جلب اعتماد كارگران بشیوه اكونومیستی
از جزوه علیه رفرمیسم ،شووینیسم ،و اپورتونیسم"حزب كمونیست ایران"  ،اتحادیه كمونیستهای ایران ،تابستان1369
هنم اكنوننومیستها و هنم رویزیونیستها هننگامیكه افنرادشنان را بنرای كنار بندرون طنبقه كنارگنر می فنرسنتند ،بنعنوان رهننمود
عملی بنه آننها سنفارش می كننند كنه" :بهنر طنریق شنده اعنتماد كنارگنران را بنه شنخص خنودت جنلب كنن و بنه آننها ثنابنت كنن كنه
آدم خوبی هستی ،زیرا این موثرترین راه برقراری رابطه باآنها و جذب آنها بسوی سیاست ها و تشكیلت ماست".
این روشی اسننت كننه لاقننل طی 11سنال گنذشنته ،بنوضنوح درون جننبش كنارگنری شناهندش بنوده ایم .شناهند افنراد خنوش
بنرخنورد و دلنسوزی كنه تنمام هنم و غنمشان بنرقنرار كنردن منناسنبات عناطفی بنا كنارگنرانیست كنه بننظرشنان در محیط نقشی
بنرجسنته دارنند  .چنه بنسا كنه چنین منناسنبات عناطفی بنرقنرار شنده ،و چنه بنسا كنه این منناسنبات در جنلب و جنذب كنارگنرانی نیز
بندور پنرچنم این یا آن تشكیلت اكنوننومیستی یا رویزیونیستی منوثنر افنتاده بناشند .سنوال اینجاسنت كنه آیا چنین رهننمود عملی،
واقنعا كنمونیستی اسنت؟ آیا كنمونیستهای اننقلبی می بناید در پی بنرقنراری منناسنبات بنا كنارگنران منبارز از این طنریق بناشنند؟
آیا اینست مضمون و محتوا ن و سنگ بنای ن مناسباتی كه عنصر آگاه با كارگر پیشرو جستجو می كند؟
بناید دانسنت كنه این رشنته سنر دراز دارد  .مسنئله بنه یكی دو سنازمنان و حنزب اكنوننومیست ن رویزیونیست محندود نشنده ،بنلكه
یك طنرز تنفكر ننادرسنت و ننهایتا بنورژوائی دیر پنا درون جننبش جنهانی كنارگنری و كنمونیستی را ننمایندگی می كنند .چننینن
رهننمود و روشی در زمنان لنین هنم منطرح بنود ،لنین و بنلشویكها علیه چنین دیدگناهی قناطنعاننه منبارزه كنردنند .در اكنثر
احنننزاب كنننمونیست وابسنننته بنننه اننننترنننناسیوننننال سنننوم ن خنننصوصنننا احنننزاب اروپنننا و آمنننریكا ن چنین گنننرایشی طی
دهنه  1930و  1940میلدی دوبناره عنود كنرد  .كنار عنناصنر كنمونیست این شند كنه كنار اننقلبی و ننقطه عنزیمت خنود را تنا
سنطح منددكناران اجنتماعی ،یا رفیق بنازی منفرط ن و بنناگنزیر غیر سیاسی ن پنائین بیاورنند .هندف اصلی در این میان گنم شنده
بنود  .هندف پیونند سنوسیالیسم علمی بنا جننبش خنودبنخودی جنای خنود رابنه هندف"منرحنله ای "منحبوب شندن عنناصنر جهنت
صناف كنردن جناده بنرای پیونند سیاسنت و ایدئنولنوژی طنبقاتی بنا خنود طنبقه داده بنود .نتیجه چنه شند؟ نتیجه آن شند كنه تنوده
كنارگنران عنناصنر مختلفی كنه حنامنل سیاسنت هنا و ایدئنولنوژیهای گنونناگنون بنودنند را ننه بنر حسنب منضامین منتفاوت سیاسنت هنا
و ایدئنولنوژی هنای آننان ،بنلكه بنر حسنب بنرخنوردهنا و خنصوصیات شخصی شنان منورد ارزیابی قنرار می دادنند .بننابنراین یك
فنرد كنمونیست اننقلبی ،صنادق و پیگیر منمكن بنود بنواسنطه این یا آن خنصوصیت شخصیش از فنلن فنرد سنوسیال دمنكرات
بنورژوا ن لیبرال امنا زبنان بناز و خنوش بنرخنورد ،از ننفوذ كنمتری در میان كنارگنران بنرخنوردار گنردد .بنه یك كنلم ،كنارگنر
ننه بنر منبنای ایدئنولنوژی و سیاسنت ،بنلكه بنر منبنای تنظاهنرات فنردی ،قسمی و غنالنبا منوقتی ،سنمت گیریش را تعیین می ننمود.
