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“چه بايد آرد”يادداشتهايی در مورد آتاب   

ی همه اهالني همه جانبه در بغيضرورت تبل:  بخش پنجم  
شنبهدو  ١٣٨٧م مهر دو بيست ی کارگرني از فعالیجمع                                            

     

لنين“ چه بايد آرد”يادداشتهايی در مورد آتاب   

 نكات اصولی و درس هايی برای امروز

  ی همه اهالني همه جانبه در بغيضرورت تبل:  بخش پنجم
را سازماندهی  عاجلترين وظيفه سوسيال دمكراتهاسالهای آغازين قرن بيستم،لنين در

ن را نه يك آار در خود، بلكه و البته اي. تبليغات همه جانبه سياسی تشخيص می دهد

رفع نياز طبقه آارگر به آگاهی سياسی و : ابزاری برای يك هدف بزرگتر می بيند

  .تربيت سياسی و انجام وظايف سوسيال دمكراتيك در ارتباط با سازماندهی انقالب اجتماعی

آن مواجه هستيم در همين بخش از مهمترين استدالالت چه بايد آرد در ضديت با خط اآونوميستی به شكلی آه امروز با 

سی طبقاتی آارگران را اين واقعيت تاآيد می گذارد آه آگاهی سيابرلنين در اينجا نه فقط بار ديگر. آتاب آمده است

نشان می آند آه آگاهی سياسی طبقاتی فقط در حيطه قتصادی آنان تكامل داد بلكه خاطردرون يعنی از مبارزه انميتوان از

او می . حيطه مناسبات متقابل بين همه طبقات می تواند به دست آيدقات و قشرها با دولت و حكومت، درمه طبمناسبات ه

بلكه سوسيال دمكراتها بايد بين همه . گويد آه برخالف ديد اآونوميستها، مساله فقط بردن آگاهی بين توده آارگران نيست

اين نكته خالف همه تئوری ها و پراتيك به . (هات بسازندهمه جواحدهای ارتش خود را در و  بروندطبقات اهالی

فعالين اين جنبش يران باب بود و آماآان بسياری ازجنبش چپ اوپوليستی است آه برای دوره ای دراصطالح ضد پ

  .)آن هستندازمتاثر

 عملكرد اآونوميستهای بين همه طبقات اهالی رفتن و ارتش خود را در همه جهات ساختن، از زمين تا آسمان با نگرش و

اينان تحت فشار تحوالت فهميده اند آه بايد به همه طبقات و . شده جنبش ايران در سال های اخير تفاوت دارد" واقع بين"

يعنی اين ارتباطات اجتماعی . ولی يكم اين آار را با يك رويكرد رفرميستی انجام می دهند. جنبشهای اجتماعی بپردازند

ثانيا دورنما و چارچوب محدودی را . ا می خواهند در خدمت يك استراتژی رفرميستی قرار دهندو شعارهای عمومی ر

ثالثا در تعيين ). مثال می توان به نحوه برخورد اينان به مساله زن نگاه آرد(برای منافع هر قشر و طبقه در نظر دارند 

 يعنی به قشرهايی بيشتر می پردازند آه متحدان و دور و نزديك بر اساس يك دورنمای بورژوايی جلو می روند؛

  . مدرنيسم بورژوايی را نمايندگی می آنند

تصويری آه لنين از محدود نگری محافل سوسيال دمكرات در اواخر قرن نوزدهم ارائه می دهد انگار از روی 

كومت با آارفرمايان محافلی آه فقط به موضوعات آارخانه يا همدستی ح: بيماريهای رايج در جنبش ما نوشته شده است
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در ميتينگ های آارگری خارج از اين محدوده صحبت نمی شود . و يا اختناق پليسی در محيط های آارگری می پردازند

در زمينه تاريخ جنبش انقالبی و مسائل سياست داخلی و خارجی حكومت، مسائل تكامل . يا به ندرت صحبت می شود

  .گون در جامعه مدرن و امثالهم خيلی آم سخنرانی و بحث می شوداقتصادی آشور و جهان، موضع طبقات گونا

