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  ماركسيسم

  و

  آنارشيسم



 

١ 
  دربارۀ آنارشيسمدربارۀ آنارشيسم

  سامان راد

  ۵۶از ميليتانت شمارۀ 

پير «، »ر کروپتکينتپي«ھمچون  متفکرين و مبارزينی، به شدت تحت تأثير افکار و انديشۀ آموزه آنارشيسم به عنوان يک
 تحليل. بوده است» ويليام موريس«و » جورل سورل«، »گوردين«، »لئو تولستوی«، »ميخائيل باکونين«، »ژوزف پرودون

کم بسيار دشوار ايدئولوژی آنارشيسم با توجه به عقايد غير متجانس بنيان گذاران آن، اگر نگوييم غيرممکن، که دست
)١(است

.  

 ی کلیژاز ميان آرا و عقايد سياسی بسيار متنوع و ناھمگن صاحب نظران آنارشيست، بيان سه مکتب منشعب از ايدئولو

گويای نمادھای ايدئولوژيک اين آموزۀ » آنارشيسم فردگرا«و » رکوسنديکاليسمآنا«، »آنارکو کمونيسم«يعنی  آنارشيسم،
  .اجتماعی است- سياسی

  

  کروپتکين

منتشر گرديد، می  ١٩١٠که نخستين بار در دايرة المعارف بريتانيکا به سال » آنارشيسم«، در مطلبی با عنوان »کروپتکين«
يا تئوری زندگی و رفتاری که طی آن جامعه ای فارغ از حکومت نامی است برای تبيين يک اصل «نويسد که آنارشيسم 

ھارمونی و توازن در چنين جامعه ای، نه با اطاعت از قانون يا فرمانبرداری از ھرگونه اتوريته، بلکه بنا به  -متولد می شود
ه شکلی آزادانه برای توليد به دست می آيد؛ اين ھارمونی ب -چه منطقه ای و چه صنفی -توافقات آزاد ميان گروه ھای مختلف

» طلبی ھای نامتناھی يک ھستی متمدن، ساخته می گرددو مصرف، و البته برای ارضای نيازھا و جاه
)٢(

.   

[ف ساکثر آنارشيست ھا در بيان سوابق تاريخی آموزۀ خود به فلسفۀ يونان باستان استناد می کنند و فيلسوفان کلبی را ا
ی، آموزۀ جديدی است، و اولين کسی ژواقعيت اين است که آنارشيسم به صورت يک ايدئولو ولی. آنارشيست خود می دانند

-شه به طرفداری از يا اعمال خشونت و ھرجيآنارشيست ھا ھم. بود) ۶۵- ١٨٠٩(» پرودون«که خود را آنارشيست خواند، 

به طور مشخص (ربايی ور و آدمومرج متھم گرديده اند و اعتقاد شاخۀ کوچکی از آن ھا به تخريب جوامع موجود، تر
شک اين تصويری بی. به ھمۀ آنارشيست ھا تعميم داده شده است) که ميراث دار اشترنر ھستند» آنارشيست ھای فردگرا«

  . مخدودش و نادرست است که به کّرات از سوی بورژوازی و استالينيست ھا تکرار می شود

بايد در تحليل اين حقيقت پيگيری کرد که آنارشيسم زائيدۀ انق[بی صنعتی اساس نظرات آنارشيست ھا دربارۀ طبقۀ کارگر را 
ش نبود، يبه اعتقاد آنارشيست ھا اين آزادی سرابی ب. ھدف انق[ب فرانسه تأمين آزادی بود. اروپا و انق[ب کبير فرانسه است



 

٢ 
آنارشيست ھا در جواب ھگل که . چنان حفظ نمودچرا که رقابت و مالکيت خصوصی و فردی، سلطۀ طبقات بانفوذ را ھم

  .، با تأسف گفتند افسوس که آسمان به شکل دولت به زمين آمد»آسمان به زمين آمد«دربارۀ انق[بی کبير فرانسه گفته بود 

آنارشيست ھا مانند مارکس شاھد مسخ شدن انسان ھا به ويژه طبقۀ کارگر بودند و در انديشۀ چگونگی رھانيدن بشريت از 
انديشی برای رھايی طبقۀ کارگر از ھم مارکس و ھم آنارشيست ھا می دانستند که دولت سياسی قادر به چاره. طشرايط مسل

  .بن بست موجود نيست

ی آنارشيسم ھمراه با توسعۀ صنعتی در غرب به مثابۀ يک نھاد اجتماعی باعث گرديد که آنارشيست ھا به ژگسترش ايدئولو
پای  زنجيرھای اسارت حکومت بر بندھا و -بارهو يک -اين که باoخره روزی. يک نوع راه حّل عاجل گرايش يابند

  .نی خويش را خواھد ساختعاوکارگران از ھم خواھد گسست و طبقۀ پرولتاريا آزاد خواھد شد و جامعۀ ت

ت[فات دو انديشی آنارشيست ھا با عکس العمل مارکس و طرفدارانش مواجه گرديد و موجب شد که اخاين اشتباه و ساده
به تعبير مارکس، آنارشيست ھا به بخشی از جامعه که خود محصول شرايط اقتصادی ويژه و . ايدئولوژی کام[ً متبلور گردد

  .بنابراين محکوم به شکست بودندو ن دون کيشوت اع[م جنگ کردند، چوھم -يعنی روبنا -و معينی است شيوۀ توليد خاص

. کردند که دولت صرفاً ماحصل نظام اقتصادی نيست، بلکه نتيجۀ فشار و زور است آنارشيست ھا در مقابل استدsل می

تضاد بين دو ايدئولوژی تا به آن جا فزونی گرفت که ساعت ھا از وقت جلسات بين الملل اول به ادامۀ بحث ھای شديد بين 
ی از نشست ھای بين الملل در sھه مارکس و باکونين اختصاص يافت، جدالی که در نھايت منجر به اخراج باکونين در يک

ی را به عنوان يک راه حل می آنارشيست ھا نظام اقتصاد سوسياليست. المللی نيز به نيويورک منتقل شدو دفتر بين. گرديد
  .د، ولی عده ای از آنان بازگشت به توليد يدی و اقتصادی کشاورزی را توصيه می نمايندرنپذي

  کمونيسم-آنارکو

الفبای «، يکی از حاميان کروپتکين در کتاب »الکساندر برکمن«. است» کروپتکين«، متأثر از آرا و عقايد کمونيسم-آنارکو
اثری آنارشيسم، در چند کلمه، به ما می آموزد که ما می توانيم در جامعه ای زندگی کنيم که در آن «: می نويسد» آنارشيسم

بار، طبيعتاً به معنای آزادی است؛ اين به معنای آزادی از زور يا فشار نباشد؛ زندگِی بدون اج از ھيچ گونه اجبار و اضطرار
»است؛ فرصتی برای تجربۀ نوعی از زندگی که به بھترين شکل مناسب شما باشد

 )٣(
و سپس ادامه می دھد که برای  

دی و برابری در دستيابی به چنين زندگی ايده آلی اول بايد از شّر حکومت و نظام سرمايه داری خ[ص شد و سپس آزا
کمونيسم؛ به اعتقاد برکمن جوامع معاصر با تضادھای اقتصادی -اين است کّل مفھوم آنارکو. مصرف را جايگزين آن ساخت

شرايطی به وجود آورده اند که انسان ھا نمی توانند با آزادی کامل به زندگی خويش ادامه دھند، چرا که سرمايه داری و 
نظام سرمايه داری، با ايجاد اخت[فات طبقاتی، و حکومت، با وضع : ی را محدود ساخته اندآزاد -ھر يک به نوعی - حکومت

  .قوانين و مقررات
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٣ 
  :کمونيسم را می توان به صورت زير خ[صه کرد-بنابراين اصول اعتقادی آنارکو

  از ميان برداشتن حکومت -١

  بازگشت به اقتصاد کشاورزی و گسترش صنايع کوچک و محلی -٢

  وزيع عادsنۀ کاsھا و فرآورده ھا در ميان مردمت -٣

  تبليغ ايده و انديشۀ تعاون و ھمکاری -۴

بنابراين دربارۀ مسائلی مانند . چنين حامی آزادی افراد در گزينش راه و رسم زندگی خويش ھستندکمونيست ھا ھم-آنارکو
کما اين که افرادی مانند . سبک و راه نمی پردازند نحوۀ روابط زن و مرد، نظام آموزشی و دين و مذھب، به داوری و ارائۀ

 »دروتی ِدی«
)۴(

 »آمون ھنسی«و  
)۵(

از آنارشيست ھای کاتوليک، وابستگی خود را به کليسا مانعی برای آنارشيست بودن  
  .نمی دانستند

  آنارکو سنديکاليسم

ن جريان، اتحاديه ھای کارگری را مرکز ثقل اي. سنديکاليسم، بر صنعت و توليد صنعتی نھاده شده است-بنيان مکتب آنارکو
اين بخش از آنارشيست ھا می . حّل تمام مشک[ت و نابسامانی ھای جوامع ادارۀ جوامع می دانند، و نظارت کارگران را راه

و تجربۀ  الملل اول جبھۀ مقاومی در برابر سوسياليست ھا بازنمايند، پس از اخراجکوشيدند تا با بھره گيری از امکانات بين
  .چندين مورد اعمال خشونت و ترور در قالب سنديکاليسم، ظھور نمودند

  :اصول و مبانی حاکم بر اين جريان آنارشيستی به طور کلی به اين شرح است

  سرپرستی و ادارۀ واحدھای صنعتی به وسيلۀ کارگران -١

  .تقسيم بخش ھای صنعتی و کنترل آن ھا به شکل فدراسيون و کمون -٢

  .مشک[ت و مسائل مربوط به روابط بين کمون ھا و جوامع از طريق شوراھای کارگری حل -٣

  آنارشيسم فردگرا 

اين . جوھر و اساس ايدئولوژی آنارشيسم در دفاع از آزادی و خودمختاری انسان ھا و تعارض با اتوريته و اقتدار نھفته است
يافته است؛ مث[ً ماکس اشترنر می ) افراطی و يا شايد بايد گفت(تری بيشباوری است که در آنارشيسم فردگرا جلوه و نمود 

  :گويد

تر به سوی وابستگی به ديگری، يعنی، وابستگی به کليت يا چنان بيشکمونيسم، با الغای کّل مالکيت فردی، فقط من را ھم«
کمونيسم به  .فراز من قرار داردمانع حرکت آزادنۀ من است، قدرتی است مطلق که بر  ]و اين امر... [جمع بازمی گرداند 

درستی عليه فشاری که من از سوی مالکين منفرد تجربه می کنم، طغيان می کند؛ اما قدرتی که در دست جمع قرار می دھد، 
» به مراتب مھيب تر است

)٦(
.  

الکيت عمومی و م. اين جريان آنارشيستی بدون آن که منکر ھمکاری و تعاون باشد، برای آن حّد و مرزی تعيين می کند
کمونيسم و آنارشيسِم مبتنی بر - اخت[ف بين آنارکو. سرمايه داری را نمی پذيرد و با ھر دو به يک اندازه مخالفت می ورزد

ھرچند ھر دو ايدئولوژی در مخالفت با . اصالت فرد، از اواخر قرن نوزدھم به شکل دو جريان فکری متضاد قوام گرفت
. زمان خود ھماھنگ بودند، ولی در چگونگی ساخت جامعۀ نوين با يک ديگر اخت[ف داشتندسازمان ھا و تشکي[ت موجود 

ايدئولوژی آنارشيسم در مجموع به آزادی فردی ايمان دارد و به عنوان يک نظام، کنترل گروھی را به ويژه از نوع 



 

٤ 
ما می آموزد که آنارشيسم با اتخاذ با اين حال تاريخ به . يافته اش مانند دولت و حکومت، غيرضروری می داندسازمان

چه دولت سرمايه داری و حافظ منافع اقليت باشد، و چه دولت کارگری و حافظ  -دولتسياست قھر و آشتی ناپذيری در برابر 
 طبقۀ کارگرپرولتاريا نه تنھا در تضاد با منافع  گذرایو  انق!بیدولت . بيش از ھمه خود را فريب می دھد -منافع اکثريت

 ست، بلکه می تواند و بايد به نفع آن ھا وارد عمل شودني
)٧(

.  

ايدئولوژی آنارشيسم که گاه با مسلک فرد اشتباه گرفته می شود، می تواند به خود ببالد که به دليل بحران سرمايه داری، 
يگر به دليل خيانت ھای حق از امکانات مالی، و از سوی ديابی به آزادی، استق[ل و استفادۀ بهدست بهاشتياق انسان ھا 

-عملی و ضعف ھای بسياری از سازمان ھايی بهجريان ھای استالينيستی به جنبش کارگری در سطح جھان و يا حتی بی

  . قرار گرفته است -چه بسا وسيع -، موقتاً مورد توجه گروھی»تروتسکيست«اصط[ح 

زادی به شيوۀ آيابی به اتی و در نھايت، دستتاريخ به ما آموخته است که خ[صی از ستم حکومت ھا، اخت[ف طبق
قرن پيش به شکلی ظاھرپسندتر از  ۵، حدود »سر توماس مور«خيال خامی که . آنارشيستی خواب و خيالی بيش نيست

  .افاصات امروزی آنارشيست ھا، تشريح کرده بود

  

  :منابع و توضيحات

، مندرج در نشريۀ ميليتانت، شمارۀ »جريان ھای آنارشيسم«اد، سامان ر: تر در اين مورد، نگاه کنيد بهبرای بحث بيش) ١(
۵٣  

http://militaant.cloudaccess.net/anarch/435-anarch.html 

(2) Peter Kropotkin, “Anarchism”, The Encyclopedia Britannica (1910) 

http://www.marxists.org/reference/archive/kropotkin-peter/1910/britannica.htm 

(3) Alexander Berkman, “A.B.C. of Anarchism”, Freedom Press (1977), p. 9 

http://archive.org/download/AlexanderBerkman-ABCofAnarchism/AlexanderBerkman-

ABCofAnarchism_text.pdf 

(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Ammon_Hennacy 

(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Day 

(6) Marx Stirner, “The Ego and His Own”, pp. 131-132: 

http://www.df.lth.se/~triad/stirner/theego/theego.pdf  

بحثی : الغای دولت از منظر مارکسيسم«آرمان پويان، : ، نگاه کنيد به»مارکسيسم و دولت«برای اط[ع بيشتر از بحث ) ٧(
، مندرج در نشريۀ ميليتانت، »مارکسيسم و دولت«؛ آرمان پويان، ۵۴مندرج در نشريۀ ميليتانت، شمارۀ » با آنارشيست ھا

  .۵۵شمارۀ 

  

  



 

٥ 
  دولتدولتمارکسيسم و مارکسيسم و 

  آرمان پويان

  ۵۵ميليتانت شمارۀ از 

يک از موضوعات مھمی که اغلب در بحث با آنارشيست ھا و البته فرصت طلب ھای جنبش مارکسيستی، ناگزير مطرح 
برداشت . می شود، مسألۀ دولت به طور اعم و دولت کارگری در دورۀ گذار به سوی سوسياليسم به طور اخص است

به ھمين دليل اين نياز وجود . ی ھای اشتباھی در زمينۀ مبارزاتی منجر شودنادرست از مسألۀ دولت، می تواند به نتيجه گير
در اين متن ابتدا نگاھی مختصر به مفھوم مارکسيستی دولت و سپس تئوری . دارد که به اين موضوع بيشتر پرداخته شود
ی در دورۀ پساانق[بی و در بعد از اين سعی می شود تا به مسألۀ دولت کارگر. ھای رايج بورژوايی در اين مورد می شود

  .مسير انتقال از جامعۀ سرمايه داری به سوسياليسم پرداخته شود

  دولت و تکامل تاريخی آن از منظر مارکسيسم

يافته ای است که از سوی طبقۀ حاکم در يک جامعه به منظور حفظ شرايط دولت، در واقع نھاد قھر و خشونت سازمان
ين، دولت تنھا در جامعه ای موجوديت دارد که به طبقات اجتماعی متخاصم تقسيم گرديده بنابرا. حکومت آن اعمال می شود

  :ھمان طور که لنين می نويسد. باشد

دولت در آن جا، در آن موقع و به اين دليل که تضادھای . ناپذيری تضادھای طبقاتی استدولت، محصول و مظھر آشتی«
باشند، پديد می آيد؛ و برعکس، وجود دولت ثابت می کند که تضادھای طبقاتی پذير طبقاتی به طور عينی نمی توانند آشتی

» ناپذيرندآشتی
)١(

  

  .اما دولت ھميشه در طول تاريخ وجود نداشته، و به بيان ديگر پديده ای ازلی نبوده است

ی يافت، و ھيچ گونه ای، تقسيم کار عموماً حول محورھای جنسيت، سن و پيوندھای خانوادگی سازمان مدر جوامع قبيله 
ای تنھا به مردم در جوامع قبيله. يافته برای حفظ و تقويت اين مناسبات وجود نداشتشکل خاصی از قھر و خشونت سازمان

دقيقاً به دليل نبود ھرگونه مازاد توليد بود . شان کفايت می نموداندازه ای توليد می کردند که برای حفظ خود آن ھا و اجتماع
  .دانی برای استثمار وجود نداشتکه فضای چن

به دنبال ھجوم گستردۀ بيگانگان به . وری کار به دنبال توسعۀ کشاورزی، زمينه را برای برده داری فراھم نمودافزايش بھره
شھرھای باستانی، يا در نتيجۀ فتوحات و کشورگشايی ھای گسترده، شمار زيادی از بردگان در اختيار دولت ھای مھاجم 

برای آن که بتوان برده را به کار واداشت و مازادی را از کار او استخراج کرد، نخستين شکل خوشنت . تندقرار گرف
بنابراين جامعۀ برده داری برای نظارت و کنترل بر بردگان، ناگزير . يافته، يعنی يک دولت، ضروری می نمودسازمان

ی بردند و ضمن آن که فاقد ھرگونه حقوقی بودند، درست دولتی را به وجود آورد؛ بردگان در بيرون از جامعه به سر م
  :انگلس در اين زمينه می نويسد. ھمانند و دام، دارايی به شمار می رفتند

به نيروی کار انسانی، توانايی توليدی بيش  -پروری، کشاورزی، صنايع دستی خانگیدام -افزايش توليد در ھمۀ رشته ھا«
مقدار کار روزانه ای که به دوش ھر عضو تيره يا جماعت خانوار يا خانوادۀ واحد می  ھمزمان،. از نياز ماندگاريش داد

و اين از راه جنگ فراھم می گرديد؛ اسيران به . افزايش نيروی کار، بيش تر مورد توجه قرار گرفت. افتاد، افزايش يافت
ر، يعنی افزايش ثروت، و توسعۀ پھنۀ توليد، نخستين تقسيم کار اجتماعی بزرگ، با افزايش بارآوری کا. برده بدل می شدند

از نخستين تقسيم کار اجتماعی بزرگ، . در آن شرايط فراگير تاريخی معين، ناگزير برده داری را به دنبال خود آورد
» اربابان و برده، استثمارکنندگان و استثمارشوندگان. نخستين تقسيم بزرگ جامعه به دو طبقه، زاده شد

)٢(
  



 

٦ 
در اين جا نيز برای مقابله با . امعۀ برده داری، جامعۀ فئودالی در اروپا و برخی نقاط ديگر شکل گرفتپس از سقوط ج
به  -درست به ھمان صورت که اجتماعات قبيله ای می بايد در مقابل مھاجمين از خود دفاع می کردند- تھاجم بيگانگان

تقسيم کار ، بر پايۀ کشاورزی و "دفاع از خود"زمان با اين حال، اين سا. سازمان جھت اعمال قھر و خشونت نياز بود
يافته ای بود که به دور خصلت بارز اين جاتمعۀ فئودالی، ساختار طبقاتی بسيار تکامل. يافته تری رشد يافتتکامل طبقاتی

 - دپادشاه، پرنس، بارون، اسقف، راھب، ِسرف و يوَمن، ھر يک وظايف و حقوق خو. مناسبات خويشاوندی شکل گرفت
  .شدۀ ارثرا داشتند؛ مث[ً حق مالکيت و حقوق تعريف -ھرچند نابرابر

جامعه پديدار نشد؛ جامعۀ فئودالی به يک  مافوقنکتۀ مھم در مورد جامعۀ فئودالی اين است که دولت در آن به مثابۀ چيزی 
پادشاه و يومن ھای . خود را داشت جايگاه - چه پادشاه و چه سرف -مراتبی بود که در آن ھر کسیمعنا دولتی بزرگ و سلسله

رابطۀ ھر کسی با دولت، درست مانند نقش آن ھا در تقسيم کار اجتماعی، بر . تمام و کمال از دولت بودند بخشاو، يک 
  .اساس مناسبات خويشاوندی تعريف می شد

سرمايۀ اوليه در خارج از با گسترش تجارت، طبقه ای از تّجار شکل گرفت و بدين ترتيب مقادير روزافزونی از ثروت و 
تبديل بسياری از اراضی به چراگاه ھای دام، ميليون ھا نفر از دھقانان را از زمين ھای . نظام فئودالی شروع به انباشت نمود

، به عنوان يک قلمرو "جامعۀ بورژوايی"به دنبال يک چنين فرايندی بود که . خود، جدا و در سراسر کشور آواره کرد
خارج از نظام فئودالی و مناسبات سنتی و اخ[قيات آن، از ميانۀ جامعۀ فئودالی سر بيرون آورد و زمينۀ  یِ فعاليت اقتصاد

  .را آماده کرد انق!ب صنعتیمادی sزم برای 

به حيات خود ادامه  خانوادهشبکۀ وسيع مناسبات خويشاوندِی مختص جامعۀ فئودالی، از ھم گسيخت؛ در اين فرايند، رکن 
) سلطنتی(پادشاھی  دولتای وجود دارد؛ اما باsترين رکن سياسی جامعۀ فئودالی، يعنی مروزه به شکل خانوادۀ ھستهداد که ا

