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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  “ آردديچه با” از مطالعه يیادداشتهاي در مورد ی ضرورحي توضكي
 

١٣٨٧م آبان تش هبيستشنبه سه                                                                            ی کارگرني از فعالیجمع  
  

  

م يه آرده بودين تهي آه از مطالعه اثر مهم لنيیادداشتهاي  پنج قسمت ازیخارجانتشار

 و یاسي سیت هايگر سايبا عكس العمل عمدتا مثبت مخاطبان وبالگ ما و د

ن ي از فعالیجمع”ما در بخش اظهار نظر آاربران وبالگ .  روبرو شدیآارگر

با ،انتشار داد“ سالم دمكرات”ت ي آه سایز در مقاالت آوتاهيو ن“ یآارگر

 را در مورد یم نكاتي خواهی میدر نوشته آنون. ميز روبرو شدي نیني معیانتقادها

ن نوشته به يدر هم. مي آنها مطرح آنیادداشتها و هدف خود از انتشار خارجين يا

  .مي پردازیز مي مطرح شده نی انتقادهایبرخ

ما . مي آرده بودیجمعبند“ د آرديچه با ”یان مطالعه دستجمعي است آه در جریادداشتها در واقع مجموعه نكاتين يا

ر آثار مهم گذشته جنبش يبلكه از سا“ د آرديچه با“نه فقط از . مي الگو بردارانه انجام ندادیدين را با ديمطالعه اثر لن

  .  آردید الگو برداريز نباي نی طبقه آارگر جهانیانقالب

است ها يده و انعكاس آن در سين پديك ايدئولوژي ای مبان،سميده اآونوميق درك خود از پدي تعم،ن مطالعهيهدف ما از ا

چندان معصومانه “ د آرديچه با”واضح است آه رجوع ما به .  بودیك حزب آارگري یالتيو شعارها و امور تشك

 گذشته ی دهه های آه طیآنهم به سراغ نوشته ا. مين رفتينه سراغ لنيريارا جانبدارانه و د آشكیشي ما با گرایعني !نبود

 قرار گرفته یست و انحالل طلبان حزبياآونوم،ستيرفرم انات رنگارنگيجرمورد حمله ) ني در زمان خود لنیو حت(

 و جنبش یعنصر آگاهان يمو از رابطه  یحزب انقالب درك از ی جوهر و مبنا،“د آرديچه با”به نظر ما . است

سم ي دهد و سر منشاء بوروآراتین اثر را بازتاب مي ا،“د آرديچه با”د مخالفان ياز د.  را در خود داردیخودبخود

ما در .  استیشورو  اقتدار گرايی و ديكتاتورمنشی حزبی،جوهر و مبنای نخبه گرايیسم يالي در دوران سوسیبعد

شتراز دهسال بعد از انتشار ي بیعني( اول ین در دوران جنگ جهاني از لنی آوتاهادداشتي به ی خود حتیمطالعات جنب

 خود به هنگام نوشتن یاز سو“ ضرورت خم آردن چوب به سمت مخالف”م آه صحبت از يبرخورد) “د آرديچه با”

ن از ينظور لننكه ميا.  آندی و فرصت طلبانه میستياآونوم_  یستي رفرمیش هاي در مواجهه با گرا،“د آرديچه با”

 ا، از نظر میول. ستي روشن ن، مد نظر داشتهینه ايرا در چه زم“ خم آردن”ن ي و ا،ن موضوع چه بودهيطرح ا

 خواه تشكل ،خواه حزب( آگاه طبقه آارگر یرويد در نگرش و عملكرد هر نيآماآان با“ د آرديچه با” و جوهر یمبان

  . باشدیجار) ی حزب_شا يپ

 بود آه به فكر یل خوبي دل،راني و چپ ایان فعاالن جنبش آارگريسم جان سخت در ميمسم و رفريوجود اآونوم

“ ید آرديچه با”چگاه نگرش يران هي و چپ ای توان گفت آه در جنبش آارگریم. ميفتيب“ ادداشتهاي ”یانتشار خارج



 