همانگونه آه در مورد . اين محدودنگری نتايج معينی ببار می آورد

جنبش سوسيال دمكراتيك روسيه به بار آورد و باعث عقب ماندن 

يا همين وضعيتی آه بعد از . عناصر آگاه از جنبش خودبخودی شد

 و محافل مبتال به اآونوميسم در حداقل يك دهه فعاليت عناصر

تفاوت بر سر اينست آه ما ميخواهيم . جنبش چپ ايران حاآم است

رهبر سياسی انقالب پرولتری و تريبون توده ها باشيم يا يك منشی 

مقايسه ليبكنخت بزرگ با نايت تريديونيونيست اين . اتحاديه صنفی

ولی . ی پرولتاريا و ارائه ابزار برای تحقق آنها می پرداختنايت به تدوين مطالبات فور. تفاوت را آشكار می آند

نشريه اش را به ارگان اپوزيسيون انقالبی تبديل . ليبكنخت عالوه بر اينها، ايده های درخشان و آامل را ترويج می آرد

  .آرد آرده بود و وضع سياسی و اقتصادی و اجتماعی آشور را از دريچه منافع بخشهای مختلف اهالی افشا می

آيا آمونيستها به مساله ارتباط با قشرها و طبقات اجتماعی به عنوان يك ضرورت يا اجبار برخورد ميكنند؟ آيا : ك سوال

توجه به خواسته ها و منافع متحدان انقالب را تحت فشار شرايط انجام می دهند؟ يعنی فرضا اگر فشار شرايط نباشد اين 

يی آه زورشان می رسد اين منافع را از قشرها و طبقات غير  پرولتر سلب ميكنند؟ ما منافع را در نظر نميگيرند و جا

ولی سرنخ هايی از اين بحث را لنين در اين اثر و . در چه بايد آرد با پاسخ اين سواالت به شكل مستقيم روبرو نيستيم

خصوصا در بحث بر سر مساله  (١٩١٧ و به ويژه بعد از انقالب ١٩٠٥بعدها به شكل عميقتر در آثار دوران انقالب 

. در بين سوسيال دمكراتهای روس نهايتا دو برخورد به اين سواالت وجود داشت. جلو می گذارد) دهقانی و رفرم ارضی

يكم برخوردی آه ريشه در نگرش اآونوميستی داشت و منافع طبقه آارگر را در حيطه محدود منافع آارگران در نظر 

و بعد از انقالب اآتبر هم .  سبك و سنگين می آرد،ا در مقابل منافع دهقانان يا خرده بورژوازیمی گرفت و اين منافع ر

سياست اجبار و زور را در مقابل ساير قشرها و طبقات متحد پرولتاريا " تابع آردن منافع بقيه به منافع پرولتاريا"به اسم 

نظامی آردن سنديكاها يا دولتی آردن سنديكاها روبرو حتی در مورد آارگران نيز با تزهايی مانند . فرموله می آرد

 برخورد لنين آه دورنمای آمونيسم جهانی را مد نظر داشت و همه چيز را با اين ،دوم. ديم آه ادامه همان نگرش بودش

ی آه وقت. اين يعنی رهايی نوع بشر و نه فقط طبقه آارگر يا آارگران از مناسبات حاآم. هدف می سنجيد و جهت می داد

با . اينگونه به مساله انقالب اجتماعی نگاه آنيم، طبقه آارگر را ابزار حياتی رسيدن به آن هدف می بينيم و نه خود هدف

اين نگرش است آه می توان به ضرورت تامين و تداوم اتحادهای پايه ای طبقاتی در سراسر دوران سوسياليسم و اتخاذ 

با اين نگرش است آه می توان به مناسبات استراتژيك پرداخت و به . ت دادسياست های صحيح در اين راستا جواب درس

" استفاده ابزاری"با اين نگرش است آه ميتوان از . تاآتيكهای مقطعی در رفتار با قشرها و طبقات گوناگون بسنده نكرد

توری پرولتاريا آه اين بحث به معنی نفی ضرورت ديكتا. از طبقات غير آارگر و حتی توده آارگران فاصله گرفت

بلكه بر سر مضمون و جهت گيری اين . مسلما عنصری از جبر  را در سراسر دوران سوسياليسم به همراه دارد نيست
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وقتی آه لنين در چه بايد آرد . حتی می شود گفت آه بحث بر سر مفهوم و دامنه و چارچوب همين جبر است. پديده است

بايد با يك ديد استراتژيك به " ، مروج، مبلغ و سازمانده بين همه طبقات اهالی برويمما بايد به مثابه تئوريسين"می گويد 

مساله نگاه آنيم آه محدود به دوران قبل از آسب قدرت سياسی نيست بلكه در سراسر دوران سوسياليسم هم بايد چنين 

