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 فصل نهم
 

 اصالحات و انقالبات
 

تول"""د و تک"""امل جن"""بش کارگ"""ری نوي"""ن در جامع"""ه س"""رمايه داری نمون"""ه ای بدس"""ت       

 خود را – مستقل از آرمانهايشان   – که مردم    محيط اجتماعی م"ی ده"د از تأث"ير م"تقابل          

 . آنها برای تحول اين محيطعمل کمابيش آگاهدر آن می يابند، و 

 

  تاريخ تکامل و انقالب در-١
تعدي""ل نظ""ام اجتماع""ی ک""ه در ط""ول اعص""ار پدي""د آم""ده اس""ت، هم""واره نت""يجه تغي""ير    

ام"روز  . ناگهان"ی و قهرآم"يز در پ"ی ج"نگها، انقالب"ات ي"ا ترکيب"ی از اي"ن دو ب"وده اس"ت          

دولت امريکا زاييده  . دولت"ی وج"ود ن"دارد که محصول چنين واژکونيهای انقالبی نباشد           

ی   اس""ت، دول""ت انگل""يس نت""يجه١٨٦١-١٨٦٥ای  و ج""نگ داخل""ی س""اله١٧٧٦انق"الب  

، ١٨٣٥، ١٧٨٩ اس"""ت، دول"""ت فرانس"""ه حاص"""ل انقالب"""ات   ١٦٨٨ و ١٦٤٩انقالب"""ات 

 اس"ت؛ دول"ت هل"ند نتيجه        ١٨٣٠ اس"ت؛ دول"ت بل"ژيک حاص"ل انق"الب            ١٨٧٥،  ١٨٤٨

، ١٨٧٠ -٧١ش"ورش هل""نديها در ق""رن ش""انزدهم اس""ت؛ دول""ت آلم""ان حاص""ل ج""نگهای  

 . است، و غيره١٩١٨ و ١٨٤٨قالبات  و ان١٩٣٩ -٤٥، ١٩١٤ -١٨

ام"ا اش"تباه اس"ت اگ"ر تص"ور کن"يم ک"ه ِاعمال قهر توسط مبارزين برای تغيير دلخواه                    

 واقع"ًا جامع"ه و شرايط زندگی      انق"الب ب"رای آنک"ه ي"ک       . س"اختار اجتماع"ی کاف"ی اس"ت       

 باشد که در جامعه     پ"يرو روند تکاملی   ط"بقه کارگ"ر را دگ"رگون س"ازد، ب"ايد ض"رورتًا              

ط""بقات اجتماع""ی ک""ه (و انس""انی ) اقتص""ادی، تکنيک""ی، و غ""يره( م""ادی پاي""ه ه""ایکه""ن 
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هنگام""يکه . جامع""ه جدي""د را بوج""ود آورده اس""ت) دارای خصوص""يات وي""ژه ای هس""تند

چني""ن پاي""ه هاي""ی وج""ود ندارن""د، حت""ی قهرآميزتري""ن انقالب""ات کماب""يش ب""ه تجدي""د تول""يد   

 .دشرايطی منتهی می شوند که هدف برانداختن آنها بو

. نمون"ه کالس"يک اي"ن نک"ته ق"يامهای پيروزم"ند دهقان"ی در سراسر تاريخ چين هستند             

ه"ر ق"يام مع"رف واک"نش همگان"ی عل"يه چ"پاول ه"ا و مال"يات های کمرشکنی بود که از            

ب""ر دهقان""ان  " ام""پراطوری آس""مانی "ط""رف سلس""له ه""ای پادش""اهی رو ب""ه اض""محالل     

سلسله و به قدرت رسيدن سلسله    اي"ن ق"يامها، م"نجر به سرنگونی يک          . تحم"يل م"ی ش"د     

جدي"دی م"ی ش"دند، ک"ه غال"بًا، همچ"ون مورد سلسله هان، خود از رهبران قيام دهقانان                

 .بودند

ام"ا هر چه  . سلس"له جدي"د در اب"تدا ش"رايط به"تری را ب"رای دهقان"ان ف"راهم م"ی آورد            

ق""درت خ""ود تش""کيالت حکومت""ی خ""ود را مس""تحکم ت""ر ک""ند، هزي""نه ی دول""ت اف""زايش         

