳﺖ؟

٤٨

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮراﻫﺎ ﻫﻢ در آﻟﻤﺎن و ﻫﻢ در روﺳﯿﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻨﯿﻦ و درﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .در آﻟﻤﺎن ،ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﻘﻼب را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪی ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ً
ﺑﺮ ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ آن ﮐﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻮراﻫﺎ ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮﺿﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩١٨ﻧﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻔﺎوت )ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ( و ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت )دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪای( ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ آﻟﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رود .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهی ﭘﺮداﻣﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ،
وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﻘﻼب در آﻟﻤﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
"در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺷﻮراﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ  ١٣درﺻﺪ ﮐﻞ آراء را داﺷﺘﯿﻢ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ اس-آرﻫﺎ و
ﻣﻨﺸﻮ ﯾﮏﻫﺎ ﺑﻮد .درﮐﻨﮕﺮهی دوم ﺷﻮراﻫﺎ ) ٢٥اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﺪﯾﻢ( ﻣﺎ  ٥١درﺻﺪ ﮐﻞ آراء را داﺷﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﭼﺮا در آﻟﻤﺎن ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ،
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﺣﺰب ﻣﯿﺎﻧﯽ
»ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎ« ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺎن »ﺷﺎﯾﺪﻣﺎن«ﻫﺎ
ً
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺷﺘﺒﺎهآﻣﯿﺰ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪون ﺗﺮس
و ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ و راه ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .اﺷﺘﺒﺎه آنﻫﺎ ﻧﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪﯾﺪهای از آن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ »ﭼﭗ« ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
و ﺑﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺪن ،درﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".

٤٩

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺷﮑﺴﺖ در آﻟﻤﺎن و ﭘﯿﺮوزی در روﺳﯿﻪ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺒﺎرزهی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ در ﺟﻨﺒﺶ
ً
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺪام اﺳﺖ ،ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺣﮑﻤﺖ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،از درون ﺷﻮراﻫﺎ ﺿﺮورﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽﺟﻮﺷﺪ
و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺻﺎف ﺷﻮراﻫﺎ را ﺑﻪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ را ﺑﻪ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد.
ﻟﻨﯿﻦ در »ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ راﺑﻄﻪی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺒﺮد ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ:
ً
"ﺣﺰب در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه در ﮐﻨﮕﺮهی اﺧﯿﺮ )آورﯾﻞ  (١٩٢٠ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن
ً
ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ و رﺳﻤﺎ ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم ارﮔﺎنﻫﺎی رﻫﺒﺮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ در رأس آنﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺑﻮروی ﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ً
ً
ﺳﺮاﺳﺮ روﺳﯿﻪ ﻋﻤﻼ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺣﺰب را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن رویﻫﻢرﻓﺘﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﻟﺘﺮی رﺳﻤﺎ
ﻏﯿﺮﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ و ﺗﻮده ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر آنﻫﺎ و
ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪای ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ درﻋﺮﺻﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﮔﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ،اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻣﺎ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل وﻧﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﯿﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﻢ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﮑﻢ

 ٤٨ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ )از ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ( و ﻧﻔﯽ ﻧﻘﺶ ﺿﺮوری ﺣﺰب ،روی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ذاتﮔﺮاﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 ٤٩ﻫﻤﺎن

١٨

ً
ﻋﻤﻼ رهآورد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ:ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﻣﺸﻮرتﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﮑﺮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺘﻨﻔﺬ آنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزهی ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺸﻮ ﯾﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﺪهای ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻫﻮاﺧﻮاه دارﻧﺪ و اﻧﻮاع
ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ :از دﻓﺎع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ )ﺑﻮرژواﯾﯽ( و ﺗﺒﻠﯿﻎ »اﺳﺘﻘﻼل« اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ )اﺳﺘﻘﻼل درﻗﺒﺎل ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﻪی ﭘﺮوﻟﺘﺮی!( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در اﻧﻀﺒﺎط ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﻫﮑﺬا و ﻗﺲ ﻋﻠﯿﻬﺬا".