  . آن، پی در پی ھمراه با رشد جامعۀ بورژوازی دچار فروريزی و تضعيف شد

چار بايد قدرت دولت ، به نامنافع طبقاتی خودچنين حفاظت از بورژوازی برای تکامل و توسعۀ تجارت و صنعت، و ھم
به رھبری اوليور کرامول و بعدھا انق[ب فرانسه در سال  ١۶۴٠انق[ب انگلستان در سال . فئودالی را درھم می شکست

  .در واقع به واسطۀ اين انق[ب ھا بود که شرايط برای انباشت سرمايه داری مھيا گشت. ، نمود ھمين امير بودند١٧٨٩

  :بورژوايی دولت ه ھاینظري

برای ھابز دولت از اين رو ضروری بود که از . از جمله کسانی بود که نظريۀ بورژوايی دولت را تکامل داد وماس ھابزت
حيوانی سياسی «ارسطو که انسان را  ۀبر خ[ف فلسف او، ۀدر فلسف .جلوگيری کند »ھمه بر ضدجنگ ھمه «سقوط جامعه به 

در نھاد آدمی سه «: گويد که می چنان. شود تعريف می »گر وجودی ستيزهم« ۀبه منزل »انسان«کرد،  تعريف می »ـ اجتماعی
جا آشکار  ؛ از اين...نخست رقابت، دوم ترس، سوم طلب عزت و افتخار. علت اصلی برای کشمکش و منازعه وجود دارد

د ـ در وضعی قرار دار  گردد که در زمانی که آدميان بدون قدرتی عمومی بسر برند ـ که ھمگان را در حال ترس نگه  می
» است جنگ ھمه بر ضد ھمهشود؛ و چنين جنگی  دارند که جنگ خوانده می

)٣(
 او ۀو بدين ترتيب است که به گفتو  

  :سازد ای امن می فرمانبرداری از قدرتی عمومی آدمی را مشتاق تأسيس دولت و جامعه

ھای يکديگر محفوظ بدارد و از  انگان و از آسيبتنھا راه تأسيس چنين قدرت عمومی که بتواند آدميان را از ھجوم بيگ«
ثمرات ارض خودشان را تغذيه نمايند و به خوبی و  ۀانند از طريق کوشش خود و به واسطايشان چنان حراست کند که بتو

 که از خوشی زندگی کنند، اين است که تمامی قدرت و توان خود را به يک تن و يا به مجمعی از کسان واگذار کنند تا آن

ھا يک نفر يا جمعی  و اين بدان معنی است که آن: تبديل کند يک ارادهھا را به  ھای مختلف آن اراده ،آرا اکثريت ۀطريق شيو
عبارت است از شخصی که جمع کثيری از ) درمقام تعريف(دولت  ]...[ ايشان باشد ۀاز افراد را منصوب کنند که نمايند

و که ا ر، خودشان را يک به يک مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساخته اند تا اينديگ آدميان به موجب عھد و پيمان با يک



 

٧ 
بيند، برای حفظ آرامش و امنيت و حراست عمومی به  که خود مقتضی می ھا را چنان آن ۀبتواند تمامی قوا و امکانات ھم

» ود و ھمگان اتباع او ھستندر شود که صاحب قدرت حاکمه به شمار می و حامل اين نقش، حاکم خوانده می. کار ببرد
)٤(

  

، دولت را پديده ژان ژاک روسو، نقش دولت اساساً به حفظ مالکيت و آزادی فردی معطوف بود، در حالی که جان =کبرای 
، بدون اين که واقعاً مشخص باشد اين که تمامی اعضای جامعه را مقيّد می کند »قرارداد اجتماعی«ای می ديد مبتنی بر 

   !چه زمانی، کجا و از سوی چه کسانی نوشته شده است ،»قرارداد«

 درنظر داشتمی ديد و با ديدگاھی که دولت را به مثابۀ حافظ و نگھبان مالکيت  »ارادۀ عام«نيز دولت را تجلی  ھگل

ی به اين موضوع اشاره م »فلسفۀ حق«در  ھگل. ، مخالفت می ورزيد)موردی که او وظيفه و نقش جامعۀ مدنی می دانست(
است، و جدايی آن از خانواده و جامعۀ مدنی، ويژگی ظھور جامعۀ  »جامعۀ مدنی«کند که دولت، تجلی تضادھای موجود در 

او اوج کمال ، به اين معنا که بود »رژۀ خدا بر روی زمين«برای ھگل، دولت، . شمرده می شود) يعنی بورژوايی(مدرن 
)۵(است يا ھر نوع دولتی پايدار است 

.  

را به انتقاد » جامعۀ مبتنی بر آشتی پذيری متقابل«، برداشت ھگلی )فصل پنجم( »نقد فلسفۀ حق ھگل«وان در ج مارکس
کشيد؛ مارکس در اين جا بر اين موضوع انگشت می گذارد که تضاد ميان کار و سرمايه نمی تواند آشتی پذير باشد و 

  .است - يعنی سرمايه -جامعۀ بورژوايیبنابراين دولت ضرورتاً بيان و تجلی نيروھای مسلط در درون 

دولت، به مثابۀ تجلی ارادۀ عام و چيزی که بر فراز جامعه قرار می گيرد، مفھومی است که مارکس و انگلس به شّدت مورد 
که شالودۀ اين نظام را تشکيل  »قانونی«در نظام سرمايه داری، برای حفظ شرايط دزدی و چپاول . برخورد قرار می دھند

تضادھا و تخاصمات  بر فرازدولت در اين جا بايد در ظاھر امر خود را . يافتۀ خاصی نياز است، به خشونت سازمانمی دھد
  :جامعۀ بورژوايی نشان دھد

بندی، بر فراز جامعه اکنون کارکنان بلندپايۀ اداری، به عنوان نھادھای جامعه، در تملک قدرت ھمگانی و حق ماليات«
حتی اگر ھم می توانستند  -ای نشان داده می شد، آن ھا راای که واطلبانه نسبت به نھادھای ساھت تره احترام آزادنه. داشتند

بايد بر پايۀ  -ارابه ھای قدرتی که در حال بيگانگی با جامعه است - خشنود نمی کرد؛ احترام به ان ھا -آن را به دست آوردند
لعنتی ترين مأمور . پذيری ويژه ای برخوردار می کند، به دست آيدقانون ھای ويژه ای، که آن ھا را از تقدس و تجاوزنا

مدار، ترين سياستتری دارد؛ ولی توانمندی شاھزاده و بزرگبيش اقتدارای پليس در دولت با تمدن، از مجموع نھادھای تيره
يکی ميان . تيره رشک برندترين رئيس يا ژنراِل روزگار تمدن بايد به احترام راستين و بی چون و چرای مردم به کوچک

. »جامعه باشد بر فرازجامعه می ايستد، آن ديگری ناچار بايد بکوشد نمايانگر چيزی بيرون و 
)۶(

  

  :است کّل مردم، تجلی ارادۀ در ظاھر امربنابراين دولت به جايی می رسد که 

برعکس، اين پديده، نسانل يک . ستبا اين ھمه اين بازشناسی سياسِی ناھمگونی ھای مالکيت، به ھيچ روی بنيادی ني«
برترين شکل دولت، جمھوری دموکراتيک، که با شرايط نوين جامعه، بيش از پيش به گونۀ . مرحلۀ پايينِی تکامل دولت است

کننده می تواند ميان پرولتاريا و يک نياز گريزناپذير درميآيد، شکلی از دولت است که تنھا با آن، مبارزۀ نھايی تعيين
ثروت در آن به . زی انجام پذيرد، جمھوری دموکراتيک ديگر به طور رسمی از ناھمگونی مالکيت چيزی نمی فھمدبورژوا

از يک سو، در شکِل فساِد آشکار مأموران رسمی، که . گونه ای پنھان، ولی بسيار استوارتر، قدرت خود را به کار می گيرد
و سرانجام  ]...[ديگر در شکل اتحاد ميان حکومت و مرکز بورس امريکا نمونۀ ک[سيک آن را به دست می دھد؛ از سوی 

و بنابراين در مورد ما  - تا زمانی که طبقۀ زير ستم. اين که طبقۀ دارا آشکارا از راه انتخابات ھمگانی، حکومت می کند
م ممکن خواھد دانست، و برای رھايی خود به خوبی آماده نيست، در اکثريت خود، نظام موجود جامعه را تنھا نظا -پرولتاريا

» از ديد سياسی دنبالۀ طبقۀ سرمايه دار را خواھد ساخت، يعنی جناخ چپ تندروی آن را
)٧(

  



 

٨ 
دولت به يک باره فرو » قانون ساsری«و » پارلمانی«اما زمانی که طبقۀ کارگر آمادۀ تسخير قدرت است، آن وقت ويترين 

يافته ای رو به رو می شود که از ابتدا ماھيت حقيقی خود دولت بوده می ريزد و کارگر با چھرۀ يک نھاد خشونت سازمان
  .است

ھم از سوی ديگر اھميت دولت را به حداقل می رسانند و عموماً بر آن ھستند که پيچيدگی  پُست مدرنو اما نظريه پردازان 
ولت سرکوبگر و اقتدارگرا و آزادی سرمايه داری پسامدرن، قدرت را غيرمتمرکز کرده است، به طوری که وجود يک د

مث[ً از اين منظر، يک دولت (در عوض آن ھا روابط ميان افراد را به عنوان مکانيسم ستم درنظر می گيرند . ناممکن است
مردساsر و قوانين تبعيض آميز، وجود تبعيض جنسی را چندان تقويت نمی کند؛ برعکس اعمال فشار از سوی مردان جامعه 

عنوان يکی از خصايص روابط مابين افراد جامعۀ مردساsر است که چنين تبعيضی را مستحکم می به زنان جامعه به 
اما اين مفھوم ھيچ چيز به جز توھم نيست ). بنابراين راه حل را بايد در اص[ح ھمين روابط مابين مردم جستجو کرد. سازد

اعی سرمايه داری در سراسر جھان و سرکوب از جمله ھمين بحران اخير اقتصادی و اجتم - و اين را وقايع تاريخی
قدرت دولت، برای کارگرانی که در . اثبات می کند -اعتراضات از سوی دولت ھای سرمايه داری» غيرقابل باور«

اعتراض به ابتدايی حقوق خود مورد ضرب و شتم پليس و دستگاه سرکوبگر قرار می گيرند، يا برای مردمی که در فلسطين 
- اين ھا مواردی است که بی. ی ارتش رژيم اسرائيل ھمه چيز خود را از دست می دھند، بسيار روشن استزير بمباران ھا

  .نظريات پسامدرن را به خوبی نشان می دھد) و در عين حال ارتجاعی بودن(پايگی 

  ادامه دارد

  :منابع و توضيحات

، )١٣٨٧چاپ سوم، (، انتشارات حزب تودۀ ايران ، ترجمۀ محمد پورھرمزان و علی بيات"دولت و انق[ب"لنين، . ا. و) ١(
  ١٢فصل اول، ص 

  ١٩۵- ١٩۴. صص، ١٣٨۶ترجمۀ خسرو پارسا، نشر ديگر، ، "منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"انگلس، . ف) ٢(

  ١٥٧ص ، ١٣٨٩حسين بشيريه، انتشارات نی،  ۀترجم ،"لوياتان " توماس ھابز،) ٣(

  ١٩٣ـ ١٩٢ھمان، صص ) ٤(

، و »نيست ھنریدولت يک اثر «او اضافه می کند که ) الف :اظھار نظر او را بايد در پرتو م[حظات زير خوانداين ) ۵(
  ).الف ٢۵٨فلسفۀ حق، بند (» ا قرار داردطو در سپھر خودسرانگی، اتفاق و خ دولت روی زمين

ن معنا که او اوج کمال است يا ھر روی زمين است، اين ينست که دولت خداست، به اي خداوندبيان اين که دولت رژۀ ) ب
باsتر از ھر روح عينی از جمله دولت است، و دولت ھای منفرد در مقابل  روح مطلقبه نظر ھگل، . نوع دولتی پايدار است
  .تاريخ تسليم می شوند

انند خانواده و غيره انواعی از نھادھا م وساطترابطۀ بين دولت و فرد با . ھگل تقابل حاد بين دولت و فرد را رد می کند) ج
دولت فرد را به . اين نھادھا از او فرد معينی می سازند. ھيچ کدام از يان ھا به فرد اسيب نمی رساند. برقرار می شود

  .تبديل می کند که با انديشيدن به دولتی در پيش رو عمل می کند) Burgerو نه صرفاً  citoyen(شھروند 

 ۵٨۵، ترجمۀ حسن مرتضوی، ص "ھگل یفرھنگ فلسف"اينوود، . م: نقل از به

  ٢٠۶-٢٠۵، صص "، مالکيت خصوصی و دولتمنشأ خانواده") ۶(

  ٢٠٧ص ) ٧(



 

٩ 
  آنارشيسم و تسخير قدرتآنارشيسم و تسخير قدرت

 

  آرمان پويان

  ۵۵از ميليتانت شمارۀ 

ا با برخی دوستان و رفقای آنارشيست ب» گرايش مارکسيست ھای انق[بی ايران«در طول سلسله بحث ھايی که تاکنون ميان 
ھدف روشن نمودن نقاط اشتراک و اخت[ف در جريان بوده است، يکی از انتقادات مطرح شده عليه مارکسيست ھا اين بوده 

اين (است که پس از انق[ب سوسياليستی و تسخير قدرت، باز ھم قدرت سياسی و اقتصادی از يک طبقه به طبقه ای ديگر 
امر به تضاد طبقاتی و اعمال ارادۀ يک طبقه بر ساير طبقات و اقشار جامعه  منتقل می شود، و در نتيجه اين) بار پرولتاريا
عيار اصوsً به يک دليل رخ می دھد و آن اين که برای آنارشيست ھا، پروسۀ الغای طبقات اين بدفھمی تمام. پايان نمی دھد

  . د يا بايد بيفتدشبه اتفاق می افتاجتماعی و بنابراين الغای دولت، پروسه ای است که ظاھراً يک 

به عنوان . ، به ھيچ رو در تاريخ آنارشيسم تازگی ندارد»تسخير قدرت«البته انتقاد باs، يعنی در واقع اين ضّديت روشن با 
مثال، باکونين، که خود خصومت شديدی با ھرگونه نھاد قدرت سياسی و ازجمله دولت داشت، طی کنفرانسی آنارشيستی در 

  :کهاع[م کرد  ١٨٧٢سال 

آرمان طبقۀ کارگر، ھيچ ھدفی به جز ايجاد يک سازمان و فدراسيون اقتصادی مطلقاً آزاد، بر پايۀ کار و برابری، و ... «
نمی تواند باشد؛ و يک چنين سازمان يا فدراسيونی تنھا می تواند از خ[ل عمل  مستقل از ھرگونه حکومت سياسیتماماً 

سازمان ...  صناف آن ھا، از خ[ل کمون ھای خودگردان، پا به عرصۀ حيات بگذارد خودانگيختۀ خود پرولتاريا، از خ[ل ا
پرولتاريا، اگر قدرت ... نمی تواند چيزی به جز تشکي[ت حاکميت، به نفع يک طبقه و به ضرر پرولتاريا باشد سياسی

» سياسی را تسخير کند، به يک طبقۀ حاکمه و استثمارگر تبديل خواھد شد
)١(

  

کم و کاست ھمان مواضع باکونين آن چه که دوستان آنارشيست ما در اين مورد مطرح می کنند، تقريباً تکرار بی بنابراين
عيار و ضربۀ مھلک بر بدنۀ جنبش انق[بی طبقۀ کارگر می مواضعی که در عمل، خود به يک فاجعۀ سياسی تمام. است

باکونين در شرايط امروز اروپا يا در زمان طغيان ھای مشابه بايد پرسيد که آنارشيست ھای طرفدار اين برداشت  .انجامد
آتی در ايران و در زمانی که طبقۀ کارگر تا مرز نابودی دستگاه دولت پيش می رود، چه می کنند و يا خواھند کرد؟ با اين 

د و از طبقۀ کارگر، به بين توده ھای مردم و دستگاه دولتی قرار بگيرن» ميانجی«سريعاً به عنوان  برداشت، قاعدتاً بايد
چرا؟ به ! ، باقی بماندجامعهاقليت چنان زير نفوذ و انقياد طبقۀ حاکم و استثمارگر، يعنی جامعه، بخواھند که ھم اکثريتعنوان 

) يعنی سرمايه داران(اين دليل که ظاھراً اگر اين اکثريت جامعه، برای نخستين بار، به حکومت و اعمال نفوذ بر اقليت سابق 



 

١٠ 
چنان شيوۀ يعنی منطق اين بحث چنين است که گويا طبقۀ کارگر، قصد دارد ھم! می شود» استثمارگر«ت پيدا کنند، خود دس

ترفيع، و بورژوازی اقليت » استثمارگر«و » سرمايه دار«توليد سرمايه داری را حفظ کند، و به اين ترتيب خود را به مقام 
ع[وه بايد پرسيد که اگر قرار است طبقۀ کارگر پس از تحمل ھزينه ھای بسيار و به ! تنزل دھد» کارگران«سابق را به مقام 

خون دادن ھای فراوان، از درھم شکستن دولت و تسخير آن صرف نظر کند، پس اصوsً چرا به اين جنگ طبقاتی ادامه می 
تروتسکی به  اقضاتی است کهدھد؟ چرا بايد وارد جنگ شود، ولی از پيروزی نھايی خود چشم بپوشيد؟ اين ھا ھمان تن

  : گويدمی و ضمن نقد به آنارشيست ھا ) ١٩٣٧(» آخرين ھشدار: درس ھای اسپانيا«درستی در مقالۀ 

ماھيت ھر . پوشی از تسخير قدرت، به معنای واگذاری داوطلبانۀ قدرت به گردانندگان آن، يعنی استثمارگران، استچشم«
. اش در زندگی، بوده و ھستجديد، و بنابراين قادر ساختن آن به تحقق برنامه انق[ب، شامل به قدرت رسانيدن يک طبقۀ

نمی توان توده ھا را به سوی طغيان ھدايت کرد، ولی برای تسخير . نمی توان جنگ برپا کرد، ولی از پيروزی چشم پوشيد
» قدرت تدارک نديد

)٢(
 

قۀ کارگر، ھيچ چيز جز خيانت آشکار به انق[ب و کام[ً مشخص است که جلوگيری از تسخير قدرت سياسی به دست طب
آن دسته از آنارشيست ھايی که صرف نظر کردن از تسخير . بازگرداندن طبقۀ کارگر به مسلخ سرمايه داران نمی تواند باشد

گزار سرمايه قدرت را به چنان استدssتی توجيه می کنند، متأسفانه در تحليل نھايی و ناخواسته خود به مانع انق[ب و خدمت
در واقع ريشۀ اين . ھيچ چيزی به اندازۀ اين استدsل، بورژوازی را در موقعيت بھتر قرار نمی دھد. داری تبديل خواھند شد
دولت، تجلی آشتی ناپذيری . به درک نادرست از مقولۀ طبقه و دولت برمی گرددبيش از ھرچيز برداشت ارتجاعی، 

ری، دولت تا زمانی وجود که طبقات اجتماعی و تضاد ميان آن ھا در جامعه موجود تضادھای طبقاتی است و به عبارت ديگ
از آن جا که ھدف سوسياليسم، رھايی طبقۀ کارگر به دست خود اين طبقه، و سرنگونی نظام سرمايه داری است، در . باشد

چنين » مانيفست کمونيست«انگلس در اين نتيجۀ مھم را مارکس و . نتيجه نخستين وظيفۀ پرولتاريا، تسخير قدرت دولتی است
  :بيان می کنند

نخستين قدم در انق[ب طبقۀ کارگر عبارت است از ارتقای پرولتاريا به مقام طبقۀ حاکم و کسب پيروزی در جنگ برای «
 پرولتاريا سيادت سياسی خود را به کار خواھد بود تا مرحله به مرحله تمام سرمايه را از چنگ بورژوازی. دموکراسی

يافته در قالب طبقۀ حاکم، متمرکز سازد، و جمع خارج کند، تمام وسايل توليد را در دست دولت، يعنی پرولتاريای سازمان
» تر افزايش دھدنيروھای توليدی را ھرچه سريع

)٣(
  

بندد، نمی با اين حال ماشين اعمال قھر و خشونتی که بورژوازی با ھدف فريب دادن و درھم شکستن طبقۀ کارگر به کارمی 
تواند به شکل موجودش، کاربرد چندانی برای کارگران داشته باشد و اين درس مھمی است که مارکس پس از تجربۀ کمون 

  :چنين فرموله کرد - تجربه ای که برای باکونين ھم حائز اھميت بود -پاريس

دست وی بيفد و او فقط بکوشد که اين  طبقۀ کارگر نمی تواند به اين بسنده کند که ماشين دولتی را به صورت موجودش به«
به ھمين دليل، نخستين فرمان کمون، در مورد الغای ارتش دائمی و  ]...[ماشين را در جھت منافع خودش به کار اندازد 

» جانشين کردن آن با مردم مسلح بود
)۴ (

  

وسيلۀ عناصر بورژوا، و به ع[وه  در اين ميان، تسخير قدرت دولتی، برای جلوگيری از بازگشت و احيای سرمايه داری به
  :، ضروری است)۵(ايجاد شرايط sزم برای آن چه که مارکس اجتماع توليدکنندگان آزاد و ھمبسته می ناميد 

از . بدان معناست که دولت را از ارگانی تحميلی بر جامعه، به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنيم ]واقعی[آزادی «
  » .را محدود کنند" آزادی دولت"ھا تا آن حد آزادند که توانسته باشند اين رو، امروز دولت 

بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی، دوران گذار انق[بی اولی به دومی قرار دارد، منطبق با اين دوران، يک «
» تواند باشدنمی  ديکتاتوری انق!بی پرولتاريادوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت آن، چيزی جز 

)۶(
  



 

١١ 
داری به سوسياليسم و کمونيسم، تمرکز قدرت سياسی ديکتاتوری پرولتاريا، به عنوان ويژگی ماھوی دورۀ گذار از سرمايه 