 2

 تا یعني(ا تا به حال يست آه گوين نيچ وجه ايمنظورمان به ه. ق درك نشده استيا به شكل عمي ، گرفته نشدهیجد

ن ي نداشته و در اینيتفكر لن،راني در جنبش ایرو و شخصيچ نيه) مين اثر نشسته اين امروز آه ما به مطالعه ايهم

. مي آنین جنبش صحبت ميات اي حی طوالنی سال های طغالب و مسلطان يم در مورد جريما دار. ده استيراستا نكوش

ز نوسان وجود ي دانستند نین ميرو نگرش لني آه خود را پیروها و افراديان نيدر م،نهين زميم آه در اي آنیما فكر م

خچه جنبش چپ و ي تاریما در بررس. بند نمانده اندين نگرش پايها به ا“ید آرديچه با” از یاريداشته است و بس

 یده حزب توده در سال هات گستريمثال در دوران فعال. مي خورینه بر مين زمي در ایران به نكات جالبي در ایآارگر

 یه براي اولیجاد هسته هايست حزب بودند و به اي رفرمی از آادرها آه مخالف رهبری بخش آوچك١٣٢٠ ـ ٣٢

 ی رهبریاز سو،اعتقاد داشتند) یستيالي ضد امپر–ك يك جبهه دمكراتيبه مثابه ( در دل حزب توده ینيجاد حزب لنيا

 مسلط بر جنبش یستيان رفرمي جریعني. ك به انفراد آشانده شدندي و تحریكار به اتهام خراب،مورد بهتان قرار گرفته

ش از هر آس طبقه ين مساله را بيرا سرآوب آرد؛ و چوب ا“ ید آرديچه با” خط و نگرش ، در آن دورانیآارگر

به (“ رانير ا دیك قرن مبارزه طبقاتي”را تحت عنوان ي آه اخین هم جالب است آه در آتابيا. ران خورديآارگر در ا

ن يين وجه مهم و تعي به ایچ اشاره ايه،خچه حزب توده در آن دوراني تاری در بررس،افتهيانتشار ) نيقلم محمد حس

ده ي جز ناديی آه در واقع معنای به عنصر آگاهی توجهین بيا. نشده است) یو درون حزب (یآننده در مبارزات طبقات

ش و تفكر مسلط بر ي بازتاب گرا، نداردی انقالب اجتماعیو رهبر یشاهنگ در سازماندهيگرفتن ضرورت حزب پ

 ها در مورد یريهمه موضع گ،یدگاهين ديبا چن.  در حال حاضر استی از فعاالن جنبش آارگریبخش بزرگ

  . شودیل مي تبدی توخالیك ناسزاي به ، حزب توده در آن سال هایست بودن رهبريرفرم

 در ی انقالبیروهاي نیسير سرآوب پلي تاث،ميبه آن برخورد“ د آرديچه با”ه  آه هنگام مطالعیگري دروشنگرنكته 

نه در تجربه ين را به عيما ا. ان مبارزان استين آمدن سطح توقعات در ميي و پایستي رفرمیط ذهني شرایشكل ده

ا يش يك گراي  پردازد آه عمده شدنی میطيح شراين به تشريلن،بين ترتيبه هم. ميا دهي د٥٧ن انقالب يشكست خون

 مخالف یروهايش ها و ني گرای براینيدان مانور معي شود آه می مخالف از نظر دستگاه حاآمه عمال باعث میروين

 در یبه نوع، آندیه مطرح ميدر روس“ یسم علنيمارآس”ده ين در مورد پدين نكته را آه لنيا. ديايگر به وجود بيد

سم يمارآس ”یعنينه ين زميدر هم“ ادداشتهاي” از انتقادها به یكي. ده استز مشاهده شيران ني در ایتجربه مبارزه طبقات

آنگونه (ستم ي در آستانه قرن بیه تزاريران با اوضاع روسيدر ا“ دوم خرداد”ن يسه دوره آغازيما به مقا. است“ یعلن

ران آه يروشنفكران چپ ا از ین  نظر آه به سر بلند آردن گروهيم؛ تنها از ايپرداخته بود)  آندیر مين تصويآه لن