مأموري"ن دولتی که در  . ي"ابد، اي"ن ب"ه نوب"ه خ"ود اف"زايش مال"ياتها را ايج"اب ميک"ند              م"ی   

ابتدا از خزانه ی دولت حقوق می گرفتند، شروع به سوء استفاده  از قدرت خود کرده       

و ب"""ه غص"""ب ام"""وال دهقان"""ان پرداخ"""ته و ع"""الوه ب"""ر مال"""يات ب"""ه اخ"""ذ اج"""اره زمي"""ن               

 .می پردازند

 مذلت دهقانان پس از چند دهه بهبود شرايط، دوباره ظاهر می        بدي"ن ترتي"ب اف"زايش     

نيروهای توليدی و انکشاف صنعت نوين بر اساس " جه"ش ب"ه جل"و    "فق"دان ي"ک     . ش"ود 

مکان"يزه ک"ردن، اين دور تسلسل انقالبات اجتماعی را در چين قديم، و نيز عدم امکان                 

 .درسيدن به آزادی دير پا برای دهقانان چينی را توضيح می ده

 

  تکامل و انقالب در سرمايه داری معاصر-٢
انقالبات : س"رمايه داری معاص"ر خ"ود ن"يز زاي"يده انقالب"ات اجتماعی و سياسی است               

اين انقالبات  . کب"ير بورژواي"ی ق"رون شانزدهم تا نوزدهم دولتهای ملی را بوجود آورد             
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که ديگر با   ک"ه رشد نيروهای توليدی در جامعه فئودالی،          -توس"ط تک"امل قبل"ی جامع"ه         

حف"ظ نظ"ام ارب"اب رعيت"ی اص"ناف و محدودي"ت هايی که بر توليد و توزيع آزاد کاالها            

 . ممکن گرديد-تحميل می شد، سازگار نبود 

اي"ن رون"د تک"امل ي"ک ط"بقه اجتماع"ی نوپ"ا، ب"ورژوازی نوي"ن را نيز پديد آورد، که                      

هايش ک"ارآموزی سياس"ی خ"ود را در کم"ون ه"ای ق"رون وسطی و از طريق کشمکش              

 .با سلطنت مطلقه قبل از پيشروی به جانب فتح قدرت سياسی، گذارنده بود

جامع""ه بورژواي""ی ن""يز در م""رحله معين""ی از انکش""اف خ""ود، ب""ا رون""د تکامل""ی ای         

مش"خص می شود که با شقاوت بسيار جامعه را برای يک انقالب اجتماعی جديد آماده     

 .می کند

 رش"د ميکنند که هر چه بيشتر با مالکيت      ، ن"يروهای تول"يدی ت"ا بدانج"ا        از نظ"ر م"ادی    

انکشاف . خصوص"ی وس"ايل تول"يد و رواب"ط تول"يدی س"رمايه داری م"نافات پيدا ميکنند               

ص"نعت ب"زرگ، ت"راکم س"رمايه، ايج"اد تراس"تها، دخال"ت روزاف"زون دول"ت بورژوايی               

اقتص""اد س""رمايه داری، ب""ه مق""ياس ه""ر چ""ه وس""يعتر زمي""نه را ب""رای       " تنظ""يم"ب""رای 

وسايل توليد، و مديريت با برنامه توسط  خود توليد          ) تصاحب جمعی (ردن  اجتماع"ی ک  

 . کنندگان، آماده می کند

، ط"""بقه ای رش"""د ياف"""ته و تقوي"""ت ميش"""ود ک"""ه بط"""ور     )اجتماع"""ی(از نظ"""ر انس"""انی  

روزافزون""ی آن کيفيات""ی را کس""ب م""ی ک""ند ک""ه ب""رای انج""ام چني""ن انق""الب اجتماع""ی          

ب""ا ." د را در پرول""تاريا تول""يد م""ی ک""ند  س""رمايه داری گورک""نان خ""و ."ض""روری اس""ت 

تمرکز يافتن در صنعت بزرگ و دور از اميد به تحرک اجتماعی فردی، پرولتاريا از    

ط""ريق م""بارزه طبقات""ی روزان""ه، کيف""يات اساس""ی همبس""تگی جمع""ی، تع""اون و نظ""م در   

