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  : ببرک کارمل

  طبقات و مبارزه طبقاتی

- ٢ – 

  ع ١٩۶٨می  ١٣/ ھـ ١٣۴٧ثور  ٢٣پرچم، شماره دھم، دوشنبھ 

 

  مبارزۀ طبقاتی نیروی محرکۀ تکامل جامعھ ایست کھ در آن استثمار وجود دارد

  

علی رغم اینکھ ایدئولوگھای مرتجع فئودالی و بورژوازی از بیم مقاومت خلق کارگر در برابر 

استثمار، مذبوحانھ میکوشند کھ مبارزۀ طبقاتی را مانع ترقی و رشد اجتماعی نشان دھند و یا اساساً 

وجود طبقات متضاد و مبارزه طبقاتی را نفی کنند ولی علم و عمل ثابت میکند کھ مبارزه طبقاتی 

ر وجود بمثابھ نیروی محرکھ و سرچشمھ تکامل جامعھ ای است کھ در آن طبقات متخاصم و استثما

  .دارد

و تغییرات کمی و چھ » مسالمت آمیز«مبارزه طبقاتی در زمینھ رشد و تکامل جامعھ چھ در شرایط 

. بخصوص در شرایط جنبش ھای انقالبی و تغییرات سریع کیفی و بنیادی اھمیت مترقی و خالقی دارد

بفکر تکامل تکنیک بطور مثال در شرایط سرمایھ داری، سرمایھ داران بدون مبارزه کارگران کمتر 

مانند افزایش ساعات و روز » ارزان«و » ساده«می افتند، سرمایھ داران ترجیح میدھند کھ از طریق 

ولی مبارزه پیگیر طبقھ . استثمار کنند و سطح تولید را باال ببرند کار و تقلیل دستمزد، کارگران را

یھ را مجبور میکنند تا بغرض کارگر است کھ در پھلوی رقابت میان سرمایھ داران صاحبان سرما

افزایش سود و مفاد خویش ماشین ھای جدیدی را احداث کنند، عملیھ ھای فنی را تکامل دھند و 

  .اختراعات را بھ پذیرند و بھ تکنیک جدید توسل جویند

بعد از . . . تقریباً تمام اختراعات جدید نتیجھ مبارزه میان کارگران و صاحبان کارخانھ است . . . «

  ».ھر اعتصاب نسبتاً مھم یک ماشین جدید ظھور کرده است
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  :نقش مبارزه طبقاتی در زندگی سیاسی

مبارزه طبقات ستمکش در زندگی سیاسی نقش عظیم مترقی را ایفا مینماید، چنانچھ در دوران معاصر 

ی و مبارزه طبقھ کارگر بھ اتحاد دھقانان چھ در کشورھای کم رشد و نو بنیاد آسیائی و افریقائ

امریکای التین و چھ در کشور ھای سرمایھ داری رشد یافتھ، مانع جدی و بزرگی در راه جلوگیری 

از اعمال شوم امپریالیستھای جنگ طلب است کھ میکوشند آتش جنگ خانمانسوز جدیدی را شعلھ ور 

ازند، سازند، جنبشھای انقالبی رھائی بخش ملی را سرکوب نمایند، آزادیھای دموکراتیک را محو س

را از میان بردارند و سرانجام  مقامات انتخابی مردم را محدود گردانند، فرھنگ مترقی و دموکراتیک

  .راه رشد و تکامل مترقی جامعھ را مسدود کنند

تنھا مبارزه قاطع طبقاتی توده ھای زحمتکش در تحت رھبری طبقھ کارگر قادر است اینھمھ تمایالت 

میتواند نتایج درخشانی را در راه . . . ط معاصر جھان چنین یک در شرای. ضد مردم را جلو گیرد

دفاع از صلح، دموکراسی و حاکمیت ملی بار آورد و جلو ظھور فاشیسم، ارتجاع و جنگ را مسدود 

  .سازد

در اثر مبارزه پیگیر و سرسخت و تشکل توده ھای ستمکش علیھ ستمگران است کھ ترقی اجتماعی 

  .مل مترقی جامعھ در تمام عرصھ ھای اجتماعی سریعتر میشودروی میدھد و قاعدتاً تکا

در ) اجتماعی  انقالب(عالیترین شکل مبارزه طبقاتی یعنی تغییرات سریع کیفی و بنیادی اجتماعی 