٥٠

 :١٩٢١ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎر ﯾﺎ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٢٠از درون ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﻃﯽ دوران ﺟﻨﮓ ،ﺣﺰب ﺑﺮای ادارهی اﻗﺘﺼﺎد،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﮕﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داد و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻧﻘﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮل در درون اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ دوران ﺟﻨﮓ در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﺣﯿﺎء ﻣﯽﺷﺪ؟
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮی« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﺰب ادارهی اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در رأس آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﺮدن ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ »ﺧﺎﻧﻪﺗﮑﺎﻧﯽ« و ﭘﺎﮐﺴﺎزی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﺤﺖ
رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از آن دﺳﺘﮕﺎه ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮﻧﺪ.
ً
ً
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺜﯽ ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اوﻻ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در ﻟﺤﻈﻪی ﺣﺎﺿﺮ ) (١٩٢١ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪی ادارهی ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﭘﺲ از  ٣ﻣﺎه ﺑﺤﺚ ،در ﮐﻨﮕﺮهی دﻫﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ  .٥١از ﻧﻈﺮ
ﻟﻨﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ »ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮده ،ﺟﻠﺐ ﺗﻮده و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﺗﻮده اﺳﺖ« .اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ »ﻣﺪرﺳﻪ«ی ﺗﻮدهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روشﻫﺎی اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد:
"در ﻫﺮ ﻗﺪم از ﺗﺤﻘﻖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻘﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﻘﺸﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟  ...اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد و ﺗﻌﻠﯿﻢ آﻧﮭﺎ؛ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ :ﻣﺪرﺳﻪی
ادارهی اﻣﻮر ،ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺪرﺳﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ  ...ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻧﻘﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب و دوﻟﺖ ﺟﺎی دارﻧﺪ...
وﺿﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ،ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺑﻨﯿﺎدی ﭼﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺘﯽ را اﻧﺠﺎم داد ...اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و
ﺗﻮدهﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزﻣﺮهی ﺧﻮد ﺗﻮدهﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﻮدهﻫﺎی ﺗﻨﮭﺎ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎ را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ".

٥٢

 ٥٠ﻫﻤﺎن
 ٥١ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﮑﯿﺪهی ﻧﻈﺮات ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮهی دﻫﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
http://soviethistory.msu.edu/١٩٢١-٢/militarization-of-labor/militarization-of-labor-texts/lenin-on-the-trade-union-controversyat-the-tenth-party-congress
http://soviethistory.msu.edu/١٩٢١-٢/militarization-of-labor/militarization-of-labor-texts/trotsky-on-the-controversy
 ٥٢اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،ﻟﻨﯿﻦ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٢٠

١٩

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﺒﺎرزهی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺿﺮورت دارد:
"اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﻣﺒﺎرزهی اﻗﺘﺼﺎدی« ﻏﯿﺮﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺞرویﻫﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮراﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻮدهی زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﺑﺎ ﻃﺮق و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻧﺪارد و  ...اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎد ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ".

٥٣

و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ادارهی اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺮدهﭘﺎ  ٥٤ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪای ﺑﻪ دوش اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

٥٥

ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﮐﻨﻮن و ﭘﺲ از ﻣﺮور ﮔﺬرای ﺳﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درک ﺣﮑﻤﺖ از ﻧﺴﺒﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ و ﻧﻈﺮات او درﺑﺎرهی
اﯾﻦ ﮐﻪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺷﻮرا را ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ« ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از روﻧﺪ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب و ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺧﺎص ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ دور اﺳﺖ .ﻧﻈﺮات ﺣﮑﻤﺖ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﻮرا و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی
ﭼﭗرو ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺤﻞ اﯾﺮاد ﻧﺒﻮد اﮔﺮ ﺣﮑﻤﺖ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ آن اﻧﺪازه ﺻﺪاﻗﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ﻫﻔﺘﺎد
ﻫﻔﺘﺎد َﻣﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮای ﺗﮑﺮار ﺻﺪﺑﺎرهی ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ دزداﻧﻪ ﺑﻪ »آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻧﺎﺧﻨﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﻮراﯾﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ:
"ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺰﺑﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮرژوازی ﺟﻮش ﺧﻮرده اﺳﺖ .اداﻣﻪ ﮐﺎری ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎری ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ )و در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﮐﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ( اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﻮاه آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی اﻋﻤﺎل اراده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان  -ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻣﺮ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ -آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ".

