چــرا عموما اكونوميســـتها در بين كارگــران پايـه نمي گيرند؟
) از جيزوه عيليه رفيرمييسم ،شيوويينيسم ،و اپيورتيونييسم"حيزب كيمونيسيت اييران" ،اتيحادييه كيمونيسيتهاي
ايران ،تابستان(1369
تيا بيحال از خيود پيرسييده اييد كيه چيرا اكيونيوميسيتها وروييزييونيسيتها بجيز ميقاطيع خياصيي قيادر نشيده انيد در
درون طيبقه كيارگير پياييه بيگيرنيد؟ و چيرا ميرتيبا درجيمعبندي سيالنيه جيرييانياتيي از قيبيل "حيزب كيمونيسيت "ييا
"راه كيارگير "از فيعالييتهاي بيخش كيارگيرييشان ،عيباراتيي نيظير"هينوز در طيبقه جيا نييافيتاده اييم" "،هينوز نيفوذ
و تياثيير ميورد نيظر را در جينبش كيارگيري نيدارييم" "،كيارگيران حياضير بيه جيذب شيدن در تيشكيلت ميا نيمي
شيونيد " بيه چيشم ميي خيورد؟ نيگاهيي عيميقتر بيه ايين واقيعيت انيكار نياپيذيير ميي تيوانيد بيه دييدگياه پيروليتري از
انقلب و استراتژي و راه انقلب در كشورهاي تحت سلطه اي نظير ايران روشنائي بيشتري بدهد.
در كيشوري كيه طيبق تقسييم كيار بيين اليمللي و جياييگاهيش در شيبكه جيهان كينونيي قيرار اسيت تياميين
كيننده فيوق سيود بيراي قيدرتيها و انيحصارات اميپريياليسيتي بياشيد ،و هيمپاي آن از جياييگاهيي اسيتراتيژييك در
ميحاسيبات دو بيلوك رقييب غيرب و شيرق نييز بيرخيوردار اسيت ،سييستم سيلطه سيياسيي و اجيتماعيي
خيصوصييات خيود را داراسيت  .سيركيوب عيرييان و خيشن از طيرييق شيبكه گسيترده پليسيي در كيل جياميعه،
بيكارگييري سيرييع نييروي نيظاميي در بيرخيورد بيه جينبش هيا و خييزش هياي تيوده اي ،اسيتقرار و تيحكيم بيي
حيقوقيي سيياسيي و اجيتماعيي طيبقات و اقيشار تيحتانيي جياميعه در سيطوح ميختلف ،بيكارگييري عيواميل
جيبر غيير اقيتصادي و بحيد اقيل رسيانيدن اميكانيات رفياهيي تيوده ،پيائيين نگهيداشيتن دسيتمزدهيا ،و حيذف
آزادي تجيمعات و تيشكلت غييردوليتي)اعيم از سيندييكائيي و سيياسيي( ،تيصويير آشيكار و دائيمي چينين
جياميعه ايسيت  .تيحت چينين شيراييطي كيه حيتي محيدودتيريين اعيتراضيات تيوده هيا بيا پييگرد و سيركيوب ميواجيه
ميي شيود ،ميوضيوع كسيب قيدرت سيياسيي بيعنوان كيليد هيرگيونيه تيحول بينياديين در وضيع سيتمدييدگيان
وضوح بيشتري مي يابد.