در نتیجھ این شکل مبارزه است کھ نظم اجتماعی . ترقی اجتماعی نقش خالق و عظیمی را ایفا میکند

  .ماعی نوین و مترقی تر جانشین آن میگرددکھنھ از بین میرود و نظم اجت

ھرگاه نظری در سیر تاریخ جوامع بشری انداختھ شود بخوبی آشکار میشود کھ سراسر تاریخ پر از 

مبارزه جسورانھ بردگان با برده داران در جامعھ . مبارزه استثمار شوندگان علیھ استثمارگران است

، مبارزه و قیام دھقانان علیھ فئودالھا از قبیل )ز میالدقرن اول قبل ا(بردگی نظیر قیام اسپارتاکوس 

و  تنیکوف، قیام بالو)قرن شانزدھم(قیام ژاکری در فرانسھ ) قرن چھاردھم(قیام تایلور در انگلستان 

و ) قرن نزدھم(در روسیھ، قیام تای پین در چین ) قرن ھجدھم(و پوگاچف ) قرن ھفدھم(رازین 

ً مظھر مبارزه طبقاتی  ھزاران قیام و جنگھای خورد و بزرگ کھ ماھیت طبقاتی داشتھ اند، تماما

. ستمکشان در عرصھ ھای محلی، ملی و بین المللی در سرتاسر تاریخ بشمار میرودستمگران و 

بردگان بناھای جامعھ بردگی . مبارزات و قیام ھای بردگان نقش مترقی در تکامل اجتماعی داشتھ اند

ن بمثابھ یکی از نیروھای عمده نابودی فئودالیزم موجب گذار جامعۀ را متزلزل ساختند و دھقانا

معھذلک خاطر نشان میگردد کھ توده ھای مردم در . گردید) سرمایھ داری(فئودالی بھ نظام مترقی تر 
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جوامع بردگی و فئودالی قرون گذشتھ نمیتوانستند بھ ظلم و ستمگری و استثمار برای ھمیشھ خاتمھ 

سطح تولید و شیوه ھای تولید . چنین ھدفی ھنوز شرایط الزم اجتماعی مساعد نبودزیرا برای . دھند

امکان آنرا نمیداد تا چنان نظام اجتماعی آزاد ایجاد گردد کھ استثمار انسان از انسان از ریشھ محو 

مبارزان دوران بردگی و فئودالی آگاھی کامل از ھدف مبارزه و طرق نیل بھ آنرا عمیقاً درک . گردد

سازمان سیاسی . نمیتوانستند، آنھا با تئوری پیشرو و مترقی بمثابھ رھنمای عمل مبارزه مجھز نبودند

طبقھ پیشآھنگ نوین . کھ سالح قاطع مبارزه زحمتکشان بشمار میرود اصالً وجود نداشت) حزب(

  .یعنی طبقھ کارگر ھنوز ایجاد نشده بود

و باال ترین مرحلھ آن یعنی  آخرین نظام استثمارگرشرایط مساعد فوق فقط در دوران سرمایھ داری و 

چھ در کشور ھای کم رشد آسیائی، افریقائی و امریکای التین و چھ در کشورھای سرمایھ (امپریالیزم، 

و بخصوص در عصر نوین و کنونی کھ محتوی اساسی آنرا جریان انتقال از سرمایھ ) داری پیشرفتھ

ک سوم بشریت تحت پرچم جھان بینی علمی بھ اعمار زندگی داری بھ سوسیالیسم تشکیل میدھد و ی

نوین مشغول است و امپریالیزم رو بھ ضعف و اضمحالل میرود، نھضت بین المللی کارگری بسط و 

موج نیرومند انقالبھای رھائی بخش ملی طومار سیستم استعماری امپریالیسم را «توسعھ مییابد و 

  .بوجود آمد» درھم می پیچد

  :قاتی در جامعھ سرمایھ داریمبارزه طب

طبقات اساسی جامعھ سرمایھ داری بطوریکھ در شماره گذشتھ توضیح شد عبارت از بورژوازی و 

  .پرولتاریا است

از آنجائیکھ سرمایھ دار پیوستھ در تالش تحصیل سود فراوان است و کارگران را بیشتر و بیشتر 

یکاری و جنگھای غارتگرانھ و در نتیجھ باعث استثمار میکند و ھمیشھ موجب بحرانھای اقتصادی، ب