خود، مبارزه عليه عناصر  دولتدر دست اکثريت جامعه، يعنی طبقۀ کارگر، در قالب شوراھا است و اين طبقه به واسطۀ 
تنھا با تداوم روزمرۀ . لو می برد و برنامه ريزی و بنا نھادن سوسياليسم را آغاز می کندباقی ماندۀ بورژوازی را به ج

می است که دورۀ گذار  -اعم از اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و غيره -انق[ب سوسياليستی در تمامی سطوح جامعه
با . م بازگشت به مناسبات سرمايه داری می باشدوجود اين ديکتاتوری است که ضامن عد  .تواند تکميل شود و به نتيجه برسد

در اين جا کّل مسأله، پايان بخشيدن به استثمار . اين حال، دولت کارگری، ماھيتی تماماً متفاوت با دولت بورژوايی دارد
يست ھا اين ھمان چيزی است که آنارش( طبقاتی و بنابراين رفع ھرگونه نياز به دولت است انسان از انسان، محو تخاصمات

انگلس در آنتی  !)گمان می کنند يک شبه اتفاق می افتد و به ھمين خاطر، طبقۀ کارگر را از تسخير قدرت بر حذر می دارند
  :دورينگ اين موضوع را چنين توضيح می دھد

جود می آورد که شيوۀ توليد سرمايه داری در حينی که تعداد بسياری از مردم را به پرولتاريا تبديل می کند، قدرتی را به و« 
شيوۀ توليد مزبور از اين طريق که برای تبديل . مجبور است برای جلوگيری از نابودی خود، اين دگرگونی را تحقق ببخشد

شده به مالکيت دولتی رو می آورد، خود طريقۀ اجرای اين دگرگونی را نشان ھرچه بيشتر وسايل توليد بزرگ و اجتماعی
اما بدين . ی را در دست می گيرد و وسايل توليد را در ابتدا به مالکيت دولتی تبديل می کندپرولتاريا قدرت دولت. می دھد

 ًsوسيله، پرولتاريا خود را به عنوان پرولتاريا از ميان برمی دارد و از اين طريق کليۀ تفاوت ھا و تناقضات طبقاتی و مآ
نمايندۀ واقعی کّل جامعه می شود، وجود خود را  ]دولت[نی که باoخره زما ]...[دولت به مثابۀ دولت را از ميان برمی دارد 

به محض آن که ديگر ھيچ طبقۀ اجتماعی برای تحت ستم قرار گرفتن وجود نداشته باشد، به محض آن . اساساً زائد می کند
منتج از آن نيز از  که با از ميان رفتن سلطۀ طبقاتی و تنازع بقای فردِی متکی بر ھرج و مرج توليد، تصادمات و تجاوزات

اولين . يافت نمی شود - که  قدرت متعّدی، يعنی دولت را، ضروری می ساخت -بين برود، آن وقت ديگر چيزی برای تعّدی
عملی که دولت با آن واقعاً به مثابۀ نمايندۀ کّل جامعه ظاھر می شود، تصاحب وسايل توليد به نام جامعه است که در عين 

دخالت قدرت دولتی در مناسبات اجتماعی بخش ھای مختلف، يکی . و به مثابۀ دولت نيز می باشدحال آخرين نقش مستقل ا
ادارۀ اشياء و ھدايت پروسه ھای توليد جايگزين حکومت بر . خود در خواب می شودپس از ديگری زائد شده و سپس خودبه

» می يابد زوالنمی شود، بلکه " برچيده"دولت . انسان ھای می گردد
)٧(

  

ا اين حال بسياری از آنارشيست ھا برای توجيه نظرياتی کسانی مانند باکونين، ناچار انحطاط اتحاد شوروی و تبديل آن يک ب
و از يک حقيقت درست، يعنی انحطاط استالينيستی و قطع مسير دورۀ گذار در بسياری  رژيم استبدادی را گواه می آورند

نی نفی تسخير قدرت و حواله دادن نابودی دولت سرمايه داری و طبقه به نادرست و خطرناک، يع کشورھا، به يک نتيجۀ
  :مث[ً نوام چامسکی می نويسد. آينده ای نامعلوم، می رسند

ديگر را دنبال خواھد باکونين پيش بينی کرد که قشر روبه صعود روشنفکراِن قرن نوزدھم، يکی از دو مسير موازی يک«
بوروکراسی "بارزات مردمی برای کسب قدرت دولتی است و مبّدل شدن به آن چه که او يک مسير، بھره برداری از م. کرد
اين يک گروه است؛ گروه ديگر، . رحم ترين ديکتاتوری در تاريخ را بناخواھند نھادناميد؛ اينان وحشيانه ترين و بی" سرخ

عمله و "اينان به زبان مطبوعات کارگری،  به گفتۀ او، کسانی ھستند که می بينند قدرت واقعی در جای ديگری نھفته است؛
گر به اربابان ھايی خواھند شد که در نظام خصوصی قدرت که تحت حمايت دولت قرار دارد، به عنوان مدير يا توجيه" اکله

، در مورد دموکراسی حرف می زنند، "مردم را با چوپ خودشان می زنند"آن ھا به قول باکونين . واقعی خدمت می کنند
» ...اين به واقع يکی از معدود پيش بينی ھا در علوم اجتماعی است که تحقق پيدا کرده. مردم را با آن می زنندولی 

)٨(
.  

دکترين لنينيستی بر آن است که حزب پيشتاز بايد قدرت دولتی را در دست بگيرد و مردم را « و يا در جای ديگری می گويد 
اين يک ايدئولوژی است که طبيعتاً . علوم، به سوی آزادی و عدالت حرکت دھدبه سوی توسعه اقتصادی، و با معجزه ای نام

تا حد بسيار زيادی برای روشنفکران راديکال جذابيت دارد؛ و در واقع توجيھی برای نقش آن ھا به عنوان مديران دولتی می 
» تراشد

)٩(
و توان جامعه و مردم تحت ستم خود دولت شوروی از ھمان ابتدای خود، ت[ش کرده است که انرژی « و اين که  

» نفع بردند تسخير قدرتبرای  ١٩١٧را تحت خدمت کسانی قرار بدھد که از خروش مردم در روسيۀ 
)١٠(

.  



 

١٢ 
اما در حقيقت تنھا مارکسيست ھای انق[بی قادر به توضيح دsيل انحراف و انحطاط شوروی بوده اند، و ريشه ھای عينی آن  

عللی نظير جنگ داخلی، حملۀ . افراد، بلکه در شرايط عينی و واقعی جستجو کرده و يافته اند" يتشخص"يا " ذھن"را نه در 
، شکست انق[ب در ٢١-١٩٢٠دولت ھای امپرياليستی، برخی اشتباھات رھبران انق[ب يعنی لنين و تروتسکی در سال ھای 

ا آنارشيسم در تکرار تھمت ھای ھميشگی عليه در اين ج. اروپا، انزوای انق[ب، و در نتيجه رشد بوروکراسی و غيره
  .بولشويسم با بورژوازی ھمصدا می شود

  

از اقتصادی، سياسی، اجتماعی  -در طی چند سال گذشته که نظام سرمايه داری جھانی با حادتيرين بحران در ھمۀ ابعاد خود
البته اين امر بيش از ھرچيز . ی پيدا کرده اندتررو به رو بوده است، آنارشيست ھا رشد و نفوذ بيش - گرفته تا ايدئولوژيک

ترين تدارکی برای بيان گر ضعف انواع گروه ھا و احزابی است که از مارکسيسم تنھا نام آن را يدک می کشند و کوچک
وری با اين حال، سپری شدن چند سال گذشته، به خوبی نشان داد که بدون برنامه، تئ. سازماندھی در شرايط کنونی نديده اند

جنبش کارگری در طول . انق[بی، سازماندھی، رھبری و تشکيل حزب پيشتاز کارگری، نمی توان دستاورد چندانی داشت
سال گذشته، آموخته است که برای کسب ابتدايی حقوق خود بايد متشکل شود و در  ٢٠٠مسير مبارزاتی خود طی تقريباً 

 ١٩١٧تجربۀ خونين کمون پاريس و انق[ب پيروزمند اکتبر . دست بزند مواردی با اعمال فشار از پايين، به رفرم ھايی ھم

روسيه نيز اثبات کردند که طبقۀ کارگر تنھا با تشکيل حزب انق[بی خود است که می تواند به تسخير قدرت سياسی، درھم 
اين حال باکونين و پيروانش با . شکستن ماشين دولتی کھنه و بنا نھادن دولت کارگری برای رسيدن به سوسياليسم، دست بزند

طرد ھرگونه اقدام «به دليل درک عميقاً نادرست خود نسبت به مفاھيم رفرم، انق[ب، تسخير قدرت و الغای دولت، و دليل 
» سياسی که پيروزی کارگران بر سرمايه داری و در نتيجه الغای دولت را ھدف فوری و ب[واسطۀ خود قرار نمی دھد

)١١( ،
  .ری را در درون جنبش کارگری از دست داده اندفرصت ھای بسيا

و بنانھادن جامعه ای سوسياليستی مبارزه می کند که در آن  تسخير قدرت سياسی به دست طبقۀ کارگرمارکسيسم برای 
پرسش اين است که آيا طبقۀ کارگر تا آن زمان بايد از ھرگونه فعاليت سياسی که . دولت به تدريج زوال خواھد يافت

قرار نداده، دوری کند؟ ھيچ چيز به اندازۀ پاسخ مثبت به » فوری و ب[واسطه اش«ی سرمايه داری و دولت را ھدف سرنگون
مارکسيست ھای انق[بی ضمن مبارزه برای کسب مطالبات ! اين سؤال نمی تواند برای بورژوازی مسّرت بخش باشد

مانند خواست افزايش دستمزد و (ارزۀ کارگران باشد روزمرۀ طبقه کارگر، ضمن دفاع از ساير رفرم ھايی که حاصل مب
و ضمن دفاع از تشکل ھای مستقل کارگری، در مسير ايجاد حزب پيشتاز انق[بی و ھدف سرنگونی نيز تدارک ) نظاير آن

  .می بينند و ھرگز باور ندارند که حزب بايد وظيفۀ تسخير قدرت و سپس مديريت جامعۀ پسانق[بی را برعھده بگيرد

  :ابع و توضيحاتمن



 

١٣ 
(1) G.M. Stekloff, “History of the First International” (1928), Part 2, Chap. 2: 

http://www.marxists.org/archive/steklov/history-first-international/ch22.htm 

L. Trotsky, “The lessons of Spain: The last warning” (1937):  

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1937/xx/spain01.htm 

  ۶۶رگری سوسياليستی، فصل دوم، ص ، نشر کا"بيانيۀ کمونيست"انگلس، . مارکس، ف. ک) ٣(

  ١١٠و  ١٠۶جنگ داخلی در فرانسه، صص ) ۴(

قيدوبندھای  ۀمطرح کرد عبارت است از گسستن ھم توليدکنندگان آزاد و ھمبسته که مارکس ۀمايه طرح جامع درون) ۵(
شود و  ھای انسان می نمندیداری از نظر او اين است که چنين نظامی مانع رشد توا سرمايه ینف یو مبنا ،اسارت بار بشری

  . و حيوان بارکش است ءستای حركت آن تقليل انسان به شیرا

http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sysyllim10/farasoye.htm 

  :٣٣-٣٢. ، نشر کارگری سوسياليستی، صص"نقد برنامۀ گوتا" انگلس،. مارکس، ف. ک) ۶(

http://nashr.de/1/marx/gota/0.pdf  

  ٢٢ص ) جنبۀ تئوريک(، بخش دوم )سوسياليسم( انگلس، آنتی دورينگ، فصل سوم ) ٧(

(8) N. Chomsky, “Chomsky on Mis-education”, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2004, 

chap 2, p. 44 

(9) http://www.chomsky.info/interviews/19961223.htm 

(10) http://www.chomsky.info/articles/1986----.htm 

(11) M. Bakunin, “Marxism, Freedom and the State” (1867-1872), chap. 6: 

http://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/mf-state/ch06.htm 

  

  

  

  

  

  

  



 

١٤ 
  آنارشيسم و سوسياليسمآنارشيسم و سوسياليسم

  لنين. ا.و

  

 
  ١٩٠١: نگارش

  .منتشر گرديد ٧، شمارۀ انق!ب پرولتریدر مجلۀ  ١٩٣۶اين مطلب نخستين بار در سال : انتشار

  ٣٣٠-٣٢٧، صفحات ۵، مسکو، جلد ١٩۶١، Foreign languagesمجموعه آثار لنين، انتشارات : منبع

  کيوان نوفرستی :ترجمه از متن انگليسی

  

  :تزھا

با درنظر گرفتن اشتنر، بايد گفت (از وجود خود ) به بعد ١٨۶۶، بين المللباکونين و (سال  ۴٠تا  ٣۵آنارشيسم در مسير . ١
  .نگفته است استثمارکلی عليه  مبتذل، ھيچ چيز به جز شعارھای )تریدر مسير سال ھای بسيار بيش

) ب(استثمار؛  عللدرک ) الف(رايج بوده است؛ آن چه مفقود بوده، عبارتست از  ھزار سال ٢اين عبارات برای بيش از 

به مثابۀ نيرويی خ[ق به منظور تحقق  مبارزۀ طبقاتیدرک ) ج(جامعه که به سوسياليسم می انجامد؛  تکاملدرک 
  .سوسياليسم

در آنارشيسم، ھيچ . اعی بر ابزار توليدمالکيت اجتم. کا=يیبه عنوان پايۀ اقتصاد  خصوصیمالکيت . استثمار عللدرک . ٢
  .کدام

  .فردگرايی به عنوان پايۀ کّل جھان بينی آنارشيستی. بورژوايی است به صورت وارونه فردگرايیآنارشيسم، 



 

١٥ 
 اقليت. بر زمين اقتصادردهخُ مالکيت و ردهدفاع از خُ {

)١(
  

  }اتوريته و سازمانده بخشقدرت وحدتنفی 

  .تکامل سرمايه داری به سوسياليسم -نقش توليد انبوه -جامعه ناتوانی از درک تکامل. ٣

  ).روانشناسی يک روشنفکرد مضطرب يا فرد آواره؛ و نه يک پرولتر. است نااميدیآنارشيسم، محصول (

  .پرولتاريا طبقاتیناتوانی از درک مبارزۀ . ۴

  .نفی مضحک سياست در جامعۀ بورژوايی

  .کارگران ناتوانی از درک نقش سازمان و آموزش

  .جانبه و نامرتبطيک وسايلاز  دارويینوش

  آنارشيسم، در دورۀ تفوق و سلطۀ خود در کشورھای روميايی، چه سھمی را در تاريخ معاصر اروپا ادا کرده است؟. ۵

  .ھيچ گونه دکترين، تعليم انق[بی، يا تئوری -

  پاره کردن جنبش طبقۀ کارگرپاره -

  ).١٨٧٣؛ باکونينيسم، ١٨٧١پرودونيسم، (زمون ھای جنبش انق[بی شکست مفتضاحانۀ کامل در آ -

  .، در پشت ماسِک نفِی سياستبورژوايیتبعيت طبقۀ کارگر از سياست  -

  

  

  لنين ويراست -عدم پذيرش اطاعت اقليت از اکثريت در نزد آنارشيست ھا ، يعنیKeine Majorität اقليت، )١(

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/dec/31.htm 

  ۵۴ميليتانت، شمارۀ : مندرج در

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦ 
  اسطوره يا واقعيت؟اسطوره يا واقعيت؟: : خودسازماندھی آنارشيستیخودسازماندھی آنارشيستی

  

  سامان راد

  ۵۴از ميليتانت شمارۀ 

در واقع آن ھا ادعا . پنھان می شوند" خودسازماندھی"پرکاربرد  جريان ھا و گرايش ھای آنارشيستی، ھميشه پشت عبارت
اما در اين ميان اين سؤال ھم چنان . می کنند که نه رھبر و اتوريتۀ سازمانی دارند، و نه سلسله مراتب و خط مشی سياسی

ياسی، در آن صورت گيری می کند؟ اگر نه رھبری وجود داشته باشد و نه خط مشی سباقی می ماند که پس چه کسی تصميم
  .ھيچ گونه عملی، در ھيچ شکلی، صورت نخواھد پذيرفت

ولی بايد پرسيد که چه کسانی مقاsت را . مث[ً شمار زيادی از نشريات آنارشيستی، به خصوص در اروپا، توزيع می شود
سردبير است؟ ھزينۀ  می نويسند؟ چه کسانی در مورد انتشار يا عدم انتشار يک موضوع تصميم گيری می کنند؟ چه کسی

يعنی ھمين مورد ساده به خوبی نشان می دھد که خودسازماندھی، بيشتر يک اسطوره . نشريه از کجا تأمين می شود؟ و غيره
  .، يک خط مشی ھدايت کننده وجود دارد"نبود رھبری"است تا واقعيت، و اتفاقاً در پس ادعاھای 

، به مناسب اول ماه مه سال ")خيابان ھا را بازپس گيريد" ("RTS"تی مشھور مث[ً در يکی از بيانيه ھايی که گروه آنارشيس
  :در لندن پخش کرده بود، آمده است که ٢٠٠٠

ما نه رھبر داريم و نه کميته و ھيئت رئيسه . يافتهمراتب، خودانگيخته و خودسازمان، گروھی است بدون سلسلهRTSگروه "
. تصميم گيری، برنامه ريزی استراتژيک و توليد ايدئولوژی وجود ندارد چيزی به اسم واحد متمرکز برای. و سخنگو

".طرح جامع و دستورکار ازپيش تعيين شده ای وجود ندارد. عضويت و تعھد رسمی درکار نيست
١

  

ی چه کسانی ھستند، بيانيۀ باs به دست چه کسان" ما"اول اين که اين . ولی در اين جا دو مسأله وجود دارد! بسيار عالی
نوشته شده و اصوsً چه افرادی تصميم به چنين اقدامی گرفته اند؟ ثانياً، اگرھم آن چه گفته شده است، واقعيت داشته باشد، 

ممکن است برای آنارشيست ھا کمی برخورنده به نظر برسد، ولی بايد گفت سرمايه داری با . بازھم جای خوشحالی نيست
در اين جا نه از تئوری خبری است و نه از تحليل . ای سرنگون نخواھد شد"خودانگيخته"يک چنين روش ھای اتفاقی و 
فقدان سمت و سوی مشخص سياسی، ھدف و انسجام، آن ھم در مقابل دشمنی ". آلترناتيو"منطقی جامعه و نه ارائۀ يک 

                                                           
1
 http://socialismoryourmoneyback.blogspot.com/2011/05/organising-to-change-world.html  



 

١٧ 
، ھرگز کاری )مايه داریيعنی سر(يافته که تا خرخره به ابزارھای ايدئولوژيک و دستگاه سرکوب مسلح است شديداً سازمان

  .از پيش نمی برد

" آنارشيست"به ھر حال آن ھا . واقعيت اينست که رھبران يک چنين جنبش ھايی، عاری از ايدئولوژی و مشی سياسی نيستند

ھرچند (تعيين می کنند ) از جمله مارکسيست ھا(مشخصی، ھويت خود را در تقابل با ديگران " اصول"ھستند و با اتکا به 
مروز جريانات متنوع آنارشيستی و گاه ضّد و نقيض وجود دارند؛ ولی به ھرحال شماری از خصويات و انديشه ھا بين که ا

علت ريشه ای  -و نھادھای حکومت، ارتش، پليس، دادگاه ھا و غيره -برای آنارشيست ھا، دولت). اکثر آن ھا مشترک است
بنابراين اين علت ريشه ای بايد نابود بگردد؛ و سپس نه با شکل  . تمامی بدبختی ھای جھان کنونی و نظم موجود ھستند

  .جديدی از حکومت، که با معرفی ناگھانی يک جامعۀ بی طبقه جايگزين شود

، به نفی ھرگونه مشارکت در فعاليت ھای حزبی و "خودسازماندھی"اين نوع مخالفت با ھرگونه اتوريته، با تأکيد بر 
البته بايد يادآوری کرد که (با ھرگونه رفرم و تغيير سياسی از طريق دولت منجر می شود  سازمانی از يک سو، و مخالفت

مارکسيست از رفرمی دفاع می کنند که حاصل مبارزۀ خود طبقۀ کارگر و در واقع از پايين باشد تا توزان قوا را ھرچه 
نه رفرم به معنای چانه زنی ھای متداول بيشتر به سمت اين طبقه و ھدف درھم شکستن دولت سرمايه داری چرخش دھد؛ و 

  ). که از باs صورت می گيرد

مث[ً بايد فرضاً پرسيد که اگر آنارشيست ھا در داخل ايران نيرومند بودند، دقيقاً چه موضعی در مقابل اعتصاب رانندگان 
ه سرعت خصلت ضد ، که خود در شرايط خاص ايران قدمی بسيار بزرگ بود و ب"سنديکا"شرکت واحد برای تشکيل 

سرمايه داری پيدا کرد، و رھبران عملی آن می گرفتند؟ به طور يقين می توانيم بگوييم که به خاطر خصومت خود با سلسله 
بنابراين اگر . عملی اختيار می کردنداعتنايی و بیمراتب و رھبری و بسياری چيزھای ديگر، در بھترين حالت موضع بی

شيست ھا، به دليل ضّديت خود باھرگونه سازماندھی متمرکز و بابرنامه، متأسفانه عم[ً به رژيم دقت کنيد می بينيد که آنار
 .سرمايه داری خدمت می کنند که خود از اين نوع سازماندھی کارگری به شدت ھراس دارد

ت ھا در اين خ[صه می در انتھا بايد اضافه کنيم که يکی از تفاوت ھای ما، به عنوان مارکسيست ھای انق[بی، با آنارشيس
خود را با صراحت و شفافيت به جنبش کارگری اع[م می کنيم، اما آن سلسه مراتب را با اتکا به " سلسه مراتب"که ما شود 

ھمۀ کارگران از اين موضوع آگاه ھستند . تجارب کمون پاريس و اتق[ب روسيه، کنترل شده و دمکراتيک سازمان می دھيم
اما آنارشيست ھا اين سلسله مراتب را مخفی نگاه . ض و تغيير و يا عزل نمايندگان و منتخبين خود باشندو بايد قادر به تعوي