بينابيرايين بير خيلف اييده هياي اكيونيوميسيتي ي روييزييونيسيتي ،ايينطور نيسيت كيه ييك حيزب ييا سيازميان بيا
تياكييد و تيمركيز فيعالييت درعيرصيه اقيتصادي و ميطاليبات رفياهيي بيتوانيد تيوجيه و عيلقيه تيوده وسييع كيارگيران
رابيسوي خيودجيلب كيند ي ايين مسيئله خيصوصيا در ميورد اقيشار پيشيرو و عيموميا كيارگيران ميعترض و ميصاف
طيلب صيادق اسيت  .كيارگيران ميبارز ،گيرچيه از هييچ عيرصيه اعيتراضيي عيليه فيشار و سيركيوب و اسيتثمار پيا
پيس نيميكشند و بيه سيرمياييه داران زاليو صيفت و حيكوميت ارتيجاعيي نيمايينده و متحيد آنيها بياج نيميدهيند ،اميا
بيه تجيربيه دييده انيد كيه اعيتصابيات و ميبارزات اقيتصادي ي حيتي در صيورت دسيتيابيي بيه پييروزييهاي قيسمي ي
در وضيعيت فيلكيتبار عيموميي طيبقه كيارگير تيغييري اييجاد نيكرده اسيت .كيارگيران ميبارز ميمكن اسيت بيه
چيگونيگي كياركيرد سييستم اسيتثماري ،تيضادهيا و تيناقيضات درونيي ايين سييستم و راه عيلمي دگيرگيون
سياخيتن آن آگياه نيباشيند ي و بيدون شيك تيا وقيتي كيه بيه عيلم مياركسييسم در چيارچيوب ييك حيزب
پييشاهينگ ميائيوئيسيتي دسيت نييابيند نييز آگياه نيخواهيند شيد ي اميا بيي ثيمري راه هياي اكيونيوميسيتي ي
رفييرميسييتي را بييه تجييربييه ديييده انييد .اييينچنين اسييت كييه نييسخه هيياي گييروه هيياي اكييونييوميسييت ي
روييزييونيسيتي نيظير جيرييان ميوسيوم بيه"حيزب كيمونيسيت اييران "ييا راه كيارگير  ،از جيذبيه چيندانيي نيزد بيخش
پيشيرو و ميبارزه جيوي كيارگيران بيرخيوردار نيسيت .بيي جهيت نيسيت كيه افيراد ايين قيبيل گيروه هيا بيعد از

ييكدوره تيلش بيراي بياصيطلح پييونيد بيا طيبقه كيارگير ،ميجبور ميي شيونيد نيسخه رفيرميسيتي تير و در عيين
حيال رنيگارنيگ تير اخيتراع كينند ،تيا شياييد بيديينوسييله فيرجيي در كيارشيان حياصيل شيود .آنيها بييش از پييش
بيسمت تيماس بيا اقيشار عيقب ميانيده تير طيبقه ميا سيوق ميي ييابيند و حيركيت از عيقب ميانيده تيريين هيا را
نيقطه عيزييمت خيود قيرار ميي دهيند ي هير چيند بيه دلئيلي كيه خيواهييم گيفت از ايينجا نييز چييز زيياد عياييدشيان
نمي شود.
اكونوميستها و رويزيونيستها ي البته با برخي تفاوتها در اهدافشان ي روياهائي مشابه را در باب جنبش
كيارگيري دارنيد  .آنيها ميعمول در سير اييده تيشكيلت اتيحادييه هياي عيرييض و طيوييل كيارگيري را ميي پيرورانيند و
جينبش مييليونيي را ميجسم ميي كينند كيه تيحت شيعارهياي اقيتصادي ي رفياهيي بيي وقيفه بيه خييابيان ميي
آييد و سيرمياييه داران و حيكوميت را عيقب ميي نيشانيد و تيبدييل بيه نيهادي قيدرتيمند شيده و دردسيت ايينان
ورق ميعاميله بيا حيكوميت ميي شيود .بيي جهيت نيسيت كيه ميبارزات رفيرميسيتي راييج در كيشورهياي
اميپريياليسيتي تيحت بييرق اتيحادييه هياي زرد و ارتيجاعيي رسيمي ،ييا ميبارزات مياهييتا رفيرميسيتي تيشكلت
تيحت رهيبري روييزييونيسيتها و تيروتسكيسيتها در آميرييكاي لتيين ،آفيرييقاي جينوبيي ييا كيره جينوبيي ايينچنين