عم""ل را کس""ب م""ی ک""ند، و اي""ن خ""ود تجدي""د س""ازمان بن""يادی تم""ام زندگ""ی اقتص""ادی و   

 . را ممکن می سازداجتماعی
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ه"ر چه تضادهای ذاتی سرمايه داری تشديد ميگردند، مبارزه طبقاتی حادتر ميشود،     

و رون"""د تک"""امل س"""رمايه داری ب"""ه ش"""دت بيش"""تر، انق"""الب را از ط"""ريق انفج"""ار در              

ته""يه      ) اقتص""ادی، اجتماع""ی، سياس""ی، نظام""ی، مال""ی، و غ""يره    (زمي""نه ه""ای مخ""تلف   

ين کارگران ميتوانند اقدام به تسخير قدرت سياسی نموده، انقالب   م"ی بيند، و در اين ح      

 .اجتماعی را عملی سازند

 

  تکامل جنبش کارگری نوين-٣
ليک"ن ت"اريخ س"رمايه داری و جن"بش کارگ"ری مس"ير مستقيم و روشنی را که بوسيله         

 . پيش بينی می شد طی نکرد١٨٨٠مارکسيست ها در دهه ی 

تماع"ی کش"ورهای امپرياليس"تی بالفاصله وخيم تر         تض"ادهای درون"ی اقتص"ادی و اج       

ب""ر عک""س، در فاص""له ی شکس""ت کم""ون پ""اريس و آغ""از ج""نگ جهان""ی اول،      . نش""دند

اروپ"""ای غرب"""ی و اي"""االت م"""تحده از ي"""ک دوره طوالن"""ی رش"""د ن"""يروهای  تول"""يدی         

ب"رخوردار بودن"د، رش"د ناموزون"ی ک"ه تض"ادهای داخلی ای را که نظام سرمايه داری           

 .ضعيف می کردند، پنهان کرده بودندرا از درون ت

منادی عمده آن، انقالب .  ب"ا خشونت فوران کردند    ١٩١٤اي"ن تض"ادها بودن"د ک"ه در          

اما تجربه آنی .  روس"يه و اعتص"اب عموم"ی کارگ"ران اط"ريش در آن سال بود              ١٩٠٥

کارگ"""ران و جن"""بش کارگ"""ری در اي"""ن کش"""ورها مبتن"""ی ب"""ر تش"""ديد تض"""ادهای نظ"""ام           

ب"ر عکس، اين تجارب باعث تشويق عقيده تکامل تدريجی و غير        . ودس"رمايه داری ن"ب    

البته وضع در اروپای شرقی فرق ميکرد، از        (ق"ابل برگش"ت ب"ه س"وی سوسياليس"م شد            

 ).همين رو اوهامی از اين قبيل در آنجا تأثير چندانی نداشتند

د درس"ت اس"ت ک"ه س"ود اف"زونه مس"تعمراتی که بوسيله ی امپرياليستها انباشت می ش       

ب"ه آنه"ا اج"ازه داد ک"ه اص"الحاتی را از طرف کارگران کشورهای غربی بپذيرند، اما                 

 .برای فهم اين روند تکاملی بايد عوامل ديگری را نيز مورد توجه قرار داد
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مهاج"رت عظ"يم ب"ه مس"تعمرات و اف"زايش ص"ادرات اروپ"ا ب"ه بق"يه دنيا کاهش دراز                  

اين توازن نيروها بين سرمايه و کار       بنابر. را ببار آورد  " لش"گر ذخيره صنعتی   "م"دت   

بيش"تر ب"ه نف"ع کارگران بود که اين نيز بنوبه خود مبانی رشد گرايش     " ب"ازار ک"ار   "در  

ب"""ه اتحادي"""ه ه"""ای ت"""وده ای را ک"""ه از ص"""ف کارگ"""ران ماه"""ر تج"""اوز م"""ی ک"""رد را                

، ١٨٨٦(بورژوازی با ترس از کمون پاريس، اعتصابات خشن بلژيک          . بوج"ود آورد  

، و رش"د ظاه"رًا بالم"انع سوس"يال دموکراس"ی آلمان درصدد تسکين توده های                  )١٨٩٣