اين صرفاً يک روش . سلسله مراتب دارند و باز ھم آن را انکار می کنند. رھبری دارند، ولی آن را انکار می کنند. می دارند
چرا که خرده . ه نوعی ايدئولوژی ای ھمانند ايدئولوژی بورژوايیاشاعۀ آگاھی کاذب در درون جنبش کارگری است؛ يعنی ب

  !تقليد می کند از بورژوازی ) ھمانند بسياری امور ديگر(بورژواری در جامعه ھمواره در امور سازماندھی 

  

  

  

  

  

  

  



 

١٨ 
  مارکسيسم در مقابل آنارشيسممارکسيسم در مقابل آنارشيسم

  

  سيروس پاشا: مترجم

  ۵۴از ميليتانت شمارۀ 

شی که با خواست عدالت اجتماعی در سرتاسر جھان ايجاد شده است، جذب ايده ھای بسياری از جوانان در طی جنب
به نظر می رسد که آنارشيست ھا مدافع ھمان چيزی . حتی اگر خودشان را آنارشيست خطاب نکنند - آنارشيستی می گردند

در واقع . شوندهو خودمديريت يافتهطبقه، جامعه ای خودسازمانجامعۀ بی: ھستند که مارکسيست ھا ھم می خواھند؛ يعنی
بسياری از آنارشيست ھا، مانند ما، می گويند که . خ[صه می کنيم" قدرت کارگری"ھمان چيزی که ما اغلب در عبارت 

جامعه ای بدون رئيس و رؤسا، پليس؛ ھمراه با برابری اجتماعی؛ بدون ثروتمندان و بمب ھای ھسته . مدافع انق[ب ھستند
  .در آن مردم به دنبال سود نباشندای؛ جامعه ای که 

اما سؤال آنست که اگر ما و آنارشيست ھا ھر دو اھداف مشابھی داريم، پس وجه اخت[ف چيست؟ چرا بايد بين مارکسيست 
  ھا و آنارشيست ھا خصومت وجود داشته باشد؟

رشيست ھا مخالف تشکيل حزب آنا. اول، مسألۀ حزب است و دوم مسألۀ دولت. در اين جا دو اخت[ف بنيادی وجود دارد
. سياسی ھستند؛ در حالی که به اعتقاد ما طبقۀ کارگر برای ھدايت مبارزه عليه سرمايه داری نيازمند يک حزب سياسی است

  اما چرا ما روی تشکيل يک حزب انق[بی سياسی پافشاری می کنيم؟

روميت ھای ناشی از جنگ جھانی، ميليون ھا نفر از مح. نگاھی بيندازيم ١٩١٧اجازه دھيد که به رويدادھای روسيه در سال 
فئودالی قرار ميليون ھا دھقان، که در اسارت شرايط شبه. کارگران را به ضّديت با دولت روسيه و سرمايه داران کشانده بود

برای به و پس از آن، کارگران در ت[ش ) ١٩١٧فوريۀ (در طول نخستين انق[ب . داشتند، خواھان زمين و آزادی بودند
  .دست گرفتن حکومت، سازمان ھای خود، يعنی سوويت ھا را داير نمودند



 

١٩ 
بين فوريه و اکتبر ھمان سال، ده ھا . چنان به بقای خود ادامه داداما يک دولت حامی سرمايه داری، يعنی دولت موقت، ھم

اين حزب قادر بود که . ، پيوستندترين حزب انق[بی، يعنی بلشويک ھا به رھبری لنين و تروتسکیھزار نفر به منسجم
  .شوراھا را برای قدرت گيری و سرنگونی دولت موقت رھبری کند

اما . تاريخ نمونه ھای بسياری از خودسازماندھی کارگران، و استقرار شوراھای کارگری و دھقانی را نشان داده است
[بيون نيز برای رھبری کردن، برای مبارزه در ترين انقجمنسم. اری در درون آن ھا وجود داردگيری ھای سياسی بسيجھت

  .انداز تسخير قدرت، نيازمند سازماندھی ھستندراستای چشم

ھنگامی که فاشيست ھا ت[ش کردند تا با ارتش قدرت را تسخير کنند، کارگران . است ٣٧-١٩۶٣نمونۀ ديگر در اسپانيای 
ا، و در بارسلونا به عنوان مرکز آن، کارگران به اشتراکی کردن در کاتالوني. اقدام به ايجاد شوراھای کارگری خود نمودند

ھرچند در جبھۀ ضّد فاشيست، احزاب مھمی قرار . وکار و امور خود پرداختند و آن را تحت کنترل خود درآوردندکسب
که اع[م  کرده اين احزاب مھم از سوی حزب کمونيست استالينيستی حمايت می شدند . داشتند که مدافع سرمايه داران بود

  ".اول با فاشيست ھا بجنگيد؛ تا اط[ع ثانوی سوسياليسم را کنار بگذاريد"بود 

" کنفدراسيون ملی کار"آنارشيست ھای . با احزاب مدافع سرمايه داری تشکيل شد" جبھۀ خلقی"در کاتالونيا، يک حکومت 

)CNT(وستندترين جنبش آنارشيستی در جھان ھم به اين دولت پي، يعنی بزرگ!  

استالينيست [آنارشيست ھا مانند کمونيست ھا . ھمين موضوع نشان داد که آن ھا کام[ً در مورد مسألۀ قدرت سردرگم ھستند
، متوجه نشدند که بھترين راه شکست فاشيست ھا، پيشبرد و تکميل انق[ب، و نابود ساختن پايۀ توده ای فاشيست ھا در ]ھا

  .طع ھيچ نيروی انق[بی منسجمی وجود نداشت که نقش يک رھبری بديل را ايفا کنددر اين مق. مناطق حومۀ شھر است

ما تمامی اشکال رھبری را "آيا ايدۀ رھبری، يک ايدۀ اقتدارگرايانه و بوروکراتيک است؟ اين شعار اصلی آنارشيست ھا که 
وھی از افراد عقل کل که  جنبش ھنگامی که مارکسيست ھا از رھبری صحبت می کنند، مقصودشان نه گر". طرد می کنيم

ھر زمانی که ما جزواتی را توزيع می کنند، قطعنامه را . تر استتر و سادهرا ھدايت می کنند، بلکه چيزی به مراتب روشن
در يک اتحاديۀ کارگری پيشنھاد می دھيم، تظاھراتی را سازماندھی می کنيم يا روزنامه ای را انتشار می دھيم، در حقيقت 

  .امر رھبری کردن بوده ايمدرگير 

ديگر سازماندھی کنند تا به با اين ھمه، از نظر ما انق[بيون و سوسياليست ھای منسجم ھم نياز دارند که ھمراه با يک
صورت جمعی و دموکراتيک در مورد نحوۀ مبارزه عليه کارفرمايان، دولت و جريان ھای راست در جنبش کارگری، 

اين موضوع احتماsً در يک اتحاديۀ کارگری يا يک گروه دانشجويی واضح به نظر می رسد، . تصميم بگيرند و عمل کنند
اما مارکسيست ھا می گويند که سوسياليست ھا بايد اين کار را در يک سطح ملی، و در صورت امکان بين المللی، انجام 

د، ناگزير در سطح محلی سازمان رخ بدھ" خودجوش"و " خودانگيخته"اگر ما بگذاريم که ھمه چيز به صورت . دھند
  .خواھيم يافت؛ درحالی که نيروھای راست خود را در مقياس ملی سازمان خواھند داد و ھميشه ما را مغلوب خواھند کرد

اين که احزاب سياسی ھميشه . ما به سازمانی نياز داريم که در سطح ملی ھماھنگ شده باشد، يعنی يک حزب
اتفاقاً جنبش ھای آنارشيستی به مراتب غيردموکراتيک تر از احزاب . تند، نادرست استغيردموکراتيک و اقتدارگرا ھس

درعوض شما با يک . سوسياليستی ھستند؛ چرا که آن ھا فاقد روال دموکراتيک برای تصميم گيری اکثريت ھستند
پيوندھای غيررسمی محفلی را  رو به رو می شويد که در آن بھترين سخنگوھا، کسانی که بھترين" ساختارامپراتوری بدون"

ساختار رو به شکل و بیوقتی که شما با جنبش ھايی بی. دارند، قادرند که جنبش را در دست بگيرند و بر آن سوار شوند
ھستنيد، ديگر نه قابليت پاسخگويی داريد، نه انتخابات منظم و نه حتی يک ديدگاه کلی از انجام يا عدم انجام تصميمات اتخاذ 

  .شده

  نتخاباتا



 

٢٠ 
از آن جا که سرمايه داری پارلمانی . آنارشيست ھا مخالف شرکت در انتخابات يا حمايت از يک حزب سياسی ھستند

مبارزات انتخاباتی يا حتی . به اين می گويند برخورد لجوجانه. غيردموکراتيک است، آن ھا از شرکت در آن امتناع می کنند
  .ويج عقايد خود و افشای سرمايه داران استانتخاب کردن افراد، يک راه مھم برای تر

، به ھمراه مثال ١٩٧٣نمونۀ کودتای نظامی شيلی در سال . البته سوسياليست ھا توھمی به پارلمان ھای سرمايه داری ندارند
. ند، سرمايه داران ت[ش خواھند کرد که آن را به طور حذف کن"تند برود"بسيار ديگر، نشان داد که اگر دولت منتخب چپ 

آن چه اھميت دارد، نه وجود يک اکثريت چپ در مجلس، که تسخير قدرت از سوی کارگران و از طريق سازمان ھای آن 
  اما اگر موضوع چيزی رخ بدھد، آن گاه قدم بعدی چه خواھد بود؟. ھا است

  دولت

حکومت  - نظامی که ما می خواھيم. ما خواھان الغای دولت ھستيم؛ اما اين خواسته ب[فاصله بعد از انق[ب محقق نمی شود
به معنای آن است که مردم خود در سطح محلی تصميم می گيرند که چگونه شھرھا، سيستم  -کارگری و قدرت کارگری

تحقق چنين چيزی، مستلزم وجود شوراھا، به عنوان اشکال مدرن . ونقل، انجمن ھا و البته مراکز کار خود را اداره کنندحمل
  .کز کار و انجمن ھا مختلف استسوويت ھا، در مرا

ای به ع[وه، نھادھای محله. ، برای قدرت کارگری کافی نيست"ای عمل کنيدای فکر کنيد، محلهمحله"با اين حال شعاِر 
ای و ملی ھماھنگ کنند؛ تصميات بزرگ راجع به چگونگی ساخت دموکراسی نياز دارند که خود را در سطح منطقه

در روز نخست . آنارشيست ھا نمی توانند يک مسألۀ حياتی را پاسخ دھند. و بين المللی را اتخاذ نمايندسوسياليسم در بعد ملی 
انگلس و . رو خواھند شد، چه در داخل و چه از خارجانق[ب،  کارگرانی که در قدرت قرار دارند، با حم[ت دشمن روبه

) پليس، ارتش و غيره" (ھيئتی از افراد مسلح"که دولت اساساً مارکس به عنوان بنيانگذاران سوسياليسم علمی، اع[م کردند 

  .است

ميليشيای کارگری، که در سطح ملی ھماھنگ شده و : انق[ب در امريکا نيز به ھيئت ھايی از مردم مسلح نياز خواھد داشت
ويند که آنارشيست ھستند، ما اگر راديکال ھا بگ. آمادۀ مقابله با تھاجم امپرياليسم و شکست ت[ش ھای ضدانق[ب مسلح باشد

اگر ". جداً؟:"ھستند، سؤال خواھيم کرد" انق[بی"اگر بگويند که ". شما انق[بی ھستيد يا رفرميست؟: "از آن ھا خواھيم پرسيد
شما به يک سازمان نياز داريد، در سطح . باشد، آن وقت يک نتيجه گيری منطقی وجود دارد" مثبت"پاسخ به ھر دو پرسش، 

المقدور بين المللی، که به شکل دموکرتيک سازمان يافته باشد، کارگران، دانشجويان، بيکاران، افراد بازنشسته، حتیملی و 
را حول يک ھدف مشترک گرد آورد؛ و ... گرايان، جوان و پير و سياه پوستان و سفيدپوستان، ھمجنسگرايان و دگرجنس

جامعۀ بديل، يعنی برای انق[ب، مبارزه کند؛ اين ھمان چيزيست که حزب  قادر باشد که بر بنيانی بلندمدت و ممتد برای يک
  .انق[بی مارکسيستی طبقۀ کارگر نام دارد

  منبع

http://socialistaction.org/2011/08/marxism-vs-anarchism/ 

 

  

  

  

  



 

٢١ 
  بحثی با آنارشيست ھابحثی با آنارشيست ھا: : از منظر مارکسيسماز منظر مارکسيسم» » الغای دولتالغای دولت««

  آرمان پويان

  ۵۴از ميليتانت شمارۀ 

سلطنتی، جمھوری،  :يعنی کند؛پشت نقاب ھای بسياری مخفی  خود را دولت سرمايه داری در دورۀ کنونی، می تواند
 ،ظاھر آن، يک چيز است و آناز  فارغاما در نھايت ھدف دولت سرمايه داری، . و نظاير اين ھا خواه،و تماميت استبدادی

بنابراين ھدف مارکسيسم ھم نه صرفاً الغای دولت، که پايان دادن . حفظ و تحکيم حاکميت اقليتی از جامعه، يعنی بورژوازی
  .به جامعۀ طبقاتی است

جود مادام که طبقات و. دولت با تقسيم جامعه به طبقات، و برای دفاع از مالکيت خصوصی، پا به عرصۀ حيات گذاشت
بنابراين پرسش اينست که چه گونه می توان به حيات جامعۀ طبقاتی پايان . دارند، نھادی به نام دولت ھم وجود خواھد داشت

  داد؟

ھمان . نه با انکار آن، بلکه تنھا با پيروزی يکی از طبقات متخاصم، يعنی پرولتاريا: در پاسخ به چنين پرسشی بايد گفت
ع موجود، که انتخابی ميان ضوسوسياليسم و  رگ گفت، انتخاب پيش روی ما نه انتخابی بينطور که يک بار رزا لوکزامبو

ورت می گيرد و صدر نظام سرمايه داری، توليد برای کسب سود و نه رفع نيازھای اجتماعی . سوسياليسم و بربريت است
به ھمين ترتيب . گرسنگی و مرگ می کشانداين ولع برای سود بيشتر، بازھم ميليون ھا نفر از مردم جھان را به کام فقر، 

حرص و ولع آن ھا برای کنترل بازارھا و مواد خام، به جنگ ھا و ويرانی ھای بی پايانی خواھد انجاميد، کما اين که تاکنون 
  .نيز چنين بوده است

رگز متمدنانه قدرت و بورژوازی ھ. پيروزی برای طبقۀ کارگر، تنھا می تواند به معنای نابودی دولت سرمايه داری باشد
کارگران بايد . اين مسأله ای است که تاريخ به ما نشان می دھد. ابزارھای اعمال خود را دودستی تقديم طبقۀ کارگر نمی کند

  .ايجاد کنند -دولتی که برای نخستين بار مدافع حاکميت اکثريت بر اقليت باشد -يک دولت جديد

  :دخود می گوي دولت و انق!بلنين در کتاب 

دولت مورد " شکل انق[بی و گذرای"اش را عليه آنارشيسم تحريف نکنند، عمداً مارکس برای آن که مفھوم واقعی مبارزه«
ما در مسألۀ برانداختن دولت به عنوان . دولت فقط تا مدتی برای پرولتاريا sزم است. نياز پرولتاريا را خاطر نشان می سازد

ولی تأکيد می کنيم که برای نيل به اين ھدف، استفادۀ موقت از شيوه ھا، . يست ھا نداريمھدف، ھيچ گونه اخت[فی با آنارش
افزارھا و وسايل قدرت دولتی عليه استثمارگران، sزم است، ھمان گونه که برای برانداختن طبقات نيز، ديکتاتوری موقت 

 »طبقۀ ستمکش ضرورت دارد
)١(

  

  :توضيح می دھد کهلينيسم و بلشويم استابه ھمين ترتيب، تروتسکی نيز در اثر 

مارکسيست ھا تنھا تا . مارکسيست ھا کام[ً با آنارشيست ھا در مورد ھدف نھايی، يعنی نابود ساختن دولت، توافق دارند«
 »ھستند که معتقدند صرفاً با ناديده گرفتن دولت نمی توان آن را نابود ساخت" گرادولت"جايی 

)٢(
  

دولت وجود و پس از آن، عم[ً يک شبه. گونه خواھد بود که ماشين دولتی قبلی ديگر وجود ندارد يعنی در بدايت امر، اين
، ١٨٧١مارکس و انگلس از تجربۀ کمون پاريس . وظيفۀ تمامی انق[ب ھای گذشته، تسخير قدرت دولتی بود. خواھد داشت

ق استفاده کنند، بلکه در عوض بايد آن را با يک ابزار به اين نتيجه رسيدند که کارگران نمی توانند فقط از ابزار دولتی ساب
  .دولتی که حامی منافع اکثريت جامعه است و بنيان يک جامعۀ سوسياليستی را می گذارد. دولتی تماماً جايگزين نمايند



 

٢٢ 
اب و عزل لنين گفت که برای تضمين حفظ کنترل کارگران بر اين دولت، ھمۀ مقامات ب[استثنا بايد مسئول، و قابل انتخ

تمامی وظايف بوروکراتيک، بايد دست به دست بچرخد تا ھمه را . باشند، و درآمدی بيش از يک کارگر ماھر دريافت نکنند
به جز -نبايد يک نيروی مسلح ويژه، جدا از تودۀ مردم وجود داشته باشد و به ع[وه به تمامی احزاب سياسی. درگير کند
  .حق فعاليت داشته باشند -فاشيست ھا

تر به دولت و حاکميت تر به معنای نياز کمنياز کم. وظيفۀ چنين دولتی، توسعۀ اقتصاد برای ريشه کن ساختن احتياجات است
زمان با جايگزين شدن حاکميت يک طبقه بر طبقه ای ديگر و حکومت مردم، با جامعۀ طبقاتی و دولت، ھم. بر جامعه است

  .از منابع برای رفع نيازھای اجتماعی، رو به اضمح[ل خواھد گذاشت ريزی شدهادارۀ امور و استفادۀ برنامه

شبۀ دولت ھستند؛ موضوعی که ھم عدم درک صحيح آن ھا از مفھوم اين در حاليست که آنارشيست ھا خواھان الغای يک
  .دولت را نشان می دھد و ھم نبود برنامۀ مشخص و ضروری برای رسيدن به ھدفی که اّدعای آن را دارند

به عنوان يک نمونه، . اين رويکرد نسبت به مقولۀ دولت را می توان ھمواره در تاريخ انديشۀ آنارشيست ھا مشاھده کرد
باکونين، که خصومت شديدی با ھرگونه نھاد قدرت سياسی و ازجمله مفھوم دولت داشت، طی کنفرانسی آنارشيستی در سال 

  :اع[م کرد که ١٨٧٢

و  ،يچ ھدفی به جز ايجاد يک سازمان و فدراسيون اقتصادی مطلقاً آزاد، بر پايۀ کار و برابریآرمان طبقۀ کارگر، ھ... «
نمی تواند باشد؛ و يک چنين سازمان يا فدراسيونی تنھا می تواند از خ[ل عمل  سياسی کومتمستقل از ھرگونه حتماماً 

سازمان ...   پا به عرصۀ حيات بگذاردخودگردان،  خودانگيختۀ خود پرولتاريا، از خ[ل اصناف آن ھا، از خ[ل کمون ھای
پرولتاريا، اگر قدرت ... دبقه و به ضرر پرولتاريا باشچيزی به جز تشکي[ت حاکميت، به نفع يک ط دتوان نمی سياسی

) تأکيدھا از من است(» سياسی را تسخير کند، به يک طبقۀ حاکمه و استثمارگر تبديل خواھد شد
)٣(

  

می توان گفت که مبارزۀ مارکسيست ھا، نه صرفاً عليه سرمايه داری، بلکه برای استقرار سوسياليسم و پس به طور خ[صه 
شبه از ميان به اعتقاد مارکسيسم، پس از انق[ب سوسياليستی، طبقات اجتماعی به ناگھان و يک. نھايتاً جامعۀ بی طبقه است

ست و در واقع حافظ منافع اکثريت، در مقابل اقليت است، پس نمی روند؛ و چون دولت، به معنای وجود طبقات اجتماعی ا
. می توان گفت که پس از انق[ب سوسياليستی و در طول دورۀ گذار، دولت کارگری به اين مفھوم وجود خواھد داشت

ن است که اين مارکسيست ھا بر سر ھدِف الغای دولت، تماماً با آنارشيست ھا توافق دارند؛ اما مورد مھم اخت[ف دقيقاً ھمي
بنابراين به تأکيد بايد گفت که دولت کارگری و رھبری انق[بی طبقۀ . دولت کارگری، طی يک پروسه مضمحل می شود

اين ھدف . ھدف نھايی، ھمان طور که اشاره شد، رسيدن به جامعه ای بی طبقه است. کارگر، به ھيچ وجه ھدف غايی نيست
، از ميان رفته و محو شده )مبارزۀ طبقاتی(ط عينی مستلزم وجود دولت است زمانی محقق می شود که آن دسته از شراي

به بيان ديگر، زمانی که طبقۀ کارگر از طريق منحل کردن ساير طبقات، از طريق متحد ساختن کّل انسان ھا در قالب . باشد
ملل يا طبقات مختلف وجود يک برنامۀ جھانی توليد، خود را منحل کرده باشد، در آن صورت ھيچ گونه تخاصمی ميان 

نخواھد داشت، و ھنگامی که توليد به چنان سطحی رسيده باشد که روزکار به اندازۀ کافی برای شرکت ھمۀ افراد در 
فرھنگ، آموزش، ھنر و ادارۀ جامعه مھيا بشود، آن وقت است که اجبار و انقياد ديگر نقشی عينی نخواھد داشت و بی معنا 