آالم و بدبختی عظیمی برای زحمتکشان میگردد، کارگران نمیتوانند با چنین وضعی دمساز گردند و 

  .علیھ استثمار سرمایھ داری بھ مبارزه بر نخیزند

ن وظیفھ بزرگ ای. مبارزه طبقاتی کارگران با سرمایھ داران کامالً با قوانین تکامل جامعھ انطباق دارد

تاریخی کارگران است کھ برای ھمیشھ استثمار را از جامعھ محو سازد و سرمایھ داری را نابود کند 

این وظیفھ عالیھ از عھده دیگر طبقات اجتماعی . و نظام نوین اجتماعی بدون طبقات را بھ وجود آورد

برعلیھ فئودالھا مبارزه میکرد تنھا وقتی کھ ) بورژوازی(برآورده شده نمیتواند، زیرا سرمایھ داری 

مترقی بود، اما پس از اشغال قدرت خصلت ارتجاعی یافت و ھدف آن فقط و فقط استثمار خلق کارگر 

  .است(!) برای ھمیشھ
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قشرھای متوسط جامعھ سرمایھ داری کھ عموماً دھقانان، پیشھ وران استند و موضع مستقلی ندارند تا 

معھذلک ھر اندازه سرمایھ داری رشد یابد قسمت اعظم دھقانان و  .پایان جنبش، مبارز پیگیر نیستند

پیشھ وران ورشکست میشوند و بھ صفوف زحمتکشان میگرایند و کارگران میتوانند آنھا را بطرف 

  .خود جلب کنند و بھ متحدین خویش تبدیل نمایند

) اموران علمی و غیرهاطباء، مھندسین، تکنیسینھا، معلمان، م(در جامعھ سرمایھ داری، روشنفکران 

معھذلک . روشنفکران مجبورند در خدمت طبقات استثمارگر درآیند. نمیتوانند مبارزین پیگیر باشند

قشرھای وسیع ماموران و نیز بخش مھمی از روشنفکران کھ سرمایھ داری آنھا را بجانب زحمتکشان 

  .میکشاند متحد طبقھ کارگر میشوند

المللی، انحصار ھای سرمایھ داری دشمن عمده طبقھ کارگر و ھمچنان اکنون در عرصھ ملی و بین 

دھقانان پیشھ وران و سرمایھ داران کوچک دیگر شھری و اکثریت ماموران و روشنفکران و حتی 

بدینجھت طبقھ کارگر ضربھ اساسی خود را علیھ انحصار ھای . قسمتی از سرمایھ داران متوسط استند

مند قدرت امپریالیزم، ارتجاع و جنگ و فاشیزم و بر ضد صلح، استقالل سرمایھ داری کھ حامل نیرو

  .ملی، دموکراسی و سوسیالیسم است متوجھ میسازد

پروگرامی برای مبارزه علیھ قدرت مطلقھ انحصار ھای سرمایھ ) طبقھ کارگر مزدور(پرولتاریا 

د را تأمین مینماید بلکھ منافع داری پیش میکند کھ در آن نھ تنھا منافع موجود تمام خلق و متحدین خو

کردن وسیع کھ حد اکثر بوضع مردم مفید  مثالً پرولتاریا از ملی. آینده آنان را نیز در نظر میگیرد

باشد طرفداری میکند، از اصالحات اساسی ارضی بھ نفع دھقانان پشتیبانی مینماید، در راه دموکراسی 

مؤجز . ره کھ ھمھ بمصالح عظیم خلق توافق تام داردو غی. . . وسیع با قاطعیت تمام مبارزه میکند 

. اینکھ طبقھ ای کھ در جامعۀ سرمایھ داری تا اخیر جنبش، مبارزه پیگیر میکند طبقھ کارگر است

کارگران با مترقی ترین و رشد یابنده ترین شکل تولید یعنی صنایع ماشینی در ارتباط و در رشد و 

ً ا. تکامل دایمی اند ز ھرگونھ مالکیتی محروم اند و بنا بر این چیزی ندارند کھ در کارگران اساسا

کارگران با آزاد کردن خود تمام زحمتکشان را از یوغ استثمار و ستمگری . مبارزه از دست بدھند

  .آزاد میسازند، زیرا برای ھمیشھ بھ استثمار انسان از انسان خاتمھ میدھند
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 بـبرک کارمــــل