٥٦

درﺑﺎرهی »وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهی اﯾﺮان«
رﺷﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی درﺑﺎرهی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو ﺟﺰء دارد :اول اﯾﻦ ﮐﻪ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ«:
"اﺗﺤﺎدﯾﻪﺳﺎزی ﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ "ﻃﺒﯿﻌﯽ" و "ﺧﻮدﺑﺨﻮدی" ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای وﺣﺪت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﮔﺮاﯾﺶ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی  -ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ-رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ اﺳﺖ".

٥٧

 ٥٣ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﺑﺎرهی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،ﻟﻨﯿﻦ ،ژاﻧﻮﯾﻪ ١٩٢١
 ٥٤ﻣﻨﻈﻮر آن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ.
 ٥٥ﻫﻤﺎن ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ) ،(١٩١٩ﺑﺨﺶ »در ﺳﭙﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد«:
https://www.marxists.org/history/ussr/government/١٩١٩/٠٣/٢٢.htm#:~:text=In%٢٠the%٢٠Sphere%٢٠of%٢٠Economics
 ٥٦ﺑﺎز ﻫﻢ درﺑﺎره ﺷﻮرا ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ
 ٥٧در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮔﺮﻫﯽ در ﺑﺤﺚ ﺷﻮرا و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ

٢٠

"ﺳﻨﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮی ،ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ  -اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺖ ﻫﺎی "ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ" اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮوز دﻫﺪ".

٥٨

ً
ً
درﺑﺎرهی ﺟﺰء اول ،ﻗﺒﻼ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮاﻣﺸﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﮐﺎر ﺿﺮورﺗﺎ ﺧﻮد را در آن
ﮐﺎر ﻣﺰدی ﻫﺴﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ِ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزهی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﺗﻮدهﻫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب

و ﺟﺪا اﻓﺘﺎدن از ﺗﻮدهﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ .٥٩
ﺟﺰء دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان ﺑﻪ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﺗﻦ ﻧﻤﯽدﻫﺪ«:
"در اﯾﺮان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺎ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص در دوره و زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از
ﯾﮏ ﻣﺪل اداری-ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺗﻮازن و ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ وﺳﯿﻌﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
در ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ رژﯾﻢ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻔﺘﻦ و ﺗﺪاوم داﺷﺘﻦ دارد .ﺑﺪون ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺑﺪون ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺪون ﺗﻘﺪس ﺑﺎزار ،ﺑﺪون ﺳﻨﺖ ﻗﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺪون ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺪون ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اداری و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺨﺶ ّ
ﻣﻮﺟﻪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهای از آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺳﺎزی راه ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺒﺮد٦٠ ".

در اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ادﻋﺎی دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺨﻤﺼﻪ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ در ﺗﻼش ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺗﻮازن و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺑﺎزار اﺳﺖ« ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻮازن و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺮ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮازن از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺸﮑﻞ دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﺗﻮازن را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﻗﺒﻼ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ و ﭘﯿﺶ از او اﻧﮕﻠﺲ ،ﻇﻬﻮر ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ.
ﺣﮑﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧﻼف اﻧﮕﻠﺲ و ﻟﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺼﻠﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را در زرورق »ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﻘﺪس ﺑﺎزار ،ﺳﻨﺖ ﻗﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻄﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اداری و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺨﺶ ّ
ﻣﻮﺟﻪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهای از آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ«
ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن »ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﻌﺎرف« را در ﺷﮑﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﻧﻈﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان و دوﻟﺘﺶ را »ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف« ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 ٥٨ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ :ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪد ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﭘﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درآﻣﯿﺨﺘﻦ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪی
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮوز دﻫﺪ« درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط
ﻧﺪارد ﮐﻪ »ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ«.
 ٥٩ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ اﺳﯿﺮ درﮐﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻓﻖ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دردﺳﺮ ﻣﺒﺎرزهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮدهای
ﺷﻮد.
 ٦٠ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ
 ٦١ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﻣﺤﻮر »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« ﭼﭗ اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺰیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن اﺗﮑﺎ دارد .اﮔﺮ در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ اﯾﺪهی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ،در دﻫﻪی ﻧﻮد اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ »ﭘﺮوژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽﻃﻠﺒﯽ« درآﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺮوان ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﮑﻤﺖ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﮐﻨﻮن
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻫﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرف »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﮑﺎف »ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ« ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوان ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ
ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ را در ﻟﻔﺎﻓﻪی »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮراﯾﯽ« و ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺣﮑﻤﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
"ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽای را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زور ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .اﺳﺘﺒﺪاد آﻧﻘﺪر ﺳﯿﺎه و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮی
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮد و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪای ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرژوازی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮراﺋﯽ
اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮد را رﺳﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ دول ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ درﺟﻪای ﺛﺒﺎت در ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ و درﺟﻪای از اﺟﺎزه ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻨﺪرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و
اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد".
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در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺒﺎرزهی ﺧﻮد را ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و
ً
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای در اﯾﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﺑﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی وﯾﮋهای ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزهی
اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺼﻠﺖ دﻓﺎﻋﯽ دارد و ﺑﺮای دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻮق و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺸﺮوط
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای و ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزهای ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن »زور« ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ .از ﻗﻀﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ واﺟﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﺳﺖ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺮدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر .ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ را از زﺑﺎن آﻗﺎی ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺎجﻣﺤﻤﺪی )ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﺣﮑﻤﺘﯿﺴﺖ-ﺧﻂ رﺳﻤﯽ( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﯿﻀﻪﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎرزهی اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ:
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻧﺤﻮه و ﻗﯿﻤﺖ واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ-ﺑﺎﻧﮏ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری ﺣﻘﻮق ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ُ
ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺖ و اورﻫﺎل-ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺧﺮاﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻓﺼﻠﯽ ﻫﺎ
اﻋﻼم و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ-رﺳﺘﻤﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﺘﻼس
ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ زﯾﻼﺑﯽ )وﮐﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ(

ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﺼﻠﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪای دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺪامﺷﺎن از ﻣﺤﺪودهی ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽروﻧﺪ )ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﯿﺎﻫﻮی زﯾﺎد
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ادارهی ﺷﻮراﯾﯽ« در ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد( .ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻏﯿﺮه ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرزهی ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ«
ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻋﺘﺼﺎب آنﻫﺎ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﺳﺖ.
ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎدیاش ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﭘﻮ ﯾﺎی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ و ﺗﻼﻃﻢ اﺳﺖ.
ادراک ﺑﻮرژواﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺰﻣﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﺎﯾﯽ در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎمدﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ذﻫﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ
ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ آرﻣﺎن ،ﭼﻮن ﯾﮏ اﻧﺘﺰاع ﺻﺮف ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺮان رزﻣﻨﺪهی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ
ِ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮی ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 ٦٢ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ )ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﭘﻠﻨﻮم دﻫﻢ( ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ
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از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺎر اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﯾﮏ ﻫﺴﺘ ِﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ،ﺗﻌﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ً
ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﺎزع آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ازﺗﻔﮑﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﭼﻮن
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و اﯾﺴﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﻮازن ﻗﻮا و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺪ و ﻏﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺷﮑﻠﯽ از ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درک
ﻣﯽﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان رو ﯾﮑﺮد ﭼﭗ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﯿﻮهی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ
و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ را درک ﮐﺮد.
از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﭗ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰار ﺑﻮرژوازی و در ﺷﯿﻮهی ﺗﻔﮑﺮ وامدار آن اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﺰد اﯾﻦ ﭼﭗ ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻟﺤﻈﻪای از ﺑﺮوز ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﮐﻪ از درون ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪی دوﻟﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﭼﭗ ،رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻏﻠﺒﻪی اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ذﻫﻦ ﮐﺎرﮔﺮان درک ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺮ ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ اوﻟﯽ و ﻫﻢ دوﻣﯽ ﭼﻮن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﺪه و ﮔﺬر از اوﻟﯽ ﺑﻪ دوﻣﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﯿﺎﺳﯽ درک ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺑﯿﺮون و
درون اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻫﺒﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در آنﻫﺎﺳﺖ .٦٣

 ٦٣در ﭘﺎﯾﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪی »از ﺷﻮرای ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺗﺎ ﺷﻮراﻫﺎی ﭘﺴﺖﻣﺪرن« ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی
دو ﻓﺮم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺷﻮرا از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺰوهی »ﭼﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪی وﺣﯿﺪ
اﺳﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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