 .شورشی از طريق اصالحات اجتماعی بر آمد

نت""يجه عمل""ی اي""ن رون""د تکامل""ی، جن""بش کارگ""ری ای ب""ود در غ""رب ک""ه در واق""ع ب""ه 

افزايش دستمزدها، قوانين : م"بارزه ب"رای اص"الحات آن"ی ق"ابل حص"ول اک"تفا می نمود            

تر، توس"""عه آزادی ه"""ای دمکرات"""يک، و غ"""يره، م"""بارزه ب"""رای انق"""الب اجتماع"""ی بيش"""

اي"ن جن"بش از آم"اده شدن    . اجتماع"ی را ب"ه قلم"رو ادب"يات تبليغات"ی و تعل"يم ک"ادر س"پرد         

آگاهان""ه ب""رای انق""الب سوسياليس""تی دس""ت کش""يده ب""ود و ب""ر اي""ن عق""يده ب""ود ک""ه تقوي""ت   

اين نيروی عظيم "  زمان موعددر"س"ازمانهای ت"وده ای پرول"تاريا بس"نده م"ی باشد، تا       

 .بطور خود بخودی نقشی انقالبی بازی کند

 

  فرصت طلبی اصالح طلبانه-٤
ام"ا نقش احزاب توده ای و اتحاديه های کارگری اروپای غربی از بازتاب ساده اين       

اي""ن اح""زاب . انحص""ار موقت""ی م""بارزه طبقات""ی ب""ه ح""يطه اص""الحات، فرات""ر م""ی رود   

کارگری را به  س"ازگاری جن"بش ت"وده ای   ی ب"دل ش"دند ک"ه    همچني"ن ب"ه ن"يروهای سياس"     

فرصت طلبی سوسيال   .  کشورهای امپرياليستی تشديد کردند    "پررونق"س"رمايه داری    

دموکرات"يک آم"اده ک"ردن کارگ"ران را ب"رای تغي"يرات قري"ب الوق"وع در جو سياسی و               

 در اقتص"ادی بدس"ت فراموش"ی س"پرد، و عامل مهمی شد در دوام حيات سرمايه داری            

 . ١٩١٤-٢٣سالهای بحرانی 
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، فرص""ت طلب""ی خ""ود را از ط""ريق تجدي""د نظ""ر در مارکسيس""م ک""ه  در زمي""نه نظ""ری

") جنبش همه چيز است، هدف هيچ("بط"ور رس"می توس"ط ادوارد برنشتاين اعالم شد           

ادوارد برنشتاين خواستار آن شد که سوسيال دموکراسی کليه فعاليتهائی را           . ب"روز داد  

، اطراف""يان "مرک""ز مارکسيس""تی. " اي""ن نظ""ام نيس""تند، ط""رد ک""ند  ک""ه در جه""ت اص""الح 

کائوتس"کی، در عي"ن م"بارزه عل"يه تجدي"د نظ"ر طلب"ی، امت"يازات بس"ياری به آن داد که                 

اه"م آنه"ا توج"يه فعالي"ت روزان"ه اح"زاب و اتحادي"ه هائ"ی ب"ود ک"ه به تجديد نظرطلبان،                         

 .نزديکتر می شوند

 -الف های انتخاباتی با احزاب بورژوائی، فرص"ت طلب"ی با قبول ائت    در زمي"نه عم"ل    

و ن"يز ق"بول تدريج"ی ش"رآت در آابي"نه ه"ای ائتالف"ی حكوم"ت بورژوائی، و           " لي"برال "

فق"دان ه"ر گون"ه م"بارزه مصممانه عليه استعمارگری و ساير تجليات امپرياليسم ظاهر            

شده  روسيه موقتَا بی اعتبار ١٩٠٥اي"ن تجدي"د نظ"ر طلب"ی که توسط نتايج انقالب         . ش"د 

ب"ود، ب"ه بهتري"ن نح"وی در آلمان و در مخالف با پيشنهاد روزا لوگزامبورگ مبتنی بر           

اين تجديد نظر طلبی . ب"رپا کردن اعتصابات توده ای جهت اهداف سياسی، نمودار شد    

پش""ت (اساس""ًا بازتاب""ی ب""ود از م""نافع وي""ژه ي""ک دس""تگاه اص""الح طل""ب بوروکرات""يک      