 از آنان هنوز هم در یو برخ( پرداختند یستي و شبه مارآسیستيبه انتشار آثار مارآس“ دوم خرداد” بعد از یدر فضا

از امكان “ د آرديچه با”ن در يلن. مياشاره آن)  دهندین آار ادامه ميار محدودتر و آنترل شده تر به اي بسیسطح

 به خاطر قدرت خط خود و ی انقالبیال دمكرات هاينكه سوسي آند و ای صحبت می علنیستهايائتالف با مارآس

 نعل به یما بدون الگوبردار.  ترسندی نمیا علنيبرال ي لیست هاي به مارآسیك شدنين نزدي خود از چنیپشتوانه طبقات

ان ي آه میني معی فكریاران امروز و فضي در ایده اين پدي چنیت طبقاتيم به موقعي خواستین مين بحث لنينعل از ا

 فقط ی ای فكرین فضاين بود و هست آه چنيبحث ما ا. مي اشاره آن،جاد آردهيروشنفكران و مشخصا در دانشگاه ها ا

 یسم را اشاعه ميك از مارآسيا صرفا آآادمي و یر انقالبيغ،یستي در همان حال آه برداشت رفرمیعني. ك جنبه نداردي
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ا ناسزا گفتن به ي یريموضع گ.  شودیز ميك نيق مطالعه آثار آالسيسم و تشويآسغ مارآس و ماريدهد؛ باعث تبل

ت ير مثبت فعاليد تاثي نبا،ن دسته از روشنفكران جامعهيا) ی دوم خردادی هایو توهم پراآن (یسم و سازشكاريرفرم

 ی آنند مینه قاضين زميرا در ا آاله خود ،“ادداشتهاي”م آه اگر ناقدان يما مطمئن.  آنان را بپوشاندی فرهنگ–ك يآآادم

  .رندي گینجا و آنجا سراغش را ميند و اي آیامثالهم به وجد مو“ تاليآاپ”دن خبر انتشاريشن خودشان هم ازینند آه حتيب

 ،ان آردهيب“ ین تمام اهاليرفتن ب”ن در عبارت يخت به آنچه لني را برانگیآه انتقادات“ ادداشتهاي” از یگرينكته د

 گره خورده ی طبقه آارگر بر انقالب اجتماعیقا به مفهوم و روش رهبريفه دقين وظيا،به نظر ما. شود یمربوط م

دن ي آوبیز براي نیر طبقات اجتماعيشاهنگ ساي پیروهاي بلكه ن، و آگاه طبقه آارگری انقالبیروهاينه فقط ن. است

ان ي به م،ن شودي خودشان تامینافع طبقات آنگونه آه م، و جهت دادن به حرآت مردمیمهر خود بر تحوالت اجتماع

 ی تحت رهبریج اهداف انقالب اجتماعيغ و ترويتبل،كمي:  استین آار به دو معنيا،نياز نظر لن.  روندی میتمام اهال

در ) در مورد قشرها و طبقات مختلف(شاهنگ طبقه آارگر ي آوتاه مدت و درازمدت پیطبقه آارگر و برنامه ها

 شود و ی آه بر همه قشرها و طبقات مردم روا ميی ها و ستم های از همه بهره آشی افشاگر،دوم. سراسر جامعه

از مقاومت و اعتراض و مبارزه همه آنها در برابر ) و مشروط و نامشروط،به اشكال و درجات مختلف (یبانيپشت

 بدون شك ی انقالبیرويك نيا محدود بودن يف يضع.  امروز و فردا ندارد،ن دو آاريا.  حاآمینظام و دولت طبقات

ن يا. ر نخواهد داديين آار را تغي ای محتواین عرصه را محدود خواهد آرد؛ وليش در اير گذاريت و تاثيدامنه فعال

.  شودیان طبقه آارگر محسوب ميت در مي فعالیت و پرورش و جذب آارگران از همان ابتداي از تربیبخش مهم

 خود را با پرداختن به مسائل صرفا ی پایان آارگران رفت و جايد فقط به مي با،ر آای توان گفت آه در ابتدای نمیعني