یا اینكه ،بنجای در ننظر گنرفنتن مننافنع كنل طنبقه پنرولنتر كنه فنقط می تنوانند در قنالنب یك ایدئنولنوژی ،سیاسنت ،بنرننامنه و حنزب
پنرولنتری منحك بنخورد ،مننافنع شخصی خنود را معیار قنرار می داد :بندین صنورت كنه ،فنلن فنرد بنرای شنخص منن دوسنت
بهنتریست و بیشتر بنه وضنع زنندگی منن تنوجنه می كنند تنا بنهمان فنرد .این دو ننكته ،یعنی دور شندن از معیار ایدئنولنوژیك ن
سیاسی ،و ننزدیك شندن بنه منسائنل و مننافنع فنردی ن بنجای مننافنع كنل طنبقه ،منعنائی جنز تنقویت ایده هنای بنورژوائی در میان
كنارگنران و بنرقنراری و تحكیم منناسنباتی ننهایتا بنورژوائی ننداشنت .مسنلما از چنین منناسنباتی ،دسنت آخنر جنریاننات بنورژوا
مسنلك سنود می بنرنند .جنریانناتی كنه صنرفنا در پی سنوار شندن بنر گنرده جننبش كنارگنری و كننترل كنردن آن در جهنت اهنداف
.طبقاتی خویشند ،و در پی آگاه ساختن و متشكل كردن كارگران بر مبنای خطی انقلبی در جهت رهائیشان نمی باشند
جنلب اعنتماد حقیقی و منورد ننظر بنرای منا منائنوئیستهای اننقلبی منفهومی غیر از این دارد .منا بناید اعنتماد كنارگنران طنالنب
رهنائی را بنه یك عنلم و ایدئنولنوژی اننقلبی ،بنه یك بنرننامنه و خنط و اسنتراتنژی رهنائیبخش واقعی جنلب كنیم :بنه مناركسیسم ن
لنینیسم ن انندیشه منائنوتنسه دون و منفهوم پیاده شنده آن در جنزء جنزء حیات منبارزاتی طنبقه كنارگنر .هنر كنارگنری كنه واقنعا در
پی خنلصی از این ننظم كنهنه طنبقاتی اسنت نیز بناید بناچنین تنوقنع و اننتظار بنه عنناصنر آگناه بننگرد .بندون شنك ،این افنراد و

عنناصنر منشخصند كنه حنامنل ایدئنولنوژی و عنلم پنرولنتری بندرون صنفوف طنبقه می شنونند .و مسنلما این افنراد و عنناصنر می
بناید خنصوصیاتی را دارا بناشنند كنه تنبلور و درخنور آن ایدئنولنوژی و عنلم اننقلبی بناشند؛ امنا ننكته اینجاسنت كنه یك كنارگنر
پیشرو از چنه زاویه ای بناید بنه قنضایا ننگاه كنند .بناید فنرد را مظهنر یك جنریان جندی اننقلبی ببیند ،یا اینكه یك خنط و جنریان
را بنا خنلق و خنوی حنامنلش بسنجند؟ كندامیك؟ بندون شنك ،روش صحیح ،روش نخسنت اسنت .بنارهنا از زبنان رفنقای كنارگنر
شنیده ایم كنه فنلنی در كنارخناننه منا ،بنچه خنوبیست و وقتی می پنرسیم  :خنوب .حنرف حنسابنش بنرای كنارگنران چیست؟ چنه
تنصویری از آینده تنرسیم می كنند؟ چنه ننوع جنامنعه ای را ننوید میدهند؟ چنه كسی را در این جنهان امنپریالیستی ،همسنرننوشنت
و هنم طنبقه و متحند منا منعرفی می كنند؟ پناسنخ می شننویم كنه :حنرفنهایش بنوی اردوگناهی می دهند .شنبیه حنرفنهای تنوده ن
اكنثریت یا راه كنارگنریها را می زنند .اینجاسنت كنه آن بنچه خنوب بنودن ،یكباره زیر سنوال می رود .منمكن اسنت طنرف در
شنوخی و منزاح كنردن خنوب بناشند .منمكن اسنت در امنر تنفریح آخنر هنفته ،منوقنع سینما رفنتن یا میهمانی دادن خنوب بناشند .
حتی منمكن اسنت در سنرزدن بنوقنت بیماری و احیاننا خنرید تننقلت خنوب بناشند .امنادر ارائنه ایدئنولنوژی و سیاسنت و عنلم
رهنائی ن یعنی آننچه تنوده هنای تنحت سنتم و اسنتثمار در اشنتیاق دسنتیابیش بسنر می بنرنند ن بندون شنك خنوب نیست كنه هیچ،
بسیار هم بد است  .چراكه اهداف و امیال استثمارگران بورژوائی را با ماسك كارگری ارائه میدهد.
بنابراین رهنمود مائوئیستی برای فعالیت كمونیستی در میان توده كارگران ،عبارتست از جلب اعتماد طبقاتی كارگران به
قندرت طنبقه منا ،بنه ایدئنولنوژی و عنلم رهنائیبخش منا ،و بنه خنط و اسنتراتنژی منا بنرای كسنب قندرت سیاسی .اینكاریست كنه
نمی تنوانند بنر منناسنبات محفلی یا صنرفنا عناطفی میان عنناصنر آگناه و تنوده هنا اسنتوار بناشند .اینكاریست كنه تننها از طنریق
ایجاد و گسنترش سنلول هنای مخفی و آهنین حنزبی و پیداكنردن شیوه هنای منناسنب تبلیغ و تنرویج راه جننگ خنلق و تندارك
بنعمل درآوردن آن می تنوانند صنورت گیرد .كنارگنران منبارز می بناید بنه ضنرورت و امنكان دسنت زدن بنه جننگ اننقلبی و
رهنبری كنردن تنوده هنای زحنمتكش روسنتا و شهنر در چنین جنگی ،آگناه شنونند و بنه پیروزمنند بنودن چنین راهی اعنتماد پیدا
كننند  .بنرای اینكار ،نیازی بنه سنازمنان دادن بنساط فنوتنبال كنارگنری ،میهمانی روز جنمعه كنارگنری ،سینمارفنتن كنارگنری و
امثالهم كه اینروزها ورد زبان اكونومیستها و رویزیونیستهای باصطلح كارگریست ،نیست.