  .خواھد شد

  :منابع

، ١٣٨٧، ترجمۀ محمد پورھرمزان و علی بيات، انتشارات حزب تودۀ ايران، چاپ سوم، "دولت و انق[ب"لنين، . ا.و )١(
  ٧٢.، ص۴فصل 

  :٢٠. ، نشر کارگری سوسياليستی، ص"استالينيزم و بلشويزم"تروتسکی، . ل )٢(

http://nashr.de/1/trot/stlin/0.pdf  

(3) G.M. Stekloff, “History of the First International” (1928), Part 2, Chap. 2: 

http://www.marxists.org/archive/steklov/history-first-international/ch22.htm 
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  نامۀ يک آنارشيست سورینامۀ يک آنارشيست سوری

  سپھر سالکی: ترجمه

  ٥٣از ميليتانت شمارۀ 

در مورد اوضاع کنونی سوريه و مبارزات گروه ھای آنارشيستی در درون  يک آنارشيست سوری متن زير، مقالۀ :ميليتانت
  . فته استياانتشار  ۀ کنونیرفقا، در شمار و مواضع اين برای آشنايی خوانندگان با نظريات اين کشور است که

در عوض سعی خواھيم نمود تا انتقادات خود نسبت به آنارشيسم  .رتی نداردضرو نويسندۀ اين مطلبنقد  ا در اين جابه نظر م
سياسی رفقای  تنھا کافی است ذکر شود که مواضعبنابراين  .در نشريه منعکس کنيمديگر  یمقاsت به تفصيل طی را

ست و ھدف از انتشار اين مطالب، نه فقط ت[ش برای ايجاد پلميک و بحث ھای سازنده و مورد توافق ما ني الزاماً  آنارشيست،
 .در مسير مبارزه می باشدھا  عملی آن اربتج چنين آموختن از برخیبلکه ھم اصولی با اين جريان،

  نامۀ يک آنارشيست سورینامۀ يک آنارشيست سوری

در جريان  در اين جا قصد دارم که شما را. ، يک آنارشيست سوری ھستم]...[ من مازن
وضعيت دشوار انسانی در کشورم، سوريه، قرار دھم؛ وضعيتی که به خاطر ستم 

گروھی از . وحشيانه از طرف رژيم عليه توده ھای شورشی به وجود آمده است
آنارشيست ھا و نيروھای ضّداستبدادی جوان سوری، از شھر حلب با من تماس گرفتند و 

ا از ھمه نظر به کمک اضطراری نياز انجمن آن ھ. خواھان کمک اضطراری شدند
اميدواريم که شما بتوانيد . دارو، چادر، شير برای کودکان و غيره؛ تقريباً ھمه چيز: دارد

کمکی به آن ھا  ،برای تخفيف مصائب و دردھای مردم سوريه در اين روزھای دشوار
  .بکنيد

پس از قتل تعدادی از ژنرال ھای . ه وخامت استدر مورد وضعيت عينی در سوريه بايد بگويم که شرايط به سرعت رو ب
*وزير دفاع و معاون او، که داماد خانوادۀ رئيس جمھور نيز بوده است(رده باsی رژيم 

از سوی نيروھای ناشناس، و پس ) 
رھای از اين که ارتش آزاديبخش سوريه مسئوليت اين حمله را پذيرفت، برخی از گروه ھای مسلح اپوزيسيون به دو تا از شھ

د، بعد يک نبرد سنگين آغاز ش. مھمی که پيش از اين تمايلی به پيوستن به انق[ب نداشتند، حمله کردند؛ يعنی حلب و دمشق
نيروھای اپوزيسيون، ارتش بشار اسد نيروھای باقی ماندۀ خود را جمع کرد و با استفاده از  فاز کسب موفقيت ھايی از طر

. قبل به کار گرفته بود، يک ضّد حمله را آغاز نمود ماهچند ده و تانک ھايی که از نيروھای موجود، شامل جت ھای جنگن

شھر را ترک می کردند و صدھا نفر ھم س[خی  بسيار وحشتناک یبسياری از شھروندان غيرنظامی به اجبار بايد در شرايط
  .شدند

رات مسالمت آميز اھميت خود را از دست داده تظاھ. ن انق[ب سوريه درگير يک نبرد مسلحانۀ آشکار شده استدر واقع ا�
و تقريباً ھيچ کسی ديگر نه زحمت يادآوری اين گونه تظاھرات را به خود می دھد و نه فکر می کند که اين دست تظاھرات 

يک آن چه به صورت يک انق[ب توده ای خودانگيخته آغاز شد، به . می توانند تأثيری واقعی بر نتيجۀ مبارزه داشته باشند
اين موضوع اساساً ھم به دليل سرکوب و ستم وحشيانۀ . مسلح آن تبديل شده است ارتش رژيم و معترضينِ  ميانلحانه سنبرد م

، و ھم به دليل دخالت حکومت استفاده کرد رژيم رخ داد که از ارتش، تانک ھا و س[ح ھای خود عليه شھروندان غيرنظامی
  . عربستان سعودی و قطرنظير نظام ھای سلطنتی  ،ھای استبدادی

ای، و حتی در رقابت بين ايران وعربستان سعودی بر سر کسب سلطۀ منطقه ،به دليل موقعيت استراتژيک سوريه، انق[ب
ما نمی توانيم باور کنيم که . بين روسيه و اياsت متحده که ھر يک بنا به منافع خودشان از يک بخش دفاع می کنند، گير افتاد

يعنی  :اھان تضعيف رقيب مخالف خود ھستندسعودی اھميتی به آزادی مردم سوريه بدھد، آن ھا فقط خو خاندان سلطنتی
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عربستان سعودی و قطر ھر کاری را که می توانستند انجام دادند تا انق[ب سوريه را به سوی . جمھوری اس[می ايران مرژي

  .که رژيم سوريه ھم ھمين کار را انجام داد مبارزۀ فرقه ای بين شيعه و سنی منحرف سازند، و مضحک آن است

اصط[حی که در اشاره به ِسير متوالی انق[ب ھای عرب به کار (اخيراً يکی از خبرنگاران بانفوذ سعودی، بھار عربی را 
به  ساير رژيم ھای تحت ستم و رقيب نيز. شيعه را تھديد می کندپيرِو مذھب يک بھار سنّی توصيف کرد که ايراِن ) می رود

رژيم سوريه ھم ت[ش می کند که از طريق ارتقای خودش به . خاطر منافع خودشان از فرقه گرايی بھره برداری می کنند
  .در سوريه، ھمين کار را انجام دھد" حامی اقليت ھای مذھبی"

شد؛ يک انق[ب توده ای ولی ما از زاويه ای متفاوت به اين اتفاقات نگاه کرديم؛ برای ما اين چيزی بود که رخ داد و آغاز 
در اين برھۀ دشوار برای توده ھا، ما روی . نئوليبرالی آن ھا" اص[حات "خودانگيخته عليه ديکتاتوری ھا و سياست ھا و 

توده ھا حساب می کنيم؛ روی سازمان ھايی نظير آن چه که رفقای ما در حلب ترتيب دادند، و ساير ابتکار عمل ھايی که به 
-اين مبارزۀ دشواری است که می توانست به يک جنگ داخلی فرقه. جوان و برخی کارگران انجام شددست دانشجويان 

برای تداوم مبارزه در راستای آزادی و عدالت ) و ما(ھيچ ضمانتی وجود ندارد، به جز عزم توده ھا . گرايانه تنزل پيدا کند
  .سازماندھی آزاد توده ھای تحت ستم - واقعی، در راستای خود

استالينيست ھا شانه به شانۀ رژيم : واقع در حال حاضر شکاف ھای بزرگی در بين طيف چپ عرب و سوری وجود دارد در
ايستادند؛ به روال معمول، آن ھا می توانند ماھيت سرکوبگر اين رژيم را " ضد امپرياليستی"بشار اسد، به عنوان يک رژيم 

در سوريه وجود دارد که تماماً و بی شرمانه " کمونيست"سه حزب . است ناديده بگيرند، اين موضوع برای آن بسيار طبيعی
از طرف ديگر، . يم پشتيبانی می کنندژساير احزاب استالينيستی مھم در کشورھای عربی نيز از ر. از رژيم حمايت می کنند

در  احتمالی" متحدين"شم ھا به چ گراياناس[مولی آن ھا به  ،چنين رژيم ھايی موضع گيری کردند تروتسکيست ھا عليه
گرايان را اس[م ۀو حتی نئوليبرالی پروژ انهرتجاعی، تماميت خواه، سرمايه دارچنين مبارزاتی نگاه می کنند و ماھيت ا

سوسياليست "اين موضوع در مورد مصر ھم که در آن تروتسکيست ھا سازمان نيرومندی داشته اند، يعنی . ناديده می گيرند
  .ق می کند، صد"ھای انق[بی

برخی فعالين . بپيوندم ردم تا به مبارزۀ رفقا و توده ھامورد ديگری که بايد بگويم اينست که من ماه اوت به سوريه بازمی گ
"در حال بازگشتيمما "سوری، کارزاری را با نام 

**
اين . به سوريه وارد خواھيم شد ]...[ما ماه اوت از . سازماندھی کردند 

من شايد به ھمبستگی شما در آن . يم ما را بازداشت کند، و يا حتی برخی را شکنجه کنند يا بکشندانتظار می رود که رژ
، ]...[در حال من ھنوز در . برخی رفقا احتماsً شما را در جريان پيشرفت ھای آتی قرار خواھند داد. زمان نياز پيدا کنم

ما در داخل سوريه ترتيب دھيد، می توانيد از ھمين جا تا آن  اگر می توانيد ھرگونه حمايتی را نسبت به رفقای. مصر، ھستم
زمان تماس بگيريد؛ من می توانم جزئيات تماس رفقای داخلمان در سوريه يا برخی رفقای مصر را در اين جا به شما بدھم 

  .با سپاس فراوان از ھمبستگی شما. تا با آن ھا ھمکاری و مشارکت داشته باشيد

  !و آنارشیبرای انق[ب، آزادی 

  مازن

  )برخی جزئيات متن برای حفظ امنيت اين رفيق حذف شده است(

  :توضيحات

   مترجم -، معاون او استوزير دفاع سوريه و آصف شوکت ،ژنرال داوود راجحهمقصود، * 

http://anarchistnews.org/content/syrian-anarchist 

 **We are coming back 



 

٢٥ 
  ھای جوان امروزی بدانندھای جوان امروزی بدانند»»آنارشيستآنارشيست««پنج نکته ای که تروتسکيست ھا بايد در مورد پنج نکته ای که تروتسکيست ھا بايد در مورد 

 

  ايو کولمن

  کيوان نوفرستی: ترجمه

  ۵٣از ميليتانت شمارۀ 

ھمکاری ) Ni patrie ni frontières(» نه کشور، نه مرز«نشريۀ  بافرانسوی است که  آنارشيست ايو کولمن، يک انق[بی
در تاريخ بيست  )AWL(» رھايی کارگر«سازمان  ٢٠١١سال  متن پيش رو، نسخۀ مطّول سخنرانی او در کنفرانس. دارد

و دوم اکتبر اين سال است؛ کولمن طی سخنرانی مذکور، پلميک ھای اخير اين سازمان با جريان آنارشيسم را مورد نقد قرار 
، منتشر ٢٠١١نوامبر  ٩، ٢٢۴، شمارۀ )Solidarity(» ھمبستگی«انی، در نشريۀ نسخۀ ديگری از اين سخنر. داده است

  .شد

***  

از صحبت ھای مصاحبه (» وقتی من برای جنبش اشغال در لندن غذا درست می کنم، در تغيير کّل جھان مشارکت دارم«
 )شونده ای در راديو آر اف آی

راطی اروپا است که ت[ش می کند به صورت جّدی با ساير جريان تنھا سازمان متعلق به چپ اف AWLتاجايی که می دانم، 
  .ھای رفرميستی يا انق[بی بحث داشته باشد

نسبت به لنينيسم و تروتسکيسم سھيم نيستم، اما با اين حال يک چيز  AWLالبته من در احترام عميق و دگماتيک سازمان 
انی که به شکل سکتاريستی و با تھمت و افترا پيش نرود، می اعتقاد به اين که بحث، تا زم: مھم در بين ما مشترک ھست

من ت[ش شما برای تعامل با ساير جريان ھای فکری را تصديق می کنم، حتی زمانی که تمام و . تواند مفيد و مثمر ثمر باشد
  .کمال با شما مخالف باشم



 

٢٦ 
به خصوص به ياد داشته باشند که کسانی . اشندرفقای آنارشيست بايد ويژگی ھای مثبت بحث ھای سياسی را به ياد داشته ب

) مارکسيست ھا(در بحث ھايی با سوسياليست ھا  -به عنوان تنھا دو نمونۀ مشھور -مثل اما گولدمن و ولترين دو ک[ر

  !شرکت کردند و دست آخر ھم از خ[ل يک چنين بحث ھايی به سوی آنارشيسم کشيده شدند

اما برای من اين طور . امروزی در کجا قرار دارد» آنارشيسم«وجه اخت[ف ما در مورد بنابراين مسألۀ بحث، اين نيست که 
متمرکز » از ُمد افتاده«بيش از حد روی آنارشيسم قرن نوزدھمی » ھمبستگی«به نظر می رسد که مقاsت شما در نشريۀ 

  .خواه و آنارشيستی امروزیبوده است و نه روی جريان ھای متنوع، مغشوش، آزادی

سال بسياری از متون آنارشيستی و  ١٠که برای تقريباً (» نه کشور، نه مرز«من از طريق فعاليت در انتشار نشريۀ 
ديگر در قالب يک شماره و تحت يک موضوع منتشر می کرده است تا به بحث و بازخورد مارکسيستی را در کنار يک

ھای جوان در نمايشگاه ھای کتاب، کنفرانس ھا و غيره » ستآنارشي«فرصت داشته ام تا با بسياری از ) سياسی دامن بزند
بی » خودشان«نسبت به آثار ک[سيک ) عموماً (چيزی که من را تکان داد اين بود که اين رفقا تا چه حد . م[قات داشته باشم

د بحث شود، اما مايلم در مطمئناً نکات بسيار زيادی وجود دارد که باي. پرودون، باکونين، اشترنر يا کروپوتکين: توجه بودند
  .اين جا فقط روی پنج مورد تأکيد کنم

  آموزش

يکسان » آموزش«ھای جوان بحث می کنند، بايد متوجه باشند که مخاطبين آن ھا از » آنارشيست«وقتی تروتسکيست ھا با 
  .برخوردار نيستند يا اصوsً به اين آموزش بھا نمی دھند

آموزش و تعليم می بينند، در اين جا با تاريخ جنبش کارگری و قوانين پايه ای » یمدارس حزب«تروتسکيست ھا عموماً در 
. مطبوعات تروتسکيستی ھنوز ھم روی اھميت يک فرھنگ تاريخی انگشت می گذارند. مارکسيسم آشنا می شوند» علم«

مورد بعضی گروه ھای  اسپانيا تا پيش از جنگ جھانی دوم، يا در) CNT(ھمين موضوع در مورد کنفدراسيون ملی کار 
  .ھم مصداق داشت، اما تا جايی که من می دانم ديگر در مورد اروپا درست نيست ١٩۶٠آنارشيستی سنتی تا قبل از دھۀ 

اين فرھنگ از انواع و اقسام فيلم ھا و مستندھای : تر استھای جوان اروپايی به مراتب متنوع»آنارشيست«فرھنگ سياسی 
اينفو «سازی و انواع جزوه ھای کوچکی که در سياسی، جنبش ضّد جھانیه ھا و موسيقی ھای شبهدو، مجلراديکال يا درجه

  .ھا بازتوليد می شوند و غيره، گرفته می شود»کيوسک

اين را ھم بايد بگويم که آن دسته از آنارشيست ھايی که پيشينۀ محکمی در تاريخ انق[بی دارند، مطلقاً اقدامات و تفکرات 
قرار نيست که شما ). ترين تمايلی ھم به کوچک نشان دادن آن ندارندو کم(خی تروتسکی را فراموش نمی کنند شخصيت تاري

متقاعد کنيد، چرا که » نستور ماخنو«يا شخص  ١٩٢١اين آنارشيست ھا را به ھر چيزی در مورد واقعۀ کرونشتات در سال 
دروغ ھا، تھمت ھا و تحريف . ھور است و ھم به خوبی مستندنقش تروتسکی در جلوگيری از اين جنبش ھای انق[بی ھم مش

ھای تروتسکيست ھا در مورد اين دوره ھای تاريخی به اين معناست که آنارشيست ھايی که از اين رويدادھای تاريخی 
خوبی ھم گيری با آن ھا مصون خواھند بود و برای اين موضوع دليل اط[ع دارند، از ت[ش ھای شما برای تماس و ارتباط

  .آن ھا به تروتسکيسم ک[سيک، به عنوان بخشی از مشکل نگاه می کنند، و نه ابداً بخشی از راه حل. دارند

  !اقدام مستقيم، ھمين حا=

منظور آن ھا از اين . ھا خواھان يک اقدام فوری و مستقيم ھستند»آنارشيست«تروتسکيست ھا بايد متوجه باشند که امروز 
پروسه ای که (در درازمّدت برای ساختن حزب نيست ) يا کادرھا(مبارزين » انباشت اوليۀ«لماً ، مس»اقدام مستقيم«

  )تروتسکيست ھای سنتی خيلی به آن ع[قه نشان می دھند



 

٢٧ 
»ماچو«و گاھی اوقات آنارشيست ھای (» بزن بھادر«اکثر آنارشيست ھای 

٢
ترجيح می دھند که به طوری فيزيکی با پليس ) 

تل مولوتف پرتاب کنند، صورت فاشيست ھا را ُخرد کنند، مراکز بعضی احزاب بورژوايی را به ھم درگير شوند، کوک
تمايل دارند که ھمين حاs و ھمين جا ) اما گاھی حتی افرادی از گروه اول(تر » صلح آميز«اما بخش ھای . بريزند و غيره

طقه يا ايجاد کمون بپردازند؛ مسألۀ روابط جنسی را ھمين يعنی به سازماندھی اشغال يک من. روابط جديد انسانی را بنا کنند
حاs زير سؤال ببرند، و نه اين که آن را به آينده ای دور و دراز در دورۀ کمونيسم حواله کنند؛ برای داشتن غذای سالم، 

ھا؛ برای افراد  مواد غذايی سالم از سطح ھای زبالۀ سوپرمارکت» ِکش رفتن«سبزيجات مورد نياز خودشان را کشت کنند؛ 
خانمان يا مردم فقير اشپزی کنند؛ سفت و سخت از مبارزات غيرقانونی کارگران حمايت کنند؛ آژانس ھای بيکاری را بی

تحت تصرف دربياورند؛ به سازماندھی کارگران بيکار يا کسانی که ثبات شغلی ندارند بپردازند؛ تعاونی ھايی را تشکيل 
  .تغيير زندگی روزمّره ھمين جا و ھمين حاs بحث کنند بدھند؛ در مورد تمام راه ھای

  نيازی نيست »ھمه چيز تئوریِ «به 

ھای جوان مانند آن ھا به دنبال يک علمی که ھمه چيز را توضيح بدھد »آنارشيست«تروتسکيست ھا بايد درک کنند که 
  .نيستند

، اما از )اين مورد نسبتاً خوب است(اعتماد ھستند بی» لنينيستی - مارکسيستی«خود نسبت به استالينيسم آنارشيست ھا خودبه
سال قبل زندگی  ١۵٠يا  ١٠٠، ٧٠کننده ای ھستند که طرف ديگر فکر می کنند که مارکس، لنين و تروتسکی اشخاص کسل

ات، آن ھا به وضوح از لنين و تروتسکی به خاطر واقعۀ کرونشت. می کرده اند و با واقعيت ھای امروزی ارتباطی ندارند
سرکوب آنارشيست ھای روسيه و غيره متنفر ھستند، اما بيش از ھر چيز آن ھا مثل تروتسکيست ھايی که دنبال يک ديدگاه 

آن ھا از ايده ھای مختلف و ناھمگون الھام می گيرند که برای مارکسيست ھای تماماً . علمی و منسج می گردند، نيستند
  .سدنامنسجم و گاھی حتی ارتجاعی به نظر می ر

گرايی فرھنگی الھام بگيرند و ھم از متفکران آن ھا می توانند ھم از روشنفکران پست مدرن و سردرگم طرفدار کثرت
٣ناشناختۀ وگان

به ع[وه آن ھا به راحتی می توانند شما را به اشتباه بيندازند، چرا که وقتی در مورد . اکولوژيست-يا پسا 
مارکسيستی می داند يک واقعيت مجزا نيست و با مناسبات اجتماعی انسان ھا ارتباط  مقوله ای که ھر(می نويسند » اقتصاد«

، اغلب از اصط[حات مارکسيستی پرابھام استفاده می کنند و بنابراين ممکن است شما فکر کنيد که می توانيد )درونی دارد
  .ا اين تماماً يک توھم استام. کنيد» جذب«تان مارکسيستی مورد ع[قه» علم«به راحتی آن ھا را به سوی 

در مورد » داستان ھای واقعی«جرايد آنارشيستی، برخ[ف اکثر روزنامه ھای تروتسکيستی، عموماً ارزش باsيی برای 
تری آنارشيست ھای جوان به شکل ھای خ[قانه تر تبليغات ارزش بيش. زندگی روزمره و تجارب کوچک آن قائل می شوند

، ويديوھای اينترنتی، و رويدادھای فرھنگی بزرگ، که از نظر آن ھا به اندازۀ ميتينگ ھا، روزنامه تئاتر خيابانی: می دھند
»انجمن ھای ادبی«اين موضوع به سنت . ھا يا جزوه ھای سنتی کارايی دارند

٤
) انواع مراکز فرھنگی، کتابخانه ھا و غيره( 

  .در اسپانيا بازمی گردد) CNT(در کنفدراسيون ملی کار 

  ج مشخصنتاي

                                                           
٢
خود را، " مردانۀ"به مردانی اط[ق می شود که به شيوه ای اغراق آميز و عموماً زننده، خصوصيات ) Macho(ماچو   