  طبقات و مبارزه طبقاتی

-٣-  

  ع ١٩۶٨می  ٢٠/ ھـ ١٣۴٧ثور  ٣٠پرچم، شماره یازدھم، دوشنبھ 

    

  :مبارزه طبقاتی در کشورھای کم رشد و نو بنیاد

جدیدی از کارگران و زحمتکشان جوان در کشور ھای آزاد شده آسیایی و  ھم اکنون واحد ھای

آفریقایی و امریکای التین کھ تا کنون در تحت نفوذ امپریالیزم و تسلط فئودالیزم قرار دارند، وسیعاً در 

مبارزه رھایی بخش بھ پیش میرود و سازمانھای سیاسی آنھا بر مبنای جھان بینی تشکیل شده و رشد 

و بیش از پیش بھ نیروی ملی با اعتبار و مورد قبول عامھ تبدیل میشوند و قشر ھای وسیعی از  مییابد

زحمتکشان را رھبری میکنند و در راه سوق پیگیر جنبش دموکراتیک ضد امپریالیستی و ضد فئودالی 

بھ سرمنزل غائی آن و در راه ایجاد دولت دموکراسی ملی و ترقی و تعالی اجتماعی، بدون طی 

  .مرحلھ سرمایھ داری رشد یافتھ، مّتحدانھ مبارزه میکنند

پیگیر ترین مبارز در راه بھ انجام رساندن جنبش دموکراتیک و ملی، در راه تکامل و ترقی اجتماعی 

با رشد و تکامل صنایع در این کشور ھا صنوف طبقھ کارگر . و تامین مصالح ملی، طبقھ کارگر است

اتحاد طبقھ کارگر و دھقانان شرط . و سیاسی رو بھ افزایش میگرایدو نقش وی در زندگی اجتماعی 

اساسی پیروزی مبارزه در راه تحوالت بنیادی و کیفی و تامین پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و ھستھ 

بدینترتیب در کشور ھای کم رشد و نو بنیاد بھ موازات رشد . جبھھ متحد دموکراتیک و ملی است

تکشان و طبقات ثروتمند، مبارزه طبقاتی نیز بھ مثابھ نیروی محرکھ و تضاد ھای موجود بین زحم

منبع تکامل جامعھ درخشان تر و مشکل تر میگردد و علی القاعده شرایط اساسی تکامل مترقی تر و 

سریع تر جوامع این کشور ھا را تدارک می بیند تا بھ ھدف غائی یعنی ساختمان جامعھ سوسیالیستی 

  .ی ھمیشھ بھ ظلم و ستم و استثمار انسان از انسان پایان دھدارتقا یابند و برا
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  :اشکال عمده مبارزه طبقاتی کارگران مزدور

دارای سھ شکل عمده ) رنج بران یا زحمتکشان یا پرولتاریا(مبارزه طبقاتی کارگران مزدور 

متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی است کھ ھیچیک از آنھا را نمیتوان مطلق کرد و 

  .با ھم در ارتباط ناگسستنی و منطقی دارد

گی و کار خویش است کھ   مبارزه اقتصادی عبارت از مبارزه طبقھ کارگر بمقصد بھبود شرایط زنده

کارگران در جریان مبارزه اقتصادی از کارفرمایان افزایش . ساده ترین شکل مبارزه بشمار میرود

معمولترین شیوه مبارزه اقتصادی . ز کار و غیره را مطالبھ میکنددستمزد، تقلیل ساعات کار و رو

کارگران بیان مطالبات شان است کھ ھر گاه مورد قبول کارفرمایان قرار نگیرد، کارگران دست بھ 

  .اعتصاب میزنند

ترید (کارگران بمنظور دفاع از منافع اقتصادی خود سازمانھای کارگری یعنی اتحادیھ ھای کارگری 

  .، صندوقھای تعاونی، کوپراتیف ھا و غیره تشکیل میدھند)یونیون

ضرورت حمایت از منافع فوری اقتصادی ) حتی کم شعور ترین آنھا از لحاظ سیاسی(ھر کارگر 

از ھمین جھت است کھ مبارزه اقتصادی از لحاظ تاریخی نخستین شکل . خویش را زود درک میکند

در شرایط معاصر دفاع از . ی محسوب میگرددمبارزه طبقاتی کارگران و مبدا نھضت کارگر

مطالبات اقتصادی حتی در کشور ھای کھ نھضت طبقھ کارگر نیرومند و از لحاظ سیاسی عالی است، 