ت حزبی و اتحاديه ای که امتيازات فراوانی   ميزنش"ين ه"ای سوس"يال دموک"رات، مقام"ا         

 ).در جامعه بورژوائی کسب کرده بودند

نمون"ه آلمان نشان می دهد که تسلط فرصت طلبی اصالح طلبانه بر جنبش کارگری                

امکان"ات س"اختن فعاليتهای فراپارلمانی و اعتصابات توده ای          . غ"ير ق"ابل اجت"ناب ن"بود       

 اين فعاليتها     .  جهانی اول وجود داشتهر چه وسيع تر در سالهای پيش از جنگ

م"ی توانس"ت ت"وده ه"ای زحم"تکش را ب"رای تکال"يف ق"يام انقالب"ی ک"ه ب"ا پاي"ان جنگ                      

 .مصادف شده بود، آماده کند
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  نياز به حزب پيشتاز-٥
بدي""ن ترتي""ب تج""ربه، عناص""ر بن""يادی نظ""ريه لني""ن در م""ورد ح""زب پيش""تاز را تأي""يد       

خ""ود م""ی توان""د در م""بارزه طبقات""ی وس""يعی ح""ول اه""داف آن""ی   ط""بقه کارگ""ر . م""ی ک""ند

اما . و کامال قادر به حصول آگاهی طبقاتی در سطح ابتدائی آن، می باشد     . درگير شود 

نم"ی توان"د بط"ور خ"ود بخ"ودی ب"ه آن اشکال برتر آگاهی سياسی طبقاتی دست يابد که                  

 از آن برای ب"رای پ"يش بين"ی چرخش"های ت"ند در ش"رايط عين"ی و ط"رح وظ"ايف ناش"ی                

جن"بش کارگری، ضروری است، و نيز الزمه خنثی کردن تمام مانورهای بورژوازی     

ای اس"""ت ک"""ه آراء بورژوائ"""ی و       ) ه"""ر چ"""ند زي"""رکانه (و الزم"""ه  م"""بارزه عل"""يه نف"""وذ  

 .خرده بورژوائی بر توده زحمتکش اعمال می کنند

توده های . س"ت از س"وی ديگ"ر، جن"بش ت"وده ای ناگزي"ر از ط"ی پس"تی و بلنديهائ"ی ا                   

بنابراين، آن سازمان . وس"يع هم"واره در س"طوح فوقانی فعاليت سياسی باقی نمی مانند            

ت"وده ای ک"ه خ"ود را ب"ا س"طح متوس"ط فعالي"ت و آگاهی توده ها وفق می دهد، در اکثر                 

مواق"ع گس"ترش فعالي"تهای انقالبی را، که بنوبه خود فقط در شرايط معين و بخصوص         

 . می اندازدامکان دارد، به تعويق

ب"نابر تم"ام اي"ن دالي"ل س"اختن ي"ک س"ازمان پيشتاز طبقه کارگر، يک حزب انقالبی،               

اما در عوض، تداوم . چني"ن حزب"ی در اوقات معمولی در اقليت می ماند       . واج"ب اس"ت   

اج""ازه م""ی ده""د ک""ه از تج""ارب    . فعالي""تها و آگاه""ی طبقات""ی م""بارزان را ابق""ا م""ی ک""ند    

برای مبارزات انقالبی .  و در کل طبقه اشاعه يابدمبارزات"ی کس"ب ش"ده محافظت شود       

به . آي"نده آم"اده م"ی شود، و آماده کردن اين مبارزات وظيفه اصلی حزب انقالبی است          

جه"ت اي"ن واقعي"ت، ح"زب انقالبی کمک بسياری به تحول عقايد و فعاليتهای کارگران          

ی ش""رايط تحول""ی ک""ه تغي""يرات ناگهان"". متش""کل و ت""وده ه""ای وس""يع زحم""تکش م""ی ک""ند 

 .عينی، آن را ايجاب می کند
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الب"ته چني"ن اح"زاب پيش"تازی نم"ی توان"ند خود را جانشين توده ها کرده، سعی در به                     

کارگ""ران     آزادی کارگ""ران را ت""نها ". ثم""ر رس""اندن انق""الب اجتماع""ی ب""رای آنه""ا کن""ند   