  .انجام می دھند" مآبانهجاھل"مثل نيروی بدنی باs و غيره، به نمايش می گذارند و رفتارھايی 
٣
؛ طرفدار نوعی سبک زندگی و تغذيه که در آن ھر نوع محصول حيوانی از غذا و )Veganism(لفۀ وگانيسم طرفدار فس  

، نسبت به رعايت حقوق حيوانات، حفظ محيط زيست، داشتن زندگی "وگان"به ھمين دليل افراد . مواد مصرفی حذف شود
  .سالم و غير حساس ھستند

4
 Ateneo 



 

٢٨ 
انجمن، واحد مسکونی و محل  -ھای جوان می خواھند که به قلمرو خودشان» آنارشيست«تروتسکيست ھا بايد درک کنند که 

  .دست پيدا کنند، و نتايج مشخص اقدامات خود را ھيمن حاs در آن ببينند -کار خودشان

ر به تغيير مشخص در زندگی مردم ارتباط نداشته بنابراين آن ھا کاری به کار فروش روزنامه يا توزيع کتابچه، البته اگ
يعنی آن ھا حتی فکرش را ھم نمی کنند که چند مايل از خانه ھايشان دور بشوند و تعدادی جزوه و کتابچه را . باشد، ندارند

ر برای آشنا شدن تاگر ھم آن ھا از خانه ھا به نقاط دوردست بروند، بيش. بين افرادی که تا به حال حتی نديده اند، پخش کنند
  .ظاھر ناآگاهديدگاِن بهبا واقعيت ھای ناشناخته است تا تبليغ و ترويج يک ايدئولوژی خاص در بين کارگران، دھقانان يا ستم

آن چه آن ھا انجام می دھند يا پينھاد می کنند، حتی بر پايۀ شعارھا وسياست ھای سردرگم، بين کارگران يا دانشجويان جوان 
»جنبش خشمگينان«(سازی قرار دارند تحت تأثير ايدئولوژی جنبش ضّد جھانی و مرّددی که

٥
، شدت می )مثال خوبی است 

  .گيرد و آن ھا در اين جنبش ھای اجتماعی، ُحکم ماھی در آب را دارند، چرا که قرار نيست يک ايدئولوژی را تحميل کنند

  جويی در محيط کار مبارزه

تروتسکيست . طلبی در محيط کار دارندنارشيست ھای جوان نگاھی متفاوت نسبت به مبارزهتروتسکيست ھا بايد بدانند که آ
ھا سنتاً ت[ش کرده اند که در کارخانه ھای بزرگ يا ساير محيط ھای بزرگ کاری شغلی پيدا کنند، و بعضاً موفق شده اند 

به مناصب و جايگاه ھايی ) صوصیيا گاھی در بخش خ(در درون بوروکراسی اتحاديه ھای کارگری در بخش عمومی 
  .دست پيدا کنند

و در مراکز تلفی و مشاغل موقتی ) درست مثل تمامی اعضای نسل خود(ثبات ھستند آنارشيست ھای جوان اغلب خيلی بی
 اين موضوع شايد بتواند توضيح دھد که چرا آن ھا به استراتژی ھای بلندمدت برای ساختن گرايشاتی در درون. کار می کنند

که ھميشه  -تر از محل کارشانتر به اقدامات مستقيم در درون انجمن خود بيشمند نيستند، و بيشاتحاديه ھای کارگری ع[قه
البته نه ھمۀ آن ھا، چون برخی آنارشيست ھا از (به ع[وه برخی از آنارشيست ھا . مشغول ھستند - در حال تغيير است

فکر می کنند که اتحاديه ھای ) روکراسی اتحاديه ھای کارگری استفاده می کنندتاکتيک ھای تروتسکيستی برای نفوذ به بو
کارگری، مانع و سّدی در مقابل خودسازماندھی در بين کارگران ھستند، و در برخی موارد آشکارا در مقابل جريان ھای 

  . مستقل و خودمختاری قرار می گيرند که از دل کارگران راديکال پديدار شده اند

مزاج، فوق العاده حساس، دلسوز ھای جوان افرادی آتشی»آنارشيست«قالۀ کوتاه شايد اين حس را به شما منتقل کند که اين م
البته رگه ھايی . تفاوت و کسل کننده ھستندسرد، غيرحساس، بیو باحال ھستند، درحالی که تروتسکيست ھا اشخاصی خون

  .از حقيقت در اين دو کليشه وجود دارد

) چنين سازمان ھای آن ھاو ھم(اگر تروتسکيست ھا قصد دارند که به طور جّدی با آنارشيست ھای جوان امروزی  بنابراين

ه رچه کسی می داند، شايد باoخ.  بحث کنند، بايد ابتدا خودشان را بر مبنای ھمان نکاتی که توضيح دادم به پرسش بگيرند
  .اتفاق جالبی رخ بدھد
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٢٩ 
  آنارشيسمآنارشيسمجريان ھای جريان ھای 

  امان رادس

  ۵٣از ميليتانت شمارۀ 

بازتوليد زندگی " خود با نام کتاب، در )١٩۵٨-١٨٧٣(آلمانی  سنديکاليست- رودولف راکر، نويسنده و فعال آنارکو
"روزمّره

٦
  :می نويسد 

ی بر مالکيت اشتراک اِعمال گذاران سوسياليسم، خواھان الغای تمامی انحصارات اقتصادی، وآنارشيست ھا، ھمانند بنيان" 
باشد؛  قرار داشته که استفاده از آن بايد الزاماً بدون ھرگونه تمايز در اختيار ھمهابزاری سرزمين و ھمۀ ابزار توليد ھستند، 

آنارشيست ھا در . اقتصادی برابر برای ھمۀ افراد قابل تصور است نافعو اجتماعی تنھا بر پايۀ م آزادی شخصیچرا که 
زمان جنگی عليه تمامی نمايندۀ اين ديدگاه ھستند که جنگ عليه سرمايه داری، بايد ھمدرون خوِد جنبش سوسياليستی، 

پيش ستم سياسی و اجتماعی دست در دست باشد، چرا که در طول تاريخ، استثمار اقتصادی ھمواره  نھادھای قدرت سياسی
  )تأکيد ھا از من است( "رفته است

و صرف نظر از تقسيم بندی ھای متنوع و بعضاً متناقض و مغشوش کنونی ، به طور کلی "آنارشيسم"بنابراين ھدف جريان 
اما در اين جا تمرکز و تکيۀ اصلی، روی اھميت دستيابی به آزادی فردی و برابری . آن، ايجاد جامعه ای کمونيستی است

ارد و اين ھا خصوصياتی اجتماعی برای طبقۀ کارگر، از طريق الغای ھرگونه اتوريته، اقتدار و نھاد قدرت سياسی قرار د
  .مشترک می باشند" آنارشيست"ھستند که کم و بيش در ميان اکثر جريان ھای موسوم به 

مقولۀ فردی و مقولۀ : در دو گروه و مقولۀ اصلی قرار می دھدرا ، و نه صرفاً تئوری ھای آنارشيست ھا، آن ھا عملکرداما 
سنديکاليست ھا تشکيل می -کمونيست ھا و آنارکو-رکونظير آنا از جرياناتی سوسيال آنارشيست ھا). اجتماعی(جمعی 

  .رفرميست و حتی تروريستی را دربرمی گيرند- ، جريان ھای آنارشيستآنارشيست ھای فردگراشوند، در حالی که 

  

  .اکنون نگاھی دقيق تر به اين تقسيم بندی ارائه شده در باs می اندازيم

                                                           
6
 Rudolf Rocker, “The Reproduction of Daily Life:” 
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٣٠ 
يافته بيونی ھستند که تنھا راه نابودی دولت سرمايه داری را اقدام طبقۀ کارگر سازمانسوسيال آنارشيست ھا، متشکل از انق[

مديريتی کارگران و -می دانند و به ضرورت خلع يد و سلب مالکيت از بورژوازی برای تحقق کامل جامعۀ کمونيستی، خود
و در نتيجۀ سياست ھای  ١٩١٩که از سال  ،"اپوزيسيون کارگری"به عنوان مثال گروه (توزيع بر حسب نياز معتقد ھستند 

  ).کمونيسم جنگی شکل گرفت، به رھبری شلياپنيکوف، مدودوف و بعدھا کولنتای، مواضعی مشابه با اين گروه داشت

سوسيال آنارشيست ھا بر اين اعتقادند که بودن در يک جماعت، برای حفظ و تقويت آزادی حياتی است و ضمن باور داشتن 
  .راکی بر ابزار توليد، تماماً از کمونيسم واقعی، حمايت می کنندبه مالکيت اشت

ھمياری متقابل، جمع گرايی، کمونيسم : با اين حال چھار خط مشی اساسی در نظريۀ سوسيال آنارشيست ھا وجود دارد، يعنی
، ٧رفداران ھمياری متقابلط. در واقع ھر يک از اين خطوط، در نحوۀ دستيابی به کمونيسم اخت[ف نظر دارند. و سنديکاليسم

٨جمع گرايان. به عنوان ديدگاھی که در اصل از نوشته ھای پرودون ريشه می گيرد، حامی سوسياليسم بازار ھستند
بر  

[فاصله به کمونيسم کامل معتقد ھستند و کمونيست ھا به گذار ب- آنارشيست. توزيع بر پايۀ ميزان مشارکت پافشاری دارند
بر اين نظرند که اتحاديه ھا، سازمان ھايی ھستند که می توانند آغازگاه ) ريان سوسيال آنارشيسمدر ج(سنديکاليست ھا 

  .جامعۀ کمونيستی باشند

و ھم سوسيال آنارشيست ھا، طی مبارزۀ متحدانۀ خود برای سرنگونی سرمايه داری،  ،کمونيست ھا مارکسيست ھا و ھم
  . اير اين ھا، مداخله می کننداغلب در اتحاديه ھا، اعتراضات، اعتصابات و نظ

برعکس آنارشيست ھای فردگرا، ذاتاً مخالف تمامی اشکال اقتدار، اتوريته و سازمان ھستند و معتقدند که قدرت سازمان 
آنارشيست ھای فردگرا غالباً از دو مسير عملی متمايز دنباله روی . يافتۀ ھر کسی، در تناقض با اصول آنارشيسم قرار دارد

  :می کنند

الف؛ رفرميست ھا، که بر نياز به آموزش و آگاھی اجتماعی نسبت به اص[ح جامعه و دستيابی به سرمايه داری بازار آزاد 
آن ھا گاھی از اعتصابات و اعتراض ھای مختلف . و مبتنی بر ھمياری متقابل برای تشويق رقابت تماماً آزاد، تأکيد دارند

خودی انجام می دھند؛ چرا که نند، اما اين کار را تنھا به شکل خودانگيخته و خودبهاجتماعی حمايت و در آن ھا مداخله می ک
  . اساساً مخالف انجام اين گونه اقدامات از سوی گروه ھا يا احزاب سازمانده ھستند

ه ھای ب؛ تروريست ھايی که ترور انق[بی را در توده ھا و دولت برمی انگيزند، و با انجام اغتشاش ھای دوره ای، تود
  .مردم  را به شرکت خودانگيخته در سرنگونی دولت متقاعد و راھنمايی می کنند

ماکس . برای آنارشيست ھای فردگرا، از ھر دو دستۀ فوق، بودن در يک جمع، معادل از دست رفتن آزادی آن ھا است
  :اشترنر می گويد

ه سوی وابستگی به ديگری، يعنی، وابستگی به کليت يا تر بچنان بيشکمونيسم، با الغای کّل مالکيت فردی، فقط من را ھم"
کمونيسم به . مانع حرکت آزادنۀ من است، قدرتی است مطلق که بر فراز من قرار دارد ]و اين امر... [داند جمع بازمی گر

ر می دھد، درستی عليه فشاری که من از سوی مالکين منفرد تجربه می کنم، طغيان می کند؛ اما قدرتی که در دست جمع قرا
"به مراتب مھيب تر است

٩
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٣١ 

  

ھا مسلماً با ھر دو جريان آنارشيست ھای فردگرا مخالف ھستند، چرا که آن ھا به دليل تحميل خشونت آميز اراده  مارکسيست
و خواست فردی خود به کل جامعه، از توده ھا منزوی و جدا می شوند و در نھايت اين موضوع تنھا به دلسردی کارگران، 

يش سرکوب ھای دولتی و تخريب سازمان ھای انق[بی منجر می گردد، و کارگران و کمونيست ھای انق[بی در مقابل افزا
  . دولتی که اکنون ھارتر شده است، بی حفاظ باقی می مانند

يه داری با جريان ھای ضّد اتوريته تعارض دارند، چرا که اين گونه جريان ھا در واقعيت امر به دولت سرما مارکسيست ھا
ساختاری که  -اجازه می دھند که طبقۀ کارگر را از سازمان يافتن در ساختاری نيرومند که قادر به سرنگونی نظام باشد

  . بازدارد -ناگزير از درجه ای اقتدار و اتوريته برخوردار است

ان تنھا می تواند از طريق ماھيت انس. ، مسبب سلب آزادی ھاست، مخالفند"جمع"ھا با اين ايده که  مارکسيستبه ع[وه 
مارکس در اشاره به روح جامعۀ . تعامل با ھمنوعانش تحقق پيدا کند و از ھمين رو اين ماھيت، خود خصلت اجتماعی دارد

حق مالکيت خصوصی عبارت است از حق برخورداری انسان از دارايی ھای خود و "سرمايه داری به درستی می گويد که 
به ميل خويش؛ بدون توجه به انسان ھای ديگر، مستقل از جامعه؛ يعنی حق سودجويی شخصی  داشتن اختيار مصرف آن ھا

."آن بداند مانعِ تحقق آزادِی خويش، بلکه  عاملچنين حقی ھر انسانی را وامی دارد که انسان ھای ديگر را نه  ]...[
١٠
به قول  

بشناسد و  نيروھای اجتماعیاش را چون ھای اختصاصیانسان، توانايی "او، تنھا زمانی آزادِی انسان کامل خواھد شد که 
"جدا نکند قدرت ھای سياسیسازمان دھد و به اين سان ديگر نيروھای اجتماعی را از نيروی خويش به شکل 

١١
 .  

آزادی يک ديگر بدانند و اين دقيقاً ھمان " مانع"اين مالکيت خصوصی است که موجب می شود انسان ھا يک ديگر را 
نه فقط برای حفظ و " جمع"از زمان آغاز تکامل بشر، وجود . را دارند شآنارشيست ھای فردگرا قصد حفظچيزيست که 

تداوم حيات، بلکه برای توليد زيرساخت ھا و امکانات مادی که بشر را نھايتاً به سوی تحقق کمونيسم ياری می رساند، 
  .يروی جمعی امکان ناپذير و بی معنا خواھد بودبنابراين رسيدن به کمونيسم، بدون اتکا به ن. ضروری بوده است

                                                                                                                                                                                           

http://www.df.lth.se/~triad/stirner/theego/theego.pdf   

١٠
. ، ص)١٣٨١(مۀ مرتضی محيط، نشر اختران ، ترج»دربارۀ مسألۀ يھود و گامی در نقد فلسفۀ حق ھگل«کارل مارکس،   

٣٦  

١١
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٣٢ 
  ممسسدرس ھای انق!ب اکتبر و آنارشيدرس ھای انق!ب اکتبر و آنارشي

موضع و  ١٩١٧مازيار رازی در اتاق پالتاک در مورد درس ھای انق[ب اکتبر  رفيق بخشی از بحث ھای :توضيح ميليتانت
 )۴٨نت شماره از ميليتا( روسيه ١٩١٧آنارشيست ھا در نفی قدرت گيری شوراھای کارگری در انق[ب 

چه آن ھايی که اع[م می کنند آنارشيست ھستند، و چه رفقايی که علناً اين موضوع را  -در مورد بحث رفقای آنارشيست
 ).آنارشيست ھای خجالتی(مطرح نمی کنند 

 ائل ھستيم و فکردر ابتدا بايد بگويم که ما به طور کلی به عنوان مارکسيست ھای انق[بی برای اين فعالين در تاريخ احترام ق

می کنيم که اين ھا بخشی از جنبش ھستند، بخشی از جنبش کارگری ھستند، اما سياست ھايی که اتخاذ کرده اند مورد سؤال 
و بحث است؛ ھمان طور که دوستمان امروز اشاره کرد از زمان کارل مارکس اين بحث ھا آغاز شده، و تا به امروز ادامه 

 .بايد ادامه بدھيم نيز ما و اين بحث ھا را داشته است

آن ھم تحريف آگاھانه يا اما يک وجه مشترکی ھمين امروز و در ھمين اتاق در بين تمام آنارشيست ھا وجود دارد، و 
 ١٩١٧ما امروز در اين جلسه در مورد انق[ب اکتبر از . کارگر در انق[ب روسيه است ۀبه قدرت رسيدن طبق ۀنحو ۀناآگاھان

دو ھفته ديگر، بحثی خواھيم داشت در مورد انق[ب اکتبر  ۀعنی فقط در اين دوران، و پنج شنبکنيم، ي صحبت می ١٩١٩تا 
 .به بعد ١٩٢۴، و از  ٢١و  ١٩٢٠و سال ھای  ١٩١٩پس از 

، قدرت دولتی در روسيه، در دست شوراھای کارگری بود و نه در )١٩١٩تا  ١٩١٧(بنابراين در اين دوران، يعنی در 
کارگر براساس فعاليت مستمر  ۀطبق. فقا، تکرار خ[ف اين حقيقت، يک تحريف بزرگ و فاحش تاريخی استر. دست حزب

ساختن شوراھای کارگری رسيد، و در درون شوراھای کارگری فعالين متعددی  خود در درون جنبش کارگری به آگاھیِ 
در تحليل نھايی، شعار . و آنارشيست ھا ھم بودندمنشويک ھا بودند، بلشويک ھا بودند، اس آرھا بودند . مبارزه می کردند

. بلشويک ھا، يعنی تمامی قدرت به دست شوراھای کارگری، مورد تأييد اکثريت شوراھای کارگری در روسيه قرار گرفت

و براساس اين سياست، دو، سه روز قبل از انق[ب، شوراھای کارگری به طور اکثريت رأی دادند که شعار بلشويک ھا 
 .است، و بايد به طرف تسخير قدرت رفتصحيح 

. بله، رفقای آنارشيست ھم آن جا بودند که صحبت از کميته ھای کارخانه می کردند، ولی آن ھا در اقليت قرار گرفتند

چه بايد کرد؟ شوراھای کارگری رأی به  ،دوستان آنارشيست، اگر شما در درون جنبش کارگری، در اقليت قرار گرفتيد
نفر از مسئولين اين شوراھا و نمايندگانشان را از بلشويک ھا انتخاب کردند، چون  ١١در درون شوراھا  قدرت دادند و

نفر از منشويک  ٣سال اين ھا را ديده بودند، مبارزين کارگر بلشويک انتخاب شدند که قدرت کارگری را اع[م بکنند،  ٢۵
ه آنارشيست ھا در حکومت شرکت نکردند، به دليل ھمين بحث ھا و چند نفر از اس آرھا و يک نفر ھم از آنارشيست ھا، ک

کارگر اعمال  ۀولی چگونه بايد اين قدرت طبق. »درت بد است، بايد برويم از پايه ھا بسازيمق«: دھم می کنن ھايی که امروز
 شود؟

اميدوارم که اين رفيقمان . دچگونه بايد اين نظام سرمايه داری سرنگون گردد؟ ھيچ گونه راه حلی اين رفقای آنارشيست ندارن
امروز بيايد، اين بحث ھا را در ھفته ھای آتی و يا ماه ھای آتی در ھمين اتاق به بحث بگذارد، ولی به شکل مکتوب ھم ما 

سال پيش تا به  ٢٠٠زيرا که اين بحث ھا فقط مربوط به امروز و يا ديروز نيست، بحث ھايی است که از . ادامه می دھيم
 ،)با وجود رزمندگی، مبارزه و حضورشان در صحنه(ان بوده و ھيچ جای دنيا مشاھده نشده که اين رفقا ا�ن در جري

و ھمچنين سرمايه داری را . کارگر را به قدرت برسانيم ۀدر شرايط امروز ما می توانيم طبقتوضيح داده باشند که چگونه 
 .و اين موضوع را ھنوز پاسخ نداده اند. سرنگون بکنيم، و به طور سيستماتيک اين ھا طفره رفته اند



 

٣٣ 
بنابراين در درون انق[ب اکتبر، شوراھای کارگری قدرت را به دست گرفتند، نه حزب بلشويک و يا نه لنين، و نه لنينيست 

ا داريد مھم تاريخی ر ۀرا تحريف کرده ايد، يعنی يک واقعاگر شما بخواھيد اين مسأله را انکار نماييد، يعنی انق[ب اکتبر . ھا
 .ھم امروز اين را مطرح کردند »آنارشيست خجالتی«اين دوستمان امروز اين را اشاره کرد و رفقای . تحريف می کنيد

. بنابراين اين مسأله بايد روشن باشد که شوراھا رأی دادند و قدرت را به دست گرفتند و نمايندگانشان اکثريت بلشويک بودند

 به آنان است، رأی می دھند؟متعلق اکثريت کارگران به حزبی که چه کار بايد کرد وقتی شوراھا و 

خيلی مھم و مرکزی است که دوستان بايد توجه کنند و اگر خ[ف اين را می گويند، و يا ادعا دارند که لنين و  ۀاين يک مسأل
از تاريخ . بايد با سند اثبات نمايند کارگر را فريب دادند، اين را ۀو يا اين که اين ھا آمدند و طبقحزب آمدند و کودتا کردند و 

مھمی  ۀاد را ارائه بدھند، چون اين مسألموظف ھستند اين اسن. اين اسناد را ارائه بدھند بخواھند نويسان و مورخين مستقل
ريب کارگر را بلشويک ھا ف ۀک؟ و يا کودتا اتفاق افتاد و طبقاست، که آيا قدرت را شوراھا در دست گرفتند و يا حزب بلشوي