ر توده ها در اداره امور جامعه و در اينجا بحث در چارچوب چگونگی درگير آردن هر چه بيشتر و آيفيتا باالت. آنيم

دولت بعد از پيروزی انقالب نيست، بلكه بر سر رهبری يك فرايند به سوی يك هدف معين است آه برقراری چنين 

  .مناسباتی را بين عنصر آگاه با حرآت همه طبقات اهالی می طلبد

ال دمكراتها در قبال آارگران و نمايندگان ساير طبقات اجتماعی صحبت لنين در همين بخش از وظايف مختلف سوسي

و آسانی ديگری آه می . او می گويد آارگرانی هستند آه می خواهند حرفهای يك سوسيال دمكرات را بشنوند. ميكند

ف سوسيال اين اشاره ای است به دو رشته وظاي. خواهند از دهان سوسيال دمكراتها حرفهای يك دمكرات را بشنوند

آل بحثهای .  روسيه جلو گذاشت١٩٠٥دمكراتيك آه لنين در آثار بعدی خود به ويژه در مقطع انقالب بورژوا دمكراتيك 

لنين در اين بخش و تاآيدی آه بر توضيح وظايف عمومی دمكراتيك در برابر آل خلق می آند حاآی از اينست آه او 

لنين می گويد آه ما ). طبقه آارگر(ه رفرم در وضعيت يك طبقه خاص هدف را متحول آردن جامعه قرار داده بود و ن

اين گفته ها . در حين انجام اين وظيفه حتی يك لحظه هم نبايد اعتقادات سوسياليستی خود را بپوشانيم يا فراموش آنيم

آن انقالب و ده در واقع در جريان .  و شكستش را نداشت١٩٠٥متعلق به دوره ای است آه لنين هنوز تجربه انقالب 

ساله بعد از شكست آن بود آه تزهای لنين در مورد ضرورت رهبری طبقه آارگر در انقالب بورژوا دمكراتيك فرموله 

به اين . و در انقالب اآتبر خطوط اوليه اما مهمی از رابطه تحوالت دمكراتيك با انقالب سوسياليستی خودنمايی آرد. شد

يعنی در عمل مشكل بتوان با آسانی روبرو . يه نگرش تكامل يافته آنونی بايد نگاه آردبخش از بحثهای لنين بايد از زاو

و ما هم مشكل بتوانيم فقط مسائل ناب دمكراتيك . شد آه فقط بخواهند از دهان ما حرفها و شعارهای دمكراتيك را بشنوند

 انقالب و وظايف چند گانه آن در اين به خصوصيت. را مستقل از جهت گيری و جوانب سوسياليستی به زبان آوريم

انجام . عصر امپرياليسم و محتوای هر انقالب به مثابه بخش الينفكی از پروسه انقالب پرولتری جهانی برمی گردد

 ، به ناگزير با نطفه ها،تحوالت دمكراتيك انقالبی در جوامعی آه آماآان انجام گسترده چنين تحوالتی را طلب می آنند

  .  های سوسياليستی از همان مرحله آغازين انقالب عجين خواهد بودجوانه ها و جنبه

چه بايد آرد تاآيد دارد آه اگر سوسيال دمكرات ها فعاليت همه قشرها را رهبری نكنند نمی توانند پيشاهنگ انقالبی 

ر به رهبری تربيت سوسيال دمكراتيك آارگران برای اينست آه به رهبران سياسی جامعه تبديل شوند و قاد. باشند

لنين می گويد برخالف تصور اآونوميستها نمی توان با محدود آردن عرصه . مبارزات قشرها و طبقات مختلف باشند

جالب است آه لنين در . اين نفوذ را عميقتر آرد) مثال با زوم آردن به روی جنبش آارگری و مطالبات آارگران(نفوذ 

آيا در آن مقطع هنوز .  مختلف اجتماعی از زنان حرفی نمی زندمورد ضرورت اعمال رهبری بر جنبشهای قشرهای

جنبش زنان در روسيه به ظهور نرسيده بود؟ آيا به همين علت زنان عمدتا در چارچوب خانواده آارگری و يا زنان 

يال آارگر مد نظر قرار می گرفتند؟ شايد هم مساله به يك بی توجهی عمومی به مساله زن به طور آلی در جنبش سوس

دمكراتيك آن روز اروپا برمی گشت و اينكه مقاومت و مبارزات زنان برای آسب برابری اجتماعی و سياسی صرفا  