آب از ليب و ليوچيه اكيونيوميسيتها و روييزييونيسيتهاي وطيني سيرازيير ميي كيند .هيمينجا بياييد ييك سيوال بيراي
هير كيارگير طياليب انيقلب و رهيائيي ميطرح شيود :آييا ايين قيبيل نييروهيا واقيعا در پيي رهيائيي طيبقه كيارگير
هسيتند منتهيي در اتيخاذ راه و روش ميبارزاتيي دچيار اشيتباه و تينگ نيظري شيده انيد؟ ييا ايينكه ،پياي مينافيع
طبقاتي ديگري طبقاتي غير پرولتري ي در ميان است؟
ميعياري اسياسيي كيه بياييد هير كيارگير ميبارزي بيراي شيناخيت مياهييت نييروهياي ميختلف در نيظر بيگيرد ،نيحوه
بيرخيورد هير نييرو بيه قيدرت سيياسيي اسيت ،بيه كيل دسيتگاه دوليتي اسيت .و مينظور ميا از دوليت ،صيرفيا
اشيكال حيكوميتي نيسيت  .ميثل جيمهوري اسيلميي ييا رژييم سيلطنتي شياه اگير چيه دو حيكوميت ميختلف
ميحسوب ميي شيونيد ،اميا هير دو نيمايينده و حيافيظ ييك دسيتگاه دوليتي واحيد هسيتند ي دسيتگاهيي كيه
مينافيع طيبقات كيمپرادور سيتمگر و اسيتثمارگير در جياميعه اييران تياميين ميي كيند .بينابيرايين ،هير جيرييانيي ،هير
گيروه ييا حيزبيي پييدا شيود كيه صيبح تيا شيب ذكير طيبقه كيارگير را بيگوييد ،اميا قيدميي طيبقه ميا را بيه كسيب
انيقلبيي قيدرت سيياسيي و درهيم شكسيتن تيمام و كيمال دوليت ارتيجاعيي نيزدييك نيكند كيه هييچ ،تيمام
تيلشيش بيراي كيمرنيگ كيردن ايين مسيئله اسياسيي بياشيد در بهيتريين حياليت ييك رفيرميسيت ،و در بيدتيريين
حياليت ميدافيع و متحيد پينهان و آشيكار دسيتگاه حياكيمه ارتيجاعيسيت .بيرميبناي ايين ميعيار سيخت نيسيت
ميحك زدن مياهييت غيير پيروليتري نييروئيي بينام"حيزب كيمونيسيت "كيه تيئوريسيين هياييش ميي كيوشيند
رفيرمييسم آشيكار خيود را تيحت جيمله پير طيمطراق"مسيئله اصيلي ميا تيقابيل اسيت و نيه كسيب قيدرت
سيياسيي "بيپوشيانيند  .مسيلما هير كيارگير انيقلبيي در صيورت ميواجيهه بيا ميدافيعان ايين جيرييان اكيونيوميسيتي
ييقه اش را ميي گييرد و ميي گيوييد" :بياصيطلح تيقابيل طيبقاتيي تيو ييعني تيا ابيد طيبقه ميا را در كيشمكش بيا
طيبقه بيورژوازي بير سير بهيبود شيراييط كيار و اضيافيه دسيتمزد نيگه داشيتن و سيرگيرم كيردن كيارگيران
درچيارچيوب ميبارزات رفيرميسيتي و رهيانييدن طيبقه حياكيمه از خيطر سيرنيگونيي قهيري ".ييا ميثل وقيتي
پيروليتري انيقلبيي بيا روييزييونيسيتهاي رسيواي طيرفيدار سيوسييال اميپرييالييسم شيوروي نيظير راه كيارگير روبيرو
شيود كيه بيا گيرفيتن چهيره كيارگيري ،هير روز طيرح صينفي تيازه اي بيراي بياصيطلح جيمع كيردن كيارگيران بيدور

خيود پييشنهاد ميي كينند و از طيرييق تييم فيوتيبال و مييهمانيي و سيازميانيدهيي تيفرييحات سياليم ميي كيوشيند
دل كيارگيران را بيدسيت آورنيد ،بيه آنيها خيواهيد گيفت" :ايين روش هيا بيراي ميا آشيناسيت .حيزب تيوده سيالييان
سيال پيرچيمدار ايين نيوع ميناسيبات در ميحيط كيار بيود .اگير قيرار بياشيد كيارگيري بير ميبناي ايينجور ميسائيل
بسييج شيود ،ميطمئن بياشييد كيه جيمهوري اسيلميي و ميزدورانيش در كيارخيانيه هيا هيم اميكانيات بيشيتري
دارند و هم هيچ ابائي از ايجاد چنين كانونهاي بي خطري ندارند".