دامنھ مبارزه طبقھ کارگر برای دفاع از منافع اقتصادی خویش حتی در . نقش بزرگی را ایفا مینماید

شکل مبارزه کارگران امتیازات زیادی را از  شرایط سرمایھ داری بسط می یابد و در اثر این

مبارزان پیگیر و مدافعین صدیق منافع طبقھ (لذا پیشآھنگان طبقھ کارگران . بورژوازی بدست میآورند

توجھ جدی خود را بھ سازمان دادن مبارزه اقتصادی پرولتاریا معطوف ) کارگر و تمام خلق کارگر

  .میسازد

موجب آن میگردد کھ توده ھای وسیع کارگران بھ مبارزه طبقاتی و مبارزه در راه مطالبات اقتصادی 

نھضت جلب گردد و بحیث مکتب ضروری مبارزه ضد سرمایھ داری خدمت نماید، شعور سازمانی و 

بنا بر آن پیروزی اشکال عالیھ . طبقاتی کارگران را ارتقا دھد، ھمبستگی طبقاتی را متشکل سازد

  .یعی بھ این مبارزه تعلق میگیردنھضت طبقھ کارگر بھ پیمانھ وس
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زیرا این شکل مبارزه نمیتواند کھ اساسات نظام سرمایھ . معذالک مبارزه اقتصادی حدود معینی ندارد

داری را ھدف قرار دھد، منافع عمده اقتصادی کارگران را تامین کند، محو نیروی سیاسی بورژوازی 

از این جھت است . ان را از یوغ استثمار آزاد سازدرا وظیفھ خود قرار دھد و سرانجام نمیتواند کارگر

کھ تا کارگران مبارزه اقتصادی و صنفی خویش را با خواستھا و اھداف سیاسی پیوند ندھند، صرف 

از ھر فرصتی استفاده ) طبقھ حاکمھ(زیرا بورژوازی . مبارزه اقتصادی قابل اطمینان بوده نمیتواند

طبقھ کارگر تسلیم داده است دوباره اخذ نماید و در برابر منافع طبقھ میکند تا تمام امتیازاتی را کھ بھ 

روی این دلیل عمده است کھ جھان بینی علمی میگوید کھ مبارزه اقتصادی دارای . کارگر تجاوز کند

  .خصلت محدودی است و این شکل مبارزه بھ تنھایی نمیتواند بھ پیروزی نھایی برسد

وقتی شروع میشود کھ این مبارزه از ساحھء محدود دفاع منافع فوری مبارزه اصیل طبقاتی پرولتاریا 

روی این ضرورت است کھ . کارگران برآید و بشکل مبارزه سیاسی ظاھر گردد و رشد و تکامل یابد

علیھ تمام طبقھ سرمایھ دار و علیھ حکومتی کھ این «باید نماینده گان پیشرو طبقھ کارگر تمام کشور 

  .اقدام بھ مبارزه پیگیر نمایند» دطبقھ را حمایت میکن

  :مبارزه ایدئولوژیکی

طبقھ کارگر چون طبقات دیگر برای تامین منافع خود دست بھ مبارزه میزند، زیرا مناسبات جامعھ 

ولی باید . سرمایھ داری طبقھ کارگر را محکوم بھ استثمار و ستم و شرایط بد زندگی ساختھ است

لق الساعھ و خود بخودی از منافع طبقاتی خویش آگاھی نمییابد خاطر نشان ساخت کھ طبقھ کارگر خ

تشکل شعور طبقاتی پرولتاریا یک جریان پیچیده است کھ کندی و سرعت آن منوط است بھ شرایط 

درست است کھ بھترین مکتب برای رشد شعور طبقاتی کارگران، مبارزات . مشخص در ھر کشور

برای اینکھ . آنھاست، ولی این شکل مبارزه کافی نیست روزمره بھ شمول مبارزه برای منافع فوری

طبقھ کارگر بھ یک سطح عالی شعور طبقاتی نایل آید و بھ منافع طبقاتی و بھ وظیفھ عظیم تاریخی 

از ھمھ اولتر مبارزه . خود آگاھی یابد، بھ یک شکل مبارزه ایدئولوژیکی خاص نیازمند است

جھان بینی، یک تیوری علمی ایکھ بتواند راه آزادی طبقھ ایدئولوژیکی کارگران مستلزم داشتن یک 