 پ""يش ش""رط الزم ب""رای اي""نکه ح""زب پيش""تاز ب""تواند نق""ش      ."م""ی توان""ند بدس""ت آورن""د  

يخ"ی خ"ود را تم"ام و کم"ال ايفا کند، جلب اکثريت کارگران به برنامه، استراتژی و           تار

 .تاکـيک حزب انقالبی است

 انقالبی يا انقالبی ممکن است،      -جل"ب چني"ن اکثريت"ی معموال در اوج بحرانهای پيشا          

بنابراين هيچ  . ک"ه ب"نوبه خ"ود ب"ا وق"وع جنبش"های ت"وده ای قدرتم"ند مش"خص م"ی شوند                     

ن"بش خ"ود بخ"ودی ت"وده ه"ا و ض"رورت ساختن سازمان پيشتاز انقالبی        تض"ادی بي"ن ج    

س"ازمان انقالب"ی ب"ه جن"بش ت"وده ای کمک کرده آن را طوالنی و کامل       . موج"ود نيس"ت   

م"ی ک"ند و ن"يز ب"دان اج"ازه م"ی ده"د که با تمرکز دادن تمام نيروهايش در لحظه تعيين           

 .يه، پيروز شودکننده در جهت سرنگون کردن قدرت سياسی و اقتصادی سرما

 

  انقالبيون و مبارزه برای اصالحات-٦
در واک"نش به فرصت طلبی اصالح طلبانه، برخوردهای افراطی چپ روانه که هر      

ن""وع م""بارزه ب""رای اص""الحات را ط""رد م""ی کن""ند در بي""ن اقليت""ی از جن""بش کارگ""ری و  

 .طبقه کارگر ظاهر شده است

چ وجه با مبارزه برای اصالحات ب"رای مارکسيس"تهای انقالب"ی، اص"الح طلبی به هي       

 .يکی نمی باشد

اص"الح طلب"ی ايم"ان ب"ه اي"ن ام"ر اس"ت که سرمايه داری را می توان به تدريج و از                

ام"ا ک"امًال امک"ان پذير است که شرکت در مبارزه برای             . ط"ريق اص"الحات برانداخ"ت     

ری اص"الحات آن"ی را ب"ا آم"اده ک"ردن پيش"تاز کارگ"ران برای مبارزات ضد سرمايه دا        

 .مبارزاتی که شدت و ابعاد آن حامل بحران انقالبی در جامعه است. ترکيب کرد
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رد افراط""ی ه""ر گون""ه م""بارزه اص""الحاتی دالل""ت دارد ب""ر ق""بول م""نفعل بدت""ر ش""دن      

ش"رايط ط"بقه کارگ"ر ت"ا لحظه ای که با يک حمله همه جانبه ناگهانی قادر به سرنگون              

 .ی هم تخيلی است و هم ارتجاعیچنين برخورد. کردن رژيم سرمايه داری گردد

تخيل"ی اس"ت، بدي"ن جه"ت ک"ه ف"راموش م"ی کند کارگرانی که توسط عدم توانائی در                   

دف"اع از س"طح زندگ"ی، اش"تغال و حق"وق اوليه خود بيش از پيش متفرق شده و مأيوس              

م""يگردند، ب""اری چني""ن کارگران""ی ب""ه اح""تمال ق""وی نخواه""ند توانس""ت از عه""ده ط""بقه       

ارتجاعی . ه ث"روت و تج"ربه سياس"ی بورژوازی نوينی را داراست           اجتماع"ی برآي"ند ک"     

اس"ت، بدي"ن جه"ت که قناعت منفعل کارگران به شرايط برده های بالدفاع بطور عينی           

 کسانی که بهره برداران واقعی تنزل دستمزدها، حفظ -در خدم"ت س"رمايه داران است    

 .تصاب هستندبيکاری گسترده، و پايمال کردن اتحاديه های کارگری و حق اع

مارکسيس"""تهای انقالب"""ی، رهائ"""ی کارگ"""ران و س"""رنگونی س"""رمايه داری را بم"""ثابه     