از هيمينجا ،بيحث را بيه نيكته اي ميي رسيانييم كيه پيشيتر بيدان اشياره كيردييم :ايينكه چيرا اكيونيوميسيتها،
روييزييونيسيتها حيتي در مييان عيقب ميانيده تيريين اقيشار كيارگيري هيم نيفوذ چيندانيي نيمي ييابيند .آخر ،همه يا
بيشيتر اقيدامياتيي كيه آنيها بيه پييش ميي بيرنيد ييا وعيده بيه پييش بيردنيش را ميي دهيد ،آنيقدر محيدود و حيقير
اسيت كيه در صيحنه رقيابيت بيا تيبليغات و وعيده هيا و حيتي اقيداميات خيود رژييم ارتيجاعيي ،نيمي تيوانيد تيوجيه
اقيشار عيقب ميانيده طيبقه كيارگير را جيلب كيند .بيي تيفاوتيي نسيبت بيه ميسائيل سيياسيي و در عيين حيال
امييد بسيتن بيه معجيزه ييا وعيده هياي رفياهيي از سيوي رژييم در مييان ايين اقيشار آنيچنان ذهينيتي را بيوجيود
آورده كيه آنيها دلييلي بيراي چيرخيش بيسوي اكيونيوميسيتها و روييزييونيسيتها نيمي ييابيند ي لاقيل در حيال
حاضر نمي يابند.
چيرا ميي گيوئييم در حيال حياضير؟ چيون هيمانيطور كيه تجيربيه نيشان داده ،در شيراييط وقيوع تيكانيهاي عيظيم
اجيتماعيي و بحيركيت در آميدن كيليه اقيشار و طيبقات در صيحنه ميبارزه اجيتماعيي ،قشير عيقب ميانيده طيبقه
ميا نييز بيه مييدان ميي آييد و عيمدتيا ايين بيميدان آميدن حيول ميطاليبات ميختلف اقيتصادي ي رفياهيي و تيا
حيدودي سيياسيي صيورت ميي پيذييرد ي اميا حيتي در چينان شيراييطي هيم ،ميرز مييان پيشيرو ،مييانيه و عيقب
ميانيده ميشخص خيواهيد بيود  .در آن اوضياع ،جيرييانيات اكيونيوميسيت ي روييزييونيسيت ميي تيوانيند نيقش پيرچيمدار
سيياسيي ي تيشكيلتيي ايين عيقب ميانيدگيي را بيازي كينند و بخشيي از كيارگيران را بيسمت خيوييش
بييكشند .هيرچيند ،بيه تجيربيه دييده اييم كيه در اوضياع بحيران و آشيفتگي عيموميي ،ميعمول نييروهياي
قيدرتيمندتير اپيوزيسييون ارتيجاعيي و بيورژوائيي هيم ظياهير ميي شيونيد كيه ميي تيوانيند در عيرصيه رقيابيت بيراي
سوار شدن بر گرده توده ها و استفاده از جنبش آن ،از اكونوميستها و رويزيونيستها جلو بيفتند.
ييك حياليت دييگر هيم ميي تيوانيد پييش بيياييد كيه عيرصيه را بيراي تحيرك بيشيتر ايين قيبيل جيرييانيات بياز كيند و آن
ظيهور ييك قيطب قيدرتيمند انيقلب پيروليتري در صيحنه جياميعه اسيت .قيطبي كيه آنيچنان هييئت حياكيمه و نيظم
ارتيجاعيي ميوجيود را بخيطر افيكند ،كيه نيوعيي عيقب نشييني را بيه ارتيجاع حياكيم در عيرصيه هياي اقيتصادي ي
رفياهيي و تيشكل سيازي تحيميل نيماييد .ايينجاسيت كيه اكيونيوميسيتها و روييزييونيسيتها ميي تيوانيند بيا
سرخوشي از باصطلح امكانات دمكراتيك حاصله بقصد منحرف كردن جنبش توده ها بهره جوئي كنند.