ال دمكرات ينست آه سوسين ايو لن“ د آرديچه با”نكته . ه جامعه پرداختي محكم آرد؛ و در مراحل بعد به بقیآارگر

ن جهت يد با هميرگران بات و پرورش آاي تربی الزم برایابزارها. ان آارگران بروندياست به مين سيد با ايها با

  . ساخته شوندیريگ

نست آه ما با يا“ ادداشتهاي” مطرح شده به یگر از انتقادهاي دیكي. روشنفكران و آارگرانك نكته در مورد يو باالخره 

م و همه توجه خود را به روشنفكران معطوف يده ايوار آشيان روشنفكران و توده آارگران ديم، خودیبحث ها

ك آردن روشنفكران به آارگران بوده ينزد،“د آرديچه با”ن از نوشتن يم؛ حال آنكه هدف لني پر بها داده ابه آنان،داشته

 ین هدفي اصال به چنی ول،مير و رو آرديرا ز“ د آرديچه با”م آه ما بارها ييد بگوين انتقاد بايدر پاسخ به ا. است

 ی صحبت مال دمكراتيروشنفكران سوسبلكه در مورد  ،عامن نه در مورد روشنفكران به طور يرا لنيز. ميبرنخورد

بلكه آگاهانه قصد ،وند بخورندير بگذارند و با آن پي خواستند بر جنبش طبقه آارگر تاثی آه نه تنها می آسانیعني. آند

چه ”ن در يلن. ان آارگران رفتيد به مي بایاستيسنست آه با چه ين بر سر ايهمه بحث لن.  آن را داشتندیاسي سیرهبر

ال يال دمكرات و روشنفكر سوسيان آارگر سوسي میچ مرزيان است هيژه آنجا آه بحث حزب درميبه و“ د آرديبا

 در مورد ضرورت ی طبقه آارگر جهانیگر متفكران و رهبران انقالبين و دي آه لنيیهمه بحث ها.  آشدیدمكرات نم

 از ینست آه ستون فقرات محكمي ای به معنا،اند آرده ی پرولتریشتر آارگران به درون حزب انقالبيجذب هر چه ب

 و یادامه آار. دي هستند به وجود آی انقالبی مهارت های و دارایاست انقالبي و سیدئولوژي آه مسلح به ايیپرولترها

ن ي و قوام گرفتن چنیريسم در گرو شكل گيالي انجام انقالب و ساختمان سوس، و در سطح باالتریت انقالبي فعالیريگيپ
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 چه ،چه آارگر(د ي آی طبقه آارگر گرد می آه در صفوف حزب انقالبيیروين.  استی آننده ایالت رهبريشكت

و همانطور آه .  خواهند ماندیت باقي اقل، نسبت به آل آارگران و زحمتكشان جامعهی طوالنی مدتهایبرا) روشنفكر

نكه ي ایپس برا. ز ادامه خواهد داشتيسم نياليان سال در دوران ساختمان سوسي سالین مساله حتيتجربه نشان داده ا

ت دارد ي آه در صفوفش عضویم به تعداد آارگراني توانی نم،ا نهي طبقه آارگر هست ینده واقعيك حزب نمايم ينيبب

 طبقه ین اعضاي ترین و انقالبيشروتري جذب پی را برایتالش مشخص،ك حزبي آه یاما در صورت. مينگاه آن

 و یفي آند و توان آی خواهد سازماندهی آه می نسبت به دامنه و عمق انقالبیعني ،ازمان ندهدآارگر در هر مقطع س

 درك ی خود را به درستیف انقالبيت وظاياهم،واقعا دري.  توجه مانده استین آار بي انجام ای برای ضروریآم

  .نكرده است

ما مشتاقانه منتظر ادامه اظهار . ميديالزم دد و ين فرصت مطرح آردنشان را مفي بود آه در اینها مجموعه نكاتيا

  .  ميهست“ د آردي از مطالعه چه بايیادداشتهاي” همه خوانندگان ینظرها و انتقادها

   ازآن طبقه ی کارگر استفردا

    

  )jafk(جمعی از فعالين کارگری

  ٨٧بان ماه آ
Kargaran_fa@yahoo.com 

Jafk.blogfa.com 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