دس"تآورد نهائ"ی دوران"ی از اف"زايش ق"درت س"ازمانی پرول"تاريا، افزايش يکپارچگی و             

هم"ه اي"ن تحوالت ذهنی      . همبس"تگی طبقات"ی و اع"تماد ط"بقه ب"ه ق"درت خ"ود، م"ی دان"ند                  

در تحليل نهائی، اينها تنها می توانند . عليم اديبانه باشدنم"ی توان"د نت"يجه س"اده تبل"يغ ي"ا ت       

نت""يجه موفقي""ت ه""ای حاص""ل از م""بارزه طبقات""ی ج""اری باش""ند، مبارزات""ی ک""ه غال""بًا          

 .مبارزات اصالحی است

. اص"الح طلبی بطور خود بخودی طی اين مبارزات و پيروزی ها، ظاهر نمی شود               

يشتاز طبقه کارگر از تعليم ضرورت ت"نها در ص"ورتی اي"ن نت"يجه ب"ه ب"ار م"ی آي"د که پ               

ب""""""ه ط"""""بقه، و از م""""""بارزه عل""""""يه نف""""""وذ آراء                ) س""""""رمايه داری(س"""""رنگونی نظ""""""ام  

خ"رده بورژوائ"ی و بورژوائ"ی در ط"بقه کارگر خودداری کند، نيز در صورتی که از                   

 پارلمان""""ی و م""""بارزات ض""""د           –درگ""""ير ش""""دن عمل""""ی در م""""بارزات ت""""وده ای ف""""را     

 . داری که هدفشان ورای مرحله اصالحی است، خودداری کندسرمايه
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ب"ه همي"ن دل"يل، ب"رای انقالب"يون مطلق"ًا ض"روری است که در اتحاديه های کارگری                     

 .فعاليت کنند و برای تحکيم و نه تضعيف اتحاديه های کارگری مبارزه کنند

کردن الب"ته، اتحادي"ه ه"ای کارگ"ری عموم"ًا اب"زاری مناس"ب ب"رای تجه"يز و متش"کل            

ليکن اتحاديه های کارگری . م"بارزات انقالب"ی نم"ی باش"ند، و اي"ن عملک"رد آنه"ا نيس"ت            

ب""رای دف""اع ه""ر روزه از م""نافع کارگ""ران در مق""ابل س""رمايه مطلق""ًا ض""روری هس""تند،   

. م"بارزه طبقات"ی روزان"ه حت"ی در زم"ان احتض"ار س"رمايه داری ن"يز از بين نمی رود                   

که بخش پيشروئی از طبقه کارگر را به گرد هم       ب"دون اتحاديه های کارگری قدرتمند،       

. م"يآورد، کارف"رمايان در هر فرصتی مجال پيروزی در کشمکش روزانه را می يابند             

ش""ک و از دس""ت دادن ايم""ان ب""ه ق""درت خ""ود ک""ه از چني""ن تج""ارب تأس""ف آوری ناش""ی     

م""ی ش""ود، لطم""ات فراوان""ی ب""ه انکش""اف آگاه""ی طبقات""ی در م""يان ت""وده ه""ای وس""يع          

 .ان وارد می کندکارگر

بع""الوه، در عص""ر س""رمايه داری معاص""ر، فعالي""ت ه""ای اتحادي""ه کارگ""ری ديگ""ر        

بخ"ودی خ"ود، خ"ود را ب"ه م"بارزه ب"رای دس"تمزد به"تر و ک"اهش س"اعات کار در روز                       

مح"دود نم"ی ک"ند و کارگ"ران، بيش"تر و بيشتر خود را با مسادلی کلی اقتصادی روبرو            

ت""ورم، مال""يات ب""ندی، تقل""يل         : ث""ير م""ی گ""ذارد  م""ی بين""ند ک""ه ب""ر س""طح زندگ""ی آن""ان تأ     

هزي"نه ه"ای اجتماع"ی، بس"تن کارخانه ها، بيکاری، افزايش سرعت کار و سعی دولت      

در مح"دود ک"ردن ح"ق اعتصاب و آزادی مذاکرات دسته جمعی برای تعيين دستمزدها           

مسائل دير يا زود هر اتحاديه کارگری مجبور می شود که در مقابل کليه اين     . و غ"يره  