به هر حال در سالهای .) يعنی در همان چارچوبی آه آن زمان بيشتر به چشم می آمد. (حرآت زنان بورژوا قلمداد ميشد
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انقالب اآتبر برخوردی . يال دمكراتهای روس بروز آردبعد نگرشهای مختلفی نسبت به اين موضوع در صفوف سوس

پيشرو به مساله زن اتخاذ آرد ولی نگرش محدود و به اصطالح آارگريستی نسبت به اين مساله در صفوف آمونيستها 

  .باقی ماند آه تا امروز هم به شكل های مختلف ادامه دارد

می آند آه به هنگام تبليغ، هر مساله را با روح پيگير لنين در بحث از سازماندهی افشاگری سراسری از اين صحبت 

مهم درك اين نكته . سوسيال دمكرات پاسخ می دهيم بدون باج دهی به هيچ انحراف عامدانه يا ناعامدانه از مارآسيسم

بی تربيت انقال. است آه افشاگری ها را حزبی رهبری می آند آه هر حمله بر حكومت را به نام آل مردم پيش می برد

و . مبارزه اقتصادی طبقه آارگر را رهبری می آند. استقالل سياسی اش را حفظ می آند. پرولتاريا را به پيش می برد

از هر درگيری خودبخودی آارگران با استثمارگران برای آوردن شمار بيشتری از پرولتاريا به اردوی ما استفاده می 

  .  نيستند بلكه ضروری و مكمل يكديگرندنكته اينجاست آه اين آارها در تضاد با هم. آند

و برای اينكه فورا . اآونوميستها در مقابل درك و طرح لنين از اين صحبت می آردند آه او به ايدئولوژی پر بها می دهد

يعنی به جای اينكه منتظر شود تا . حزب را به مبارزه با استبداد مطلقه بكشاند به استدالل تئوريك روی آورده است

ت مبارزه طبقه آارگر، خود شرايط عينی را برای مطرح شدن موضوع قدرت سياسی فراهم آند، پيشاپيش بر پيشرف

اين يك اختالف نظر پايه ای با اآونوميستها . مبنای ضرورتی آه در ذهن به آن رسيده، وظايف حزب را معين آرده است

و هم اينك نيز در جمعبندی از انقالب اآتبر و نظرات . شداست آه در سالهای بعد از انقالب اآتبر نيز عليه خط لنين بيان 

واقعيتی به نفع ديدگاه لنينيستی و نه . در اين بحث، واقعيتی نهفته است. لنين از جانب جريانات گوناگون ابراز می شود

ذهن . رميگردداين به درك از رابطه ديالكتيكی عين و ذهن ب.  نقش فعال در تغيير عينيت دارد،ايدئولوژی. برخالف آن

بلكه به مثابه يك پديده مادی بر عينيت موجود تاثير . از عين سرچشمه می گيرد ولی يك عامل منفعل و حاشيه ای نيست

جهانبينی، تئوری و روش آار . انقالب اجتماعی صحنه اين تاثير گذاری متقابل است. می گذارد و آن را تغيير می دهد

را به تشخيص و ارزيابی تضادها و مناسبات و راه ) حزب( سازند عنصر آگاه آه در يك مجموعه، ايدئولوژی را می

نقش پويا و فعالی در پيشبرد و ) نظرات و راهكار های مدون(در اين ميان تئوری . دگرگونی آنها رهنمون می آنند

ی تواند وجود داشته باشد وقتی آه لنين می گويد بدون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی نم. تكامل ايدئولوژی بازی می آنند

بر تاثير تعيين آننده عنصر ذهنی در جهت دادن به  جنبشهای اجتماعی و طبقاتی، فرايندهای عينی و دگرگونی شرايط 

نكته اينجاست آه اآونوميستها چه بدانند چه ندانند خود ايدئولوژی و تئوری های معينی را راهنمای . موجود تاآيد دارد

. اشكال آنان اين نيست آه وظايفشان را مستقل از هرگونه ايدئولوژی و تئوری انجام می دهند. ندعمل خود قرار داده ا

حرفهای مدونی آه آنان عليه خط چه بايد آردی . ايدئولوژی بورژوايی: مشكل در مضمون طبقاتی اين ايدئولوژی است

  وريك، دامنه وظايف حزب را به دنباله روی ازآنان هم با استدالل تئ. می زنند در واقع تئوری های بورژوايی آنان است

                                                  ...ادامه دارد  .جنبش خودبخودی محدود می آنند آه نتيجه ای جز حفظ وضع موجود ندارد
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