. کارگر را نشان دھد میباشد، زیرا بدون تیوری علمی پیشرو، نھضت پیشرو نمیتواند وجود داشتھ باشد

ً تیوری عبارت است از تجربھ نھضت کارگری تمام کشور ھا ولی باید جداً در نظر داشت کھ  اساسا

مبارزه توام نگردد، از آن چیزی بی موضوعی برون ) عمل(اکتیک ھر گاه تیوری یعنی علم با پر

. طوریکھ اگر عمل راه خود را با مشعل تئوری روشن نسازد، آدم کور و نابینا را ماند. خواھد شد

کشتی است و تئوری پیشرو قطب نما، قطب نما بدون کشتی ) عمل مبارزه(جنبش پیشرو : میگویند
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باید . بھ این معنی تئوری راھنمای عمل است. ا بھ گمراھی میرودزنگ میزند و کشتی بدون قطب نم

بھ علت نداشتن وسایل و «خاطرنشان کرد کھ طبقھ کارگر و یا من حیث المجموع تمام زحمتکشان 

این . کمی آموزش، قادر نیست چنین تئوری علمی پیشرو را کھ راھنمای عمل شان گردد، ایجاد کنند

  ».وی پرولتاریا آمدند، تدوین گردیدتئوری توسط روشنفکران کھ بس

تاریخ تمام کشورھا گواھی میدھد کھ طبقھ کارگر با قوای خود «: در جای دیگر گفتھ میشود کھ

منحصرا میتواند آگاھی ترید یونیونیستی حاصل نماید، یعنی اعتقاد حاصل کند کھ باید تشکیل اتحادیھ 

بور بھ صدور قوانینی بنماید کھ برای کارگران بدھد، بر ضد کارفرمایان مبارزه کند و دولت را مج

ولی آموزش سوسیالیزم از آن تئوری ھای فلسفی، تاریخی و اقتصادی نشو و نما . الزم است و غیره

موجدین سوسیالیزم . . . یافتھ است کھ نماینده گان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده اند 

در » . . .ماعی خود در زمره روشنفکران بورژوازی بودند علمی معاصر نیز از لحاظ موقعیت اجت

این . در کارگران اصالً نمیتوانست وجود داشتھ باشد«جای دیگر اظھار میگردد کھ آگاھی سوسیالیسم 

باید در نظر داشت، طرفداری از جریان خود . »آگاھی فقط از خارج کارگران ممکن بود وارد گردد

یعنی تئوری کرنش در برابر خودرو «است، ) ابن الوقتی(یستی بخودی کارگران یک نظر اپورتون

بودن نھضت کارگری و در واقع تئوری انکار نقش رھبری کھ الزم پیش آھنگ طبقھ کارگر و حزب 

نقش یک مبارز پیش آھنگ را فقط «: روی ھمین ملحوظ است کھ میگوید» .طبقھ کارگر میباشد

  ».ی رھبری شودحزبی میتواند ایفا کند کھ با تئوری مترق

موجز اینکھ عقیده سوسیالیسم تنھا بر اساس پیشرو ترین تئوری ھای فلسفی، اقتصادی و سیاسی ایجاد 

شده می توانست کھ این امر از طرف متفکرین بزرگ و پرنبوغی کھ تمام زنده گی و آثار خالق خود 

با دقت علمی تعالیمی را بسط  آنان. را در راه مبارزه آزادی بخش طبقھ کارگر وقف کردند، ایفا گردید

و تکامل دادند کھ در نتیجھ آن منافع اساسی طبقھ کارگر و ضرورت آزادی آنان از یوغ استثمار درک 

شد، راه رسیدن بھ ھدف کشف و نابودی نظام سرمایھ داری و ساختمان جامعھ سوسیالیستی بحیث 

ی نھضت طبقھ کارگر وضاحت پیدا قانون تکامل اجتماعی ثابت گردید و ھمچنان تاکتیک ھای اساس

ولی باید در نظر داشت کھ جھان بینی علمی طبقھ کارگر کھ از طرف متفکرین بزرگ ایجاد شده . کرد

است، فھرستی از پاسخ ھای جامد و خشک در برابر مسایل نیست کھ خلق کارگر در مراحل بعدی 

برای اینکھ جھان بینی . میگردد تاریخی در تحت شرایط جدید و اوضاع و احوال جدید با آن مواجھ