 .مھمی است که بايد توضيح داده شود ۀاين مسأل دادند؟

صلح  ۀبه عنوان مثال در معاھد. کارگر و شوراھای کارگری در بسياری از موارد برخ[ف حزب بلشويک رأی دادند ۀطبق
در اين شرايط حزب بلشويک و لنين، موضعشان صلح بود، ولی شوراھای کارگری مخالفت کردند  :»ليتوفسک -برست«
را تبليغ می کرد، و  »نه جنگ و نه صلح«سپس فرمول متفاوت ديگری پيدا شد که  ؛)بود ١٩١٨-١٩١٧اين در سال ھای (

  .تسکی داده شد و مورد تأييد شوراھا ھم قرار گرفتواتفاقاً اين پيشنھادی بود که از طرف تر

 

آرای بلشويک ھا به حساب نمی آيد و  درواقع ١٩١٩تا  ١٩١٧در خيلی از موارد به طور سيستماتيک بين سال ھای 
اين رفقا چگونه می . شوراھای کارگری تصميمات اساسی جامعه و سياست ھای خارجی و داخلی را به عھده می گرفتند

 توانند اين مسائل را انکار بکنند؟

است که يک قسمت از  اين ھا با نظراتی که باکونين از صد سال پيش مطرح کرده، خوانايی نداشت؛ بنابراين مشکل ما اين
تسخير قدرت به دست  ۀاين بايد روشن باشد که مسأل. تاريخ جنبش کارگری به دست آنارشيست ھا دچار تحريف شده است

 ۀمسائلی که پيش آمد را طی دو ھفت به بعد، يعنی زمان جنگ و اخت[فات و ١٩١٩و آن چه، که از زمان . چه کسی رخ داد
 .ديگر می خواھيم بحث نماييم

ما به عنوان يک گرايش مارکسيست انق[بی، ھم به لنين و ھم به تروتسکی در آن دوران انتقاد داريم، و اين ھا را مورد بحث 
رفقای آنارشيست می . قرار می دھيم و اين ھا ھم ھيچ ربطی به جرياناتی که پس از لنين در دوران استالين اتفاق افتاد ندارد
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٣٤ 
ا فراھم آورده و استالينيزم ه درواقع لنينيزم، ھمان پيش شرط ھا و زمينه ھای استالينيزم رخواھند اين گونه وانمود کنند ک

 !لنينيزم است ۀادام

 

. ديگر نشان خواھيم داد و ثابت خواھيم کرد که اين چنين نبوده ۀدرست نيست و اين مسائل را دو ھفتبه ھيچ وجه اين ھا 

ھيم کرد و نشان خواھيم داد که مسأله کرونشتات چه بوده، اين نيز يکی از دوستان عزيز، اتفاقات کرونشتات را بحث خوا
آينده بر سر آن صحبت خواھيم  ۀدر جلس  بين المللی دامن زدند و ۀزی است که رفقای آنارشيست در صحنمسائل تحريف آمي

 .کرد

حل ھايی که در انق[ب اکتبر مطرح شد،  تأکيد کرد، اين است که راه بر آن عمده ای که بايد به آن اشاره و ۀبنابراين مسأل
حداقل يک سلسله راه حل ھای مشخص بود و توانست که قدرت پرولتاريا را اعمال بکند و پرولتاريا ھم برای نخستين بار 

 .اين درس بزرگی از انق[ب اکتبر است که بايد فراگرفت. در سطح جھان، رژيم سرمايه داری را سرنگون کرد

بررسی بکنيم، در ارتباط با اين ھا را ھم بايد . شيست ھا به سال ھا پيش از انق[ب اکتبر برمی گردداخت[فات با آنار
آنارشيزم، بايد ببينيم که پيشنھادات مشخص اين رفقا برای مرکزيت يافتن دولت و چگونگی سرنگونی رژيم و ھمچنين ۀمسألھ

 دولتی که بعداً قرار است دولت نباشد، چيست؟

ئل را ما ھنوز که ھنوز است از رفقای آنارشيست، از تمام گرايشات آن و سايه روشن ھای مختلف آن، دريافت پاسخ اين مسا
اين موضوعی است که بايد مورد بحث قرار بگيرد، وقت ھم بسيار است و ھفته ھای ديگر بر سر تمام اين مسائل  !نکرده ايم

ديگر به طور مشخص بحث بر سر علل شکست انق[ب  ۀيعنی دو ھفتآينده  ۀجلسه می گذاريم و بحث می کنيم، منتھا در جلس
 .اکتبر است که اميدوارم رفقا شرکت کنند و دخالت ھايشان انجام دھند

منتھا من پيشنھاد می کنم که دخالت ھا از قبل به صورت مکتوب موجود باشد و رفقا اين مطالب را قب[ً ارسال نمايند و ما آن 
از قبل با بحث ھا آشنا شوند و  ،ھای مختلف می گذاريم تا رفقايی که در جلسه حضور پيدا می کنندھا را در سايت ھا و جا

 .ھمچنين نقدھايمان از يک ديگر را به شکل مکتوب ادامه بدھيم تا بتوانيم در آتيه گام ھای مشترکی برداريم

  .با تشکر
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٣٥ 
  ))پاسخ به يک نقدپاسخ به يک نقد((مارکسيسم و مسألۀ زنان مارکسيسم و مسألۀ زنان 

  

، بر سر مسألۀ نقش حزب در دورۀ انق[ب و ٢٠١٢اوت  ۵ق مازيار رازی با راديو پيام کانادا به تاريخ پس از مصاحبۀ رفي

) اوت ٢۶به تاريخ (فمينيست، در ھمين راديو -، به عنوان يک فعال آنارکو"رزا"انق[بی، نقدی از سوی خانم -دورۀ پسا

*مطرح شد
ند که بيش از ھر چيز نشان دھندۀ عدم آشنايی ايشان با خانم رزا در اين مصاحبه انتقاداتی را مطرح می کن. 

آنارشيست "ابتدايی ترين مقوله ھای مارکسسيم از يک سو، و پراکندگی و عدم انسجام فکری ايشان به عنوان يک 

به ھمين خاطر مواضعی را عليه مارکسيسم و به ظاھر در حمايت از آنارشيسم اتخاذ می . از سوی ديگر است" سوسياليست

در متن زير سعی می کنم که به اختصار مسألۀ زنان را از زاويۀ . نند که در عمدۀ موارد تماماً ليبرالی و راست ھستندک

مارکسيسم مورد بحث قرار دھم تا ضمن بررسی خطاھای تئوريک جدی خانم رزا، به انتقادات مطرح شده از سوی ايشان 

  ).۵٣ميليتانت شمارۀ ( د ادامه پيدا کندبه اميد آن که اين بحث بتوان. ھم پاسخ داده باشم

***  

  ريشه و منشأ نابرابری

ماترياليسم تاريخی، جزئی sينفک از انديشۀ مارکسيستی است و اين به آن معناست که برای مارکسيست ھا، تکامل شرايط 

" الکيت خصوصی و دولتمنشأ خانواده، م"انگلس در اثر . به شمار می رود تحليل جامعه مادی بشر، مؤلفۀ کليدی و اصلی

در روزھای نخستين تاريخ بشر، . ناپذيری با جامعۀ طبقاتی پيوند خورده استنشان می دھد که ستم بر زن، به طور جدايی

انسان ھا تنھا قادر بودند که در حد حفظ معيشت خود توليد کنند، و بنابراين به دليل عدم وجود ھرگونه توليد مازاد، پديده ای 

  .ابری نمی توانست در اين برھه وجود داشته باشدبه نام نابر

پايۀ اين حقيقت بود که زنان به دليل وضع حمل،  و بر بر حسب جنسيت،اگر تقسيم کاری وجود داشت، اين تقسيم کار 

ميان زنان و  طبيعی تقسيم کارماھيت دقيق اين . گی داشتندگاه وابستو سکونت" خانه"شيردھی به فرزندان و غيره، به 

ال نخستين تکامل نببه دمی توان گفت که اين تقسيم کار ميان مردان و زنان، ردان در جوامع بدوی چندان روشن نيست، اما م

  . در نيروھای مولد پديدار شد



 

٣٦ 
مردان، که از لحاظ جسمی نيرومندتر بودند و بار زايمان يا بزرگ کردن کودکان را به دوش نمی کشيدند، شکارچی شدند و 

يب برای اعضای ديگر جامعۀ اشتراکی، گوشت و پوست تھيه می کردند، در حالی که زنان، سالخوردگان و به اين ترت

کودکان به صورت گردآورندگان فراورده ھای آماده درآمدند و ريشه ھای خوراکی، ميوه ھا، صدف ھای خوراکی و مانند 

کارھای خانگی و نگھداری از آتش را نير بر عھده  رداختند و مسئوليتپآنان به صيد ماھی می . آن ھا را جمع می کردند

آوری مواد خوراکی و ساختن خانه موجب افزايش باز ھم تخصص يابی مردان در کار شکار و زنان در کار جمع. داشتند

به . تر بازده توليدی کار گرديد، زيرا به اندوخته شدن تجارب و مھارت ھا و تکامل افزارھای تخصصی کمک می کردبيش

به مثابۀ يک کمون (خون ين ترتيب، فعاليت درون خانۀ زن يک منبع قابل اتکا و منظم معاش و بقای خاندان يا طايفۀ ھما

شد، درحالی که شکار که حوزۀ ) توليدی با ثبات تر که ھمراه با تکامل نيروھای مولد جايگزين گله ھای انسانی اوليه گرديد

مری مقطعی و تصادفی بود و می توانست به طور ثابت و پيوسته برای خاندان فعاليت مرد را تشکيل می داد، غالباً ا

به ع[وه، وجود زناشويی گروھی که . اين امر موجب نقش فعال زن در زندگی اقتصادی خاندان گرديد. خوراک فراھم کند

در واقع . تقويت و تحکيم کردتر در آن تنھا مادر کودک معلوم بود و به رسميت شناخته می شد، نقش زن را در خاندان بيش

خوان يا خاندانی، به عنوان خاندان مادرشاھی يا مادرساsری شناخته يک چنين طايفۀ ھم ؛مادر تنھا نيای خاندان تلقی می شد

  ).١( می شود

يکی از  ، در حالی که ستم بر مرد از سوی زنان وجود نداشته استچيزی به نام در جامعۀ مادرشاھی،  به ع[وه

  .است بودهستم بر زن پديدۀ  -پديد آمد تقسيم اجتماعی کارجامعه ای که به دنبال نخستين  - جامعۀ پدرشاھی ياتخصوص

انسان . ھمراه با تکامل و رشد نيروھای مولد، بشر قادر شد که بيش از ميزان sزم برای رفع نيازھای ابتدايی خود توليد کند

بشر برای نخستين بار، آغاز به توليِد مازاد بر . ام و غيره پرداختندھا به سوی شخم زدن زمين، رام کردن و پروش د

اين خود گامی عظيم رو به جلو بود؛ اما در عين حال به معنای بروز نابرابری . نيازھای ابتدايی برای حفظ حيات خود کرد

اری که سنتاً به مردان تعلق داشت، ک. از دل اين نابرابری در بھره مندی از توليد بود که جامعۀ طبقاتی ايجاد شد. نيز بود

به ع[وه اين به آن معنا بود که . کاری بود که اين مازاد را ايجاد می کرد و بنابراين مرد را در موقعيت برتر قرار می داد

؛ بنابراين در اين جا بود که شجرۀ خانوادگی به مرد می رسيد. اکنون ديگر مرد خواھان انتقال اموال خود به اوsدش بود

  .ھمسرِی زن بودمردی که خواھان تک

  :انگلس می نويسد

جايگاه افت . مرد فرمان روايی خانه را نيز به دست گرفت. بود تاريخی جنس مادينه- شکست جھانیبرافتادن حق مادری، "

ميان يونانی اين سقوط جايگاه زن که به ويژه در . کرد، برده شد، بندۀ شھوت مرد و ابزاری تنھا برای توليد فرزندانش شد

تر در روزگار ک[سيک، به چشم می خورد، رفته رفته بزک شده و آراسته و تا خدايان، و از آن ھم بيشھای روزگار نيم

  )٢." (تری پيچيده شد، اما به ھيچ روی از ميان نرفتاندازه ای در لفاف شکل ھای م[يم

ارزه برای رھايی زنان از مبارزه عليه جامعۀ طبقاتی جدا مبستم بر زن با پيدايش جامعۀ طبقاتی ظھور کرد، و بنابراين 

  .ضمناً تغييرات در شيوۀ توليد نيز به ظھور دولت انجاميد و ھمراه با آن ايده ھا و اَشکال ستم نيز تغيير کرد. نيست

  بنيان رھايی زنان

گونه طی شکست تاريخی توضيح می دھد که چ" منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"انگلس در اثر مشھور خود، 

جنس مؤنث در سطح جھانی بود که کار زنان، خصلت عمومی و ھمگانی خود را از دست داد؛ و در عين حال توضيح می 

در نظام سرمايه داری، کل خانواده به پروسۀ توليد . دھد چگونه سرمايه داری برای نخستين بار اين موضوع را تغيير داد

چه در کار دستمزدی و چه در کار  -ھمان حال که فشارھا و قيد و بندھای پيش روی زنانکشانده می شود، بنابراين در 



 

٣٧ 
به اين معنا که زن، از طريق کار است که . دوچندان می گردد، اما ھمين امر بنيان رھايی زنان را تشکيل می دھد -خانگی

  .جزئی از طبقۀ کارگر، و در نتيجه جزئی از مبارزۀ طبقاتی می شود

  :نويسد انگلس می

که  -نابرابری ھر دو سو در قانون. در زمينۀ برابری حقوق مرد و زن به ھنگام ازدواج ھم، وضع بھتر از اين نيست"

در خانوار کمونيستی ديرين که زن . نه علت، بلکه معلوِل سرکوب اقتصادی زنان است - ميراث شرايط اجتماعی گذشته است

رمی گرفت، ادارۀ کارھای خانه که بر دوش زن بود، درست به اندازۀ آماده شمار و فرزندانشان را دربو شوھر ھای بی

اين وضع با پيدايش خانوادۀ . سازی خوراک از سوی مرد، يک صنعت ھمگانی و از ديدگاه اجتماعی بايسته به شمار می آمد

سرشت ھمگانی خود را ازدست  ادارۀ کارھای خانه. تغيير کرد - ھمسریتر با خانوادۀ ويژۀ تکو از آن ھم بيش - پدرساsر

زن، نخستين خدمتکار خانگی و از . شد يک خدمت خصوصی. و ديگر کاری نبود که به جامعه بستگی داشته باشد. داد

و آن ھم تنھا  - تنھا صنعت بزرگ نوين، دوباره راه توليد اجتماعی را به روی زن. شرکت در توليد اجتماعی بيرون رانده شد

از کرد؛ اما اين کار چنان انجام گرفته است که ھرگاه زن، خدمِت خصوصی خود را برای خانواده اش ب - به روی زن پرولتر

انجام می دھد و از توليد ھمگانی خارج است و نمی تواند چيزی به دست آورد و ھنگامی که می خواھد در صنعت ھمگانی 

. تواند وظيفه ھای خانوادگی خود را انجام دھداستق[ل تأمين کند، در وضعی نيست که بشرکت کند و روزی خود را به

خانوادۀ . چيزی که در کارخانه دربارۀ زن صادق است، در ھمه جا، حتی در جزا و قانون نيز برای او صادق است

فردمحور نوين، بر بردگی خانگی اشکار يا پنھان زن استوار است؛ و جامعۀ نوين، توده ای است که ملکول ھای سازندۀ آن 

رسان و کم در ميان طبقه ھای دارا، مرد روزیترين نمونه ھا دستامروز در بيش. بارتند از خانواده ھای فردمحورتنھا ع

مرد در خانواده، . آور خانواده است و ھمين به او پايگاھی برتر می دھد که ھيچ احتياجی به امتياز ويژۀ قانونی ھم نداردنان

جھان صنعتی، ويژگی ستم اقتصادی که به پرولتاريا وارد می شود، تنھا ھنگامی  ولی در. بورژواست و زن، پرولتاريا است

سويه در ھر دو به خوبی آشکار می گردد که امتيازھای قانونی ويژۀ طبقۀ سرمايه دار برچيده شود و برابری حقوقی ھمه

در برابر، ميدان را برای جنگ آماده  جمھوری دموکراتيک، تضاد بين طبقه ھا را از ميان برنمی دارد؛. طبقه برپا شده باشد

و به ھمين گونه، سرشت ويژۀ چيرگی مرد بر زن در خانوادۀ نوين، و نياز و نيز روش ايجاد برابری اجتماعی . می کند

آن گاه آشکار . راستين بين آن دو، تنھا ھنگامی به خوبی آشکار می شود که آن ھا به طور کامل از ديدگاه قانون يکسان باشند

باز اين نيز نيازمند آن است که ويژگی . شود نخستين شرط رھايی زن، ورود دوبارۀ ھمۀ زنان به صنعت ھمگانی است می
  )تأکيد دوم در متن از من است) (٣( "به عنوان واحد اقتصادی جامعه، از ميان برود ،خانوادۀ فردمحور

تر از يخته شدن رقابت، درآميختن شمار ھرچه بيشاز آغاز انق[ب صنعتی در قرن ھيجدھم، گسترش سرمايه داری، برانگ

تر است و به ع[وه ارزِش توان کار زنان در نظام سرمايه داری، از سايرين کم(زنان را در نيروی کار، موجب شده است 

افتن شغل، اين راھی کليدی است که در آن کارفرمايان، ميانگين ارزِش توان کار را با باsبردن رقابت ميان کارگران برای ي

  )کاھش می دھند

سرمايه داری پس از جنگ جھانی دوم، با دوره ای طوsنی از رونق، تکامل عظيم توليد، توسعۀ بازارھای جھانی و غيره 

فراغت کلی از کارخانگی، . رو به رو بود، و ھمۀ اين عوامل امکان گسترش نسبی رفاه اجتماعی را به اين نظام می داد

در اين جا اشاره به . و کودکان، و غيره، ورود زنان به عرصۀ کارھای دستمزدی را ممکن ساختنگھداری از سالمندان 

مورد اياsت متحدۀ امريکا، به عنوان يکی از پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری، می تواند به خوبی اين روند را نشان 

رايط اقتصادی و اجتماعی زنان در اياsت متحدۀ ، دگرگونی ھای گسترده ای در ش١٩۵٠از نخستين سال ھای دھۀ . می دھد

، ١٩۶٠تا سال . درصد از زنان سانزده ساله به باs، جزو نيروی کار بودند ٣٣.٩، ١٩۵٠در سال . امريکا روی داده است

ر ، بيش از نيمی از زنان د١٩٨٣درصد رسيد و تا سال  ۴٣.٣، به ١٩٧٠در سال . درصد باs رفته بود ٣٣.٧اين شماره تا 

در آن دوران سی و سه ساله، درصد افزايش زنانی که در . درصد از آن ھا جزو نيروی کار بودند ۵٢.٩سنين کاری، يعنی 



 

٣٨ 
تا  ١٩۵٠در ھمين دورۀ ! بود ١٩۶٠و  ١٨٩٠بازار کار بودند کمی بيش از درصد افزايش دوران ھفتاد سالۀ بين سال ھای 

برای نمونه، در حالی که شمار کل کارگرانی که . تی بسيار بيشتر بوده است، گنجانيدن زنان در کار توليد صنع١٩٨٠اوايل 

درصد افزايش يافت، تعداد زنان در چنين شغل  ٢٩تا  ١٩٨١تا  ١٩۵٠در صنايع، به کار يدی مشغول بوده اند، از سال 

درصد در آن  ١٨.۶به  ١۵.۴درصد باs رفت؛ يعنی درصد کارگران زن در چنين رده ھای شغلی از  ۶١.۵ھايی تا ميزان 

  .دورۀ سی ساله افزايش يافته است

مونتاژگر، منگنه کار، ُمھرزن، جوشکار، کارَور چرخ خياطی، رانندۀ کاميون، (اين افزايش در زيرطبقۀ شغلی کارَورزان 

) ريننجار، برق کار، قالب ساز و ابزارساز مکانيک و ساي(و کارگران فنی و حرفه ای ) تراک و ديگرانمتصدی ليفت

درصد  ۵٨.۵، ١٩٨١تا سال  ١٩۵٠درحالی که شمار مردانی که چنين شغل ھايی را دارا بودند، از سال . گيرتر استچشم

درصد زنان شاغل در شغل ھای فنی و حرفه ای . درصد افزايش يافت ٣٢٧باs رفت؛ شمار زنان، به طور جھش آسا معادل 

در ميان کارَور ھا نيز شمار . رشد کرد ١٩٨١درصد در سال  ۶.٣به  ١٩۵٠درصد در سال  ٢.۵ھنوز اندک است، اما از 

  )اين رقم برای مردان ھشت درصد بود(درصد طی دورۀ مذکور رشد کرده بود  ٣۵زنان، 

ميان . رشد کرد ١٩٨١درصد در سال  ٢.٢به  ١٩٧٢درصد کارگران معدن در سال  ٠.٧کار نيز از شمار زنان معدن

، به ميزان ھشت تا ده ٧۴-١٩٧٣صد زنانی که استخدام شدند از نزديک صفر در سال ھای کاران زيرزمينی، درمعدن

  )۴. (رسيد ١٩٨٠سالۀ نخستين دھۀ درصد در پنج

ايجاد کرده است، اما اين  -ھمان طور که توضيح داده شد -در واقع اين مشارکت زنان در نيروی کار، بنيان رھايی زنان را

ناگھان  ١٩٧٠جنگ يک استثنای تاريخی بود، و بحران در اوايل دھۀ -بھبود پسا. ترزی بيشيک بنيان است و نه چي صرفاً 

شرايط کارمندان عمومی روز به روز به وخامت . توسعۀ نظام ھای رفاھی کم و بيش دستخوش رکود شد. خود را نشان داد

وخيم تر  -يادی را بر زنان وارد می کندکه به خصوص فشار ز - شرايط برای کودکان، بيماران و سالمندان نيز. می گراييد