بنابراين اتحاديه کارگری تبديل به مدرسه ای می شود برای تعليم . موض"ع گيری نمايد  

کارگ"""ران در رابط"""ه ب"""ا کل"""يه اي"""ن مس"""ائل، م"""نجمله مس"""ائل کل"""ی س"""رمايه داری و         

و عرص""ه ای م""ی ش""ود ب""رای  ب""رخورد گرايش""هايی ک""ه ط""رفدار س""ازش   . سوسياليس""م

گ""ری در دول""ت بورژوائ""ی هس""تند، ب""ا  طبقات""ی دائم""ی و حت""ی ادغ""ام اتحادي""ه ه""ای کار  

منافع "گرايش"ات م"بارزه طبقات"ی ک"ه ت"ابع ک"ردن م"نافع ط"بقه کارگ"ر را ب"ه باص"طالح                   
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از .  طرد می کنند- ک"ه همان"ا م"نافع ب"ه زحم"ت روت"وش ش"ده سرمايه است               –" عموم"ی 

آنجائ"يکه انقالب"يون ک"ه در اي"ن گرايشات مبارزه طبقاتی ادغام شده اند بهترين مدافعين          

افع آن""ی ت""وده ه""ای وس""يع در مق""ابل اقدامات""ی هس""تند ک""ه س""عی در م""نحرف ک""ردن        م""ن

بنابراين در چنين موقعيتی آنها . اتحادي"ه ه"ای کارگ"ری از عملک"رد اص"لی اشان دارند          

البته اين  . فرص"ت ب"رخورداری از واکنش مثبت کارگران هر چه بيشتری را می يابند             

ار فعالي""ت کن"""ند و اج"""ازه نده"""ند  در ص""ورتی اس"""ت ک"""ه آنه"""ا ب""ا ب"""ردباری و پش"""ت ک"""  

بوروک"راتها، اص"الح طل"بان و دس"ت راس"تی ه"ای رنگارنگ فعاليت توده ای را تحت                

 .انحصار خود درآورند

انقالبيون پيوسته کار   . انقالب"يون ميکوش"ند ت"ا بهتري"ن فعالي"ن اتحادي"ه کارگ"ری باشند              

داف و اشکالی از م"ی کن"ند ت"ا اتحادي"ه ه"ای کارگ"ری و اعض"ای آنها را وادارند که اه                

س"ازمان م"بارزه را برگزين"ند ک"ه با وضوح هر چه بيشتر در خدمت منافع طبقاتی آنی           

انقالب""يون ه""يچ گ""اه دف""اع از اي""ن م""نافع آن""ی کارگ""ران را ب""ه بوت""ه          . کارگ""ران اس""ت 

فراموش"ی نم"ی سپارند، ولی در عين حال پيوسته تبليغات کلی خود را در باره انقالب               

انقالب"ی ک"ه قطعًا بدون آن هيچ يک از پيروزيهای   . عه م"ی ده"ند  سوسياليس"تی ن"يز توس"     

کارگ"ران تحک"يم نم"ی ي"ابد و ه"يچ ي"ک از مس"ائل م"برم کارگ"ری نم"ی تواند کامًال حل                         

 . شود

از س"وی ديگ"ر، بوروکراس"ی اتحادي"ه کارگ"ری از آنجائيکه هر چه بيشتر در دولت                  

را " صلح اجتماعی"تی و بورژوائ"ی ادغ"ام م"ی ش"ود، و بط"ور فزاي"نده ای آش"تی طبقا             

جانش""ين وظ""يفه اص""لی خ""ود ک""ه همان""ا دف""اع آش""تی ناپذي""ر از م""نافع اعض""ايش باش""د،            

اين بوروکراسی گستاخانه   . م"ی کند، بطور عينی اتحاديه کارگری را تضعيف می کند          

م""نافع و آراء اعض""اء را پايم""ال ک""رده و م""ی کوش""د ت""ا از تعيي""ن اه""داف و اس""تراتژی     

بدين ترتيب در مبارزات روزانه، مبارزه برای . اعض"اء جلوگيری کند   اتحادي"ه توس"ط     
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دموکراس""ی در اتحادي""ه کارگ""ری و م""بارزه ب""رای مش""ی م""بارزه طبقات""ی در اتحادي""ه       

 .کارگری، بطور منطقی مکمل يکديگرند

 
 
 