علمی برای ھمیشھ سالح بران طبقھ کارگر در مبارزه باشد، باید پیوستھ با آن بصورت خالق برخورد 

کرد و بر اساس معلومات جدید علمی و تجارب تازه ناشی از مبارزه طبقاتی میلونھا انسان آنرا غنا 

وری علمی و پیشرو طبقھ کارگر پیوستھ از طرف بخشید و رشد و تکامل داد، ولی باید دقت کرد کھ تئ
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ایدئولوگ ھای بورژوازی عناصر فئودال و امپریالیست پرست و ھمچنان از طرف رفرمیست ھا و 

لذا مبارزه بمنظور پاکیزه نگھ داشتن . مورد حملھ قرار میگیرد» چپ«تجدید نظر طلبان راست و 

اشی کھ باشند و قبل از ھمھ علیھ ایدئولوژی مبارزه علیھ دشمنان آن از ھر قم«جھان بینی علمی 

زیرا ارتجاع امپریالیستی جمیع وسایل دست » ارتجاع امپریالیستی در زمره مبارزه ایدئولوژیک است

. داشتھ خود را تجھیز میکند تا تئوری مترقی و پیشرو را لکھ دار سازد و از سرمایھ داری دفاع کند

دروغین ضد جھان بینی علمی تمام چیزھای را کھ مترقی و ارتجاع امپریالیستی در زیر شعار ھای 

پیشرو است مورد حملھ قرار میدھد و در صفوف خلق کارگر و نیروھای مترقی تفرقھ ایجاد میکند، 

اکنون تمام دشمنان . نھضت را بدنام میسازد و اراده مبارزه را در میان زحمتکشان خنثی می سازد

درت مالی، سرمایھ داران انحصاری، نژاد پرستان و دار و دستھ صاحبان ق(ترقی و پیشرفت اجتماعی 

ھمکاران طبیعی و سیاسی و . . .) میلیتاریسم، فاشیست ھا و سران مرتجع استثمار گران و مالیان 

کھ بصورت قطع (مسلکی ارتجاع امپریالیستی، با ھم مّتحدانھ و برای بقای منافع طبقاتی خویش 

ولی علی رغم این تالش ھای . ح تئوری ھای تازه بتازه اختراع میکنندبھ اصطال) محکوم بھ زوال اند

مذبوحانھ مدافعین نظم کھنھ، ایدئولوژی مترقی و پیشرو بھ کامیابی ھای نوین و نوین تری نائل 

زیرا این ایدئولوژی چون صخره مستحکم بر مبنای علم پیشرو، بر اساس منافع حیاتی طبقھ . میشود

  .م جامعھ بشری کھ شیفتھ صلح و آزادی و ترقی استند، استوار استکارگر و اکثریت عظی

با تدوین و درک تئوری علمی و پیشرو، وظیفھ نیروھای : در خاتمھ این بحث، خاطرنشان میگردد کھ

بھ این معنی کھ پس از ایجاد و درک این . ترّقیخواه و پیشاھنگ انجام نمییابد، بلکھ آغاز میگردد

یغ و ترویج کرد و در افکار خلق کارگر رسوخ داد، شعور طبقاتی و سیاسی طبقھ تئوری باید آنرا تبل

کارگر را ارتقا داد، جریان خودرو و خودبخودی آنھا را تبدیل بھ جریان شعوری کرد و سطح آگاھی 

آنھا را باال برد تا کارگران بتوانند ماموریت تاریخی و نقش پیشاھنگی خود را برای نجات تمام خلق 

وران و خرده بورژوازی و روشنفکران از قید اندیشھ ھای بورژوایی و  ز دھقانان، پیشھاعم ا

بازھم باید جدا در نظر داشت کھ مبارزه . رفورمیستی ایفا کند و آنھا را با خود متحد سازد

این مبارزه تابع وظایف سیاسی جنبش . ایدئولوژیک نیز مانند مبارزه اقتصادی بالذات ھدف نیست

ع تغییر بنیادی و کیفی روبنای سیاسی جامعھ و غلبھ بر نیروھای سیاسی مخالف طبقھ کارگر یعنی تاب

و خلق کارگر یک جامعھ است کھ بنام مبارزه سیاسی یاد میشود و ما در شماره آینده آنرا مطرح بحث 

  .قرار میدھیم
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