نمونه اين مسئله را مي توان امروز در كشور پرو مشاهده كرد .جائي كه رفقاي مائوئيست ما ،گردان
پييشاهينگ طيبقه جيهانيي ميا در اتيحاد بيا دهيقانيان سيتمدييده و فيقير ،جينگي انيقلبيي را بيا هيدف
سيرنيگونيي دوليت ارتيجاعيي بيه پييش ميي بيرد و در ميقابيل ،اكيونيوميسيتها و روييزييونيسيتهاي پيروئيي را ميي
بيينيم كيه خيائينانيه در سينگر اتيحادييه هياي كيارگيري بيراي تيزرييق سيم رفيرمييسم در ذهين كيارگيران و بيديين
طيرييق حيفاظيت از نيظم حياكيم ي و در عيين حيال ،اميتياز گيرفيتن بيشيتر از حيكام كينونيي ي بيه فيعالييت
ميشغوليند  .ايين تجيربيه عييني را كيارگيران انيقلبيي در اييران بياييد در نيظر داشيته بياشيند ،و امييال و آرزوهياي

واقيعي اكيونيوميسيتها و روييزييونيسيتهاي وطيني را از ايين تجيربيه درييابيند .كارگران طياليب رهيائيي بياييد بيدانيند
كيه اگير رژييم اسيلميي در ميوقيعيتي بيود كيه دسيت بيه بيرخيي تيغييرات آبيكي بيزنيد و فيضاي حيركيت بيشيتري
بيراي بيرخيي جيرييانيات اپيوزيسييون بيورژوائيي فيراهيم كيند ،ييا اگير روزي رژييم اسيلميي ميجبور بيه ايينكار شيود،
بياييد انيتظار هير شيكل از سيازشيكاري و تسيليم طيلبي آشيكار را از سيوي جيرييانيات اكيونيوميسيتي ي
روييزييونيسيتي داشيت  .هيمين اميروز ،اگير در كيردسيتان كيه جينگ عيادلنيه پييشمرگيان طيي دهيسال قيواي
مسيلح ارتيجاعيي اسيلميي رابسيتوه آورده و هيمچنان اعيمال سيلطه كياميل جيمهوري اسيلميي بير ايين
خيطه بيواسيطه سيطح بيالي آگياهيي و ميبارزه تيوده هياي آگياه و ميبارزه تيوده هياي آگياه كيرد نياميمكن اسيت،
رژييم نيغمه رفيرم و تيوافيق سيردهيد ي ميثل اجيازه تيشكيل جيلسات و گيرد هيم آئيي هياي صينفي كيارگيري را
بيدهيد ي و بيفرض در اول مياه ميه سيال آيينده ي روز جيهانيي كيارگير ي دسيت اپيوزيسييون را بيراي اجيراي
ميراسيم تيا حيد ميعيني بياز گيذارد ،آنيوقيت شينيدن شييپور نياهينجار عيقب نشييني از سيوي اكيونيوميسيتهاي
رهيبري جيرييان ميوسيوم بيه "حيزب كيمونيسيت " و اقيداميات شيتابيزده شيان بيراي محيدود كيردن ييا بيه تيعطيل
كشاندن فعاليت نظامي پيشمرگه نبايد باعث تعجب شود.
خيلصيه كينيم؛ اكيونيوميسيتها و روييزييونيسيتها درسيت بيدان عيلت كيه غياليبا راه ميبارزه رفيرميسيتي و كسيب
اميتياز ايينچنيني در قياليب ميبارزات سيندييكائيي ي اتيحادييه اي در كيشور تيحت سيلطه اميپرييالييسم نيظير
اييران بسيته اسيت و اقيشار پيشيرو و ميبارزه جيوي طيبقه كيارگير بيي ثيمري نيسخه هياي اكيونيوميسيتي را
بيه تجيربيه درييافيته انيد ،قيادر بيه پياييه گييري وسييع در بيين كيارگيران نيسيتند ي هيرقيدر هيم كيه سينگ كيارگير را
بيه سيينه بيزنيند و شيعار و ميطاليبه"ميلموس وروزميره "كيارگيري را جيلو بيگذارنيد .در ميقابيل اسيتراتيژي جينگ
درازميدت تيوده اي تيحت رهيبري حيزبيي ميائيوئيسيتي و از طيرييق اييجاد ارتيش سيرخ كيارگيران و دهيقانيان آن
راه و ايده اي است كه توان و قابليت اشاعه و پايه گيري در ميان كارگران طالب رهائي را دارد.