جھان را در نورديد، شاھد بوده ايم که چگونه سرمايه داری در  ٢٠٠٧در طی رکود بزرگ اخير نيز که از اواخر سال . شد

قدم نخست بيشترين ضربه را به زنان کارگر وارد آورده است، از بيکاری گستردۀ آنان گرفته تا مشاغلی با دستمزدھای 

  .پايين

  سوسياليسم و مبارزۀ برای رھايی زن

برای محو ستم بر زن ايجاد شده و به ھمين ترتيب بنيان مادی الغای تمامی اشکال ستم  بالقوهدر نظام سرمايه داری، زمينۀ 

-سرمايه داری در بدايت امر نظامی مترقی بود که نيروھای مولد، از جمله ابزار توليد، را تا سطوحی بی. مھيا گرديده است

توليد داشته باشيم و  يماندر شرايط فعلی ما واقعاً قادريم که به اندازۀ sزم و کافی برای رفع نيازھا. سابقه تکامل بخشيد

با اين حال در نظام سرمايه . محو کنيم ،نابرابری را با افزايش قابل م[حظۀ استانداردھای زندگی برای اکثريت مردم جھان

، بنا به ماھيت در اين نظام ميليون ھا نفر. ھای بشری، که برای کسب سود صورت می گيردداری، توليد نه برای رفع نياز

تکنولوژی ھای جديد، برای افزايش سرعت کار افراد، و نه آسايش و . به کام بيکاری و فقر کشيده می شوند اين نظام،

  .ابداع و به کار گرفته می شوند ان،افزايش اوقات فراغت آن

ريزی شده ما ب[فاصله قادر خواھيم بود که توليد را افزايش دھيم و از تکنولوژی به نفع اکثريت جامعه امهبا يک اقتصاد برن

در عين حال، . ساعات کاری ب[فاصله پايين آورده خواھد شد و اين خود قدمی مھم به سوی رھايی زنان است. استفاده کنيم

  .يی ديگر به رھايی زنان نزديک تر بشويمما قادر خواھيم شد که با معرفی ابزارھا و راھکارھا

ريزی شده اين امکان را به ما خواھد داد که از ذخاير و منابع موجود برای ارتقای رفاه به عنوان مثال، يک اقتصاد برنامه

رايطی در اين شرايط کارگران و فرزندان آن ھا، افراد سالخورده، بازنشستگان، بيماران و غيره از ش. عمومی استفاده کنيم

به ع[وه کاربرد تکنولوژی، کم و بيش به حذف کار خانگی منجر خواھد شد . درخور و مناسب بھره مند خواھند شد



 

٣٩ 
شويی، رستوران ھای عمومی در نقاط مختلف برای تھيه غذاھای سالم، راه جاروبرقی ھای اتوماتيک، ماشين ھای ظرف(

ر خود شھروندان، تھيه مواد غذايی سالم برای شيرخوارگاه ھا، اندازی آشپزخانه ھای کمونی در سطح مح[ت به ابتکا

مدارس و محل کار، تعمير و بازسازی مسکن، کارھای جمعی اختياری برای نظافت محيط زيست، راه اندازی مھدھای 

ما محدود  کنونیو امکانات در دسترس به ع[وه اين تصوير تا حدود زيادی به شرايط موجود ). کودک با کيفيت باs و غيره

است، درحالی که نسل ھای آتی قطعاً قادر خواھند بود که زمينه ھای sزم برای رھايی بشر، و از جمله رھايی زنان، را به 

  .مراتب بيش از آن چه که ما امروز تصور می کنيم، توسعه دھند

غو مالکيت خصوصی آن ھا بر از سرمايه داران، ل اما اين موارد به صورت خودکار صورت نمی پذيرد، بلکه به خلع يد

ابزار توليد اجتماعی نياز دارند، يعنی طبقۀ کارگر است که بايد کارخانه ھا را تحت اشغال دربياورد و سپس کنترل خود را 

يعنی کارخانه ھا، ماشين  -امروز اقليتی کوچک از سرمايه داران، مالک ابزار توليد. بر بخش ھای حياتی اقتصاد اِعمال کند

سود خود تصميم می گيرند چه چيزی را، چگونه و در چه زمانی  آن ھا ھستند که بنا به. ھستند -واد اوليه و غيرهآsت، م

اما در حقيقت، ثروت ھای اجتماعی به وسيلۀ اکثريت عظيم جامعه، يعنی طبقۀ کارگر، توليد می گردد؛ طبقه ای . توليد نمايند

طبقۀ کارگر بايد بخش ھای حياتی اقتصاد را در دست بگيرد، و از . کار کنندکه بايد به طور روزمّره برای سرمايه داران 

اين طريق است که اکثريت جامعه می تواند به طور دموکراتيک و از پايين برای توليد، حداکثر استفادۀ بھينه از منابع و 

ھش ساعت کاری، شرايطی را برای تکنولوژی ھای موجود بر طبق يک برنامه، استفاده کند و با افزايش توليد، رفاه و کا

تنھا از اين طريق است که ما می توانيم ھر آن چه را که مردان وز نان را برای کار خانگی و . رشد افراد جامعه مھيا سازد

به واسطۀ  يک برنامۀ اقتصاد سوسياليستی است که . ساعات کاری باs برای ديگران عم[ً به بردگی می کشاند، حذف کنيم

 . لقوۀ فرھنگی و علمی، و خ[قيت افراد می تواند برای نخستين بار شکوفا شودتوان با

  انق!ب اکتبر و گام ھايی به سوی رھايی زنان

به ھمين . تمامی اسناد به جای مانده از انق[ب اکتبر، نشان دھندۀ حساسيت و جديت مسألۀ زنان در نزد بلشويک ھا بوده است

ب، برای نخستين بار توده ھای وسيع مردم، از جمله زنان، به مشارکت در سياست حرکت دليل است که پس از پيروزی انق[

لنين در  .برخ[ف برخی تحريفات مغرضانۀ تاريخی، اين مشارکت ھرگز محدود به زنان عضو حزب نبوده است .داده شدند

وظايف جنبش زنان "نوان با ع ١٩١٩در سال " چھارمين کنفرانس زنان کارگر غير حزبی مسکو"سخنرانی خود طی 

  :اع[م کرد" کارگر در جمھوری شورايی

در نظام کھنۀ سرمايه داری، برای فعال بودن در عرصۀ سياست، نياز به تربيت خاصی بود؛ به طوری که زنان حتی در "

ه سياست را وظيفۀ ما اينست ک. پيشرفته ترين و آزادترين کشورھای سرمايه داری، نقشی جزئی در سياست ايفا می کردند

از زمانی که مالکيت خصوصی بر زمين و کارخانه ھا ملغی شده و قدرت م[کين و . در دسترس ھر زن کارگری قرار دھيم

سرمايه داران سرنگون گرديده، وظايف سياست برای توده ھای کارگر به طور کلی، از جمله زنان کارگر، ساده، واضح و 

ری وضعيت زن با چنان نابرابری ای مشخص شده که شرکت او در سياست نسبت در جامعۀ سرمايه دا. قابل فھم شده است

sزم است که قدرت توده ھای کارگر برای وضعيت در اين زمينه به کار افتد، چرا که بعداً . به شرکت مرد بسيار ناچيز است

  . أثير می گذاردوظايف اصلی سياست از موضوعاتی تشکيل خواھد شد که مستقيماً بر سرنوشت خود کارگران ت

نه تنھا زنان عضو حزب و زنان آگاه سياسی، بلکه زنان غيرعضو و نيز کسانی که  -در اين جا نيز شرکت زنان کارگر

در اين جا قدرت شوروی ميدان وسيعی از فعاليت ھا را به روی زنان کارگر . ضروريست -کمترين آگاھی سياسی را دارند

  )۵" (.می گشايد

ک[را زتکين در اثری با نام .  صورت گرفت "مسألۀ زنان"مباحثاتی ميان ک[را زتکين و لنين بر سر  ١٩٢٠در پاييز سال 

لنين پيرامون مسألۀ "، مصاحبۀ مفصل و مبسوطی دارد که زير عنوان "لنين. ا.از نوشته ھای و: پيرامون رھايی زنان"



 

٤٠ 
زندگی  ،١٩١٧ای عظيمی را که پس از انق[ب اکتبر در سند مذکور، لنين پيشرفت ھ. به اين اثر ضميمه شده است" زنان

  :، به اختصار توضيح می دھدبود دستخوش تغيير کردهدر شوروی  را زنان طبقۀ کارگر

حکومت ديکتاتوری پرولتاريا، متفقاً به ھمراه حزب کمونيست و اتحاديه ھای کارگری، از ھيچ کوششی فروگذار نمی کند "

sزم به گفتن . و زنان فائق آيد و نيز روان شناسی کھنه و غيرکمونيستی را از بُن براندازدتا بر بينش عقب افتادۀ مردان 

تمايل صادقانه ای برای عملی کردن اين برابری در ھمه جا به . نيست که مردان و زنان  تماماً در مقابل قانون يکسان ھستند

ھمۀ نھادھای آموزشی به . ذاری و حکومت فرامی خوانيمگما، زنان را به کار در اقتصاد، مديريت، قانون. چشم می خورد

ما آشپزخانه ھای اشتراکی، و . روی زنان باز است، تا آنان بتوانند ظرفيت ھای حرفه ای و اجتماعی خود را رشد بدھند

غذاخوری، رختشوی خانه و تعميرگاه عمومی، مھد کودک ھای عمومی، کودکستان ھا، خانه ھای کودکان، و نھادھای 

کوتاه کنم، ما به طور جدی مشغول پيشبرد الزامات برنامۀ خود در جھت . دھی می کنيمموزشی را در ھر نوعی سازمانآ

اين به معنای آزادی زن از بردگی ديرين خانگی و . انتقال عملکردھای اقتصادی و آموزشی از خانواده به جامعه ھستيم

را قادر می سازد که  قابليت ھا و استعدادھای خود را تماماً به کار  اين امر او. وابستگی تام به شوھر خويش خواھد بود

ما پيشرفته ترين قوانين حمايتی از زنان . کودکان در شرايطی به مراتب مطلوب تر از شرايط خانه پرورش می يابند. گيرد

ما در حال تأسيس زايشگاه ھا، . ی آيديافته به اجرا درمکارگر را در دنيا داريم که به وسيلۀ نمايندگان مجاز کارگران سازمان

خانه ھای مادر و فرزند، مراکز درمانی تخصصی مادران، دوره ھای آموزشی در رابطه با نوزادان و مراقبت از کودکان، 

ما تمامی ت[ش خود را برای حمايت از . نمايشگاه ھای آموزش مراقبت مادران از خود و فرزندانشان و نظاير اين ھا، ھستيم

نيازمند و بيکار به کار می بنديم، و البته کام[ً می دانيم که ھمۀ اين ھا با توجه به نيازھای زنان کارگر، کم است و  زنان

  )۶( ."برای رھايی واقعی آنان ھنوز کفايت نمی کند

ند، بلکه طبقۀ کارگر روسيه پس از تسخير قدرت تحت رھبری بلشويک ھا، نه تنھا زنان کارگر به پيشرفت ھايی دست يافت

اميد زندگی برای يک نوزاد . شاخص اميد زندگی نيز برای تمامی گروه ھای سنی به طور قابل م[حظه ای افزايش يافت

-١٩۵٨در سال . سال بود ٣٢.٣سال بود، در حالی که سی سال پيش از آن، اين رقم  ۴۴.۴، حدود ٢٧-١٩٢۶طی سال ھای 

ادامه داشت، به طوری که  ١٩۶٠سال رسيد و اين روند تا دھۀ  ۶٨.۶به  ، اميد زندگی برای کودکان تازه متولد شده۵٩

  . شاخص اميد زندگی در شوروی از اياsت متحده ھم فراتر رفت

در واقع آن . نخستين کاری که بلشويک ھا پس از انق[ب به انجام رسانيدند، تصويب قوانينی در جھت برابری جنسيتی بود

اما ھمان طور که لنين توضيح . ج غيرکليسايی را به ھمراه مواردی ديگر معرفی کردندھا حق ط[ق، سقط جنين و ازدوا

نظير (، بلکه بايد گام ھايی عملی ھم در مسير تحقق آن برداشته شود داد، برابری جنسيتی در قانون به تنھايی کافی نيست

ناسبت روز جھانی زنان کارگر در سال به م طی پيامی لنين. )مواردی که خود او در مصاحبه با زتکين اشاره می کند

  :می گويد ١٩٢١

ھای ستم و نابرابری زنان مانند  ھيچ حزب يا انق[بی در جھان ھرگز رويای فرود آوردن چنين ضربه عميقی را به ريشه "

برابری ی شوروی اثری از نااين جا در روسيه. دھد در سر نپرورانده استآن چه که شوروی و انق[ب بلشويکی انجام می

ی خانواده، ازدواج ھايی را که در قوانين دربارهقدرت شوروی تمام نابرابری. در قوانين بين مردان و زنان باقی نمانده است

 .و فرزندان وجود داشت و خصوصا نفرت انگيز، فرومايه و رياکارانه بود از ميان برداشت

ھا ھم جرات ترين آنھای بورژوايی حتی دموکراتيکمھوریاما ھيچ يک از ج. اين تنھا نخستين گام برای آزادی زن است

  .است» مالکيت خصوصی مقدس«دليل اين امر حرمت به . برداشتن اين گام نخست را نيز نداشته است



 

٤١ 
اين مساله، و تنھا اين مساله راه را برای آزادی . ھا است ترين گام الغای مالکيت خصوصی بر زمين و کارخانهدومين و مھم

داری حقير فردی به خدمات خانگی وسيع از طريق انتقال خانه» بردگی خانگی«واقعی زنان يعنی آزادی زن از  کامل و

  .گشايداجتماعی شده می

اگر (» نظم«ترين ترين و سختدارترين، کھنه ترين، کوته نظرانهاين تحول سختی است، زيرا مستلزم تغيير شکل ريشه

اما تحول آغاز گرديده و حرکت شروع شده است، ما در . باشدمی) تر استت نزديکبگوييم بی شرمی و توحش، به واقعي

  )٧( ".ايم راه نوينی قدم گذاشته

  ، و نابودی دستاوردھای انق!بی زنان"ترميدور"

ه باشد، اما برای محو کارخانگی و جايگزين شدن خانواده با نھادی جديد، اقتصاد جامعه بايد به اندازۀ کافی رشد و تکامل يافت

قدرت  ٢١و مداخلۀ ارتش ھای (پيامدھای مخرب جنگ داخلی . درحالی که اين عنصر در روسيۀ شوروی وجود نداشت

آلمان،  ١٩١٨اجتماعی روسيه و انزوای انق[ب پس از شکست انق[ب - به ھمراه عقب ماندگی اوضاع اقتصادی) امپرياليستی

ھبران بلشويک، به آغاز روند انحطاط بوروکراتيک و ترميدور ھمگی مواردی بودند که در کنار برخی اشتباھات ر

تروتسکی در مورد ضرورت پيشرفت اقتصادی به عنوان پيش شرط ايجاد شرايط زندگی و . ضّدانق[ب سياسی منجر شدند

  :نوشت) ١٩٢٣ژوئيۀ " (از خانوادۀ قديمی به خانوادۀ جديد"خانوادۀ نوين در مقاله ای با نام 

تواند چيزی جدا از عملکرد عمومی به سوی  ای ايجاد شرايط زندگی نوين و خانوادۀ نوين، اساساً نمیتدارک مادی بر"

دولت کارگری برای آن که بتواند به طور جدی از عھدۀ آموزش عمومی کودکان و آزادسازی . بنانھادن سوسياليسم باشد

داری خانوادگی و آموزش عمومی اجتماعی کردن خانه. شويی بربيايد، بايد ثروتمندتر گرددخانواده از قيد آشپزخانه و رخت

ما به اَشکال اقتصادی سوسياليستی . دکان، بدون بھبود قابل م[حظه در اقتصاد ما، به طور کلی، غيرقابل تصور استکو

تنھا تحت چنين شرايطی است که می توانيم خانواده را از وظايف و عملکردھايی که آن را تحت ستم قرار . بيشتری نيازمنديم

خانۀ عمومی انجام شود، تھيۀ غذا به وسيلۀ شویشو بايد به وسيلۀ يک رختوشست. می دھد و مت[شی می سازد، رھا کنيم

کودکان بايد به وسيلۀ معلمين عمومی خوب که دلبستگی . يک رستوران عمومی، و دوزندگی به وسيلۀ يک کارگاه عمومی

صادفی در خواھد آمد، و بدين سپس تعھد ميان شوھر و زن از قيد ھرچيز بيرونی و ت. واقعی به کار خود دارند، تعليم ببينند

تعھد، به رابطۀ عاطفی دوسويه وابسته . برابری حقيقی نھايتاً ايجاد خواھد شد. ترتيب يکی، زندگی ديگری را نخواھد مکيد

ثباتی که البته برای ھمه يکسان نيست، اما برای ھيچ  -خواھد شد، و به ويژه از اين نظر به ثبات درونی دست خواھد يافت

  )٨." (ری ھم نيستکسی اجبا

به دنبال انق[ب ) و به ويژه زنان کارگر(، دستاوردھای طبقۀ کارگر )و در رأس آن استالين(با به قدرت رسيدن بوروکراسی 

. بوروکراسی به جای مبارزه عليه نابرابری و ستم، به تثبيت قدرت خود نياز داشت. ، عقب گرد خود را آغاز نمود١٩١٧

لغو  -مانند حق سقط جنين، ط[ق ازاد و غيره -ی مدنی شھروندان به طور کلی، حقوق خاص زنانع[وه بر کاھش آزادی ھا

روسيۀ شوروی حتی پيشرفته ترين رويکرد را نسبت به . گرديد و زنان کارگر و دھقان  در اسارت کار خانگی باقی ماندند

  .ی استالينيستی نابود شدھمجنسگرايان داشت، اما اين دستاورد نيز به طور کامل به دست بوروکراس

او در . تروتسکی، بوروکراسی استالينيستی را به درستی مانند تومور سرطانی در بدن دولت کارگری توصيف می کرد

يک تومور می تواند تا اندازه ای ترسناک رشد کند و : "نوشت) ١٩٣٣" (ماھيت طبقاتی دولت شوروی"مطلبی با عنوان 

  ).٩" (اما تومور ھرگز نمی تواند به يک ارگانيسم وابسته مبّدل شود. رآوردحتی ارگانيسم زنده را ازپای د

به دست می ) ١٩٣۶" (انق[بی که به آن خيانت شد"نظير خود، يعنی تروتسکی طرح کلی اين پروسه را در يکی از آثار بی

تروتسکی . آمده است" ر خانوادهترميدور د"بخشی با عنوان ) خانواده، جوانان و فرھنگ(دھد؛ در فصل ھفتم از ھمين اثر 

  :در اين جا می نويسد



 

٤٢ 
و تعداد منزلگاه ھای موسمی، يعنی آن ھايی که  ۶٠٠،٠٠، تعداد کل منزلگاه ھای دائمی در پروشگاه ھا به ١٩٣٢در سال "

، تعداد تختخواب ھا به ١٩٣۵در سال . می رسيد ۴،٠٠٠،٠٠٠صرفاً مربوط به موسم کار مزرعه بود، به حدود 

به ع[وه پروشگاه ھای . اما منزلگاه ھای دائمی ھنوز جزء ناچيزی از اين کل را تشکيل می داد. بالغ می شد ۵،۶٠٠،٠٠٠

يکی از . موجود، حتی در مسکو، لنينگراد و مراکز ديگر، معموsً سھل الحصول ترين خواسته ھا را ھم برآورده نمی کنند

رورشگاھی که طفل خود را در آن ناراحت تر از خانه احساس کند، پ: "برجسته ترين روزنامه ھای شوروی گله می کند

بنابراين اگر خانواده ھای مرفه تر کارگری از پرورشگاه صرف نظر می کنند، . يک يتيم خانۀ بد است. پرورشگاه نيست

مين اواخر کميتۀ ھ. ھم ناچيز است" يتيم خانه ھای بد"اما برای تودۀ اصلی زحمتکشان، حتی تعداد ھمين . تعجب آور نيست

اجرائيه مرکزی قطعنامه ای صادر کرد که مطابق آن تربيت اطفال سرراھی و يتيم بايد به دست خصوصی اشخاص سپرده 

بدين ترتيب حکومت بوروکراتيک از طريق عالی ترين ارگان خود، ورشکستگی اش را در رابطه با مھم ترن وظيفۀ . شود

نفر  ١،١٨١،٠٠٠نفر به  ٣٧٠،٠٠٠، از ٣۵-١٩٣٠سال ھای کودکستانی در طول پنجتعداد بچه . سوسياليستی تأييد می کند

نيز صرفاً به منزلۀ  ١٩٣۵حيرت انگيز است، اما رقم مربوط به سال  ١٩٣٠نازل بودن رقم مربوط به سال . افزايش يافت

کم ه بخش اصلی يا دستبررسی بيشتر اين موضوع نشان خواھد داد ک. قطره ای است در اقيانوس خانواده ھای شوروی

  )١٠" (بيشتر اين کودکستان ھا مختص به خانواده ھای کادر اداری، کارمندان فنی، استخانويست ھا و غيره است

  :تروتسکی ادامه می دھد

قطع نامۀ مربوط به حل مسألۀ کودکان بی خانمان "ھمين کميتۀ اجرائيۀ مرکزی چندی پيش مجبور شد علناً تصدوق کند که "

در پشت اين اعتراف غيرمغرضانه چه چيز نھفته است؟ ما فقط به طور تصادفی ". رپرست با سستی اجرا می شودو بی س

شرايط "از اشارات درج شده با حروف ريز در روزنامه ھا مطلع می شويم که در مسکو، بيش از ھزار کودک در 

کودک بی پناه به  ١،۵٠٠[ح مھدھای کودک پايتخت اصطبه سر می برند، و يا اين که در به" خانوادگی فوق العاده دشواری

پدر و مادر به خاطر بی  ٧،۵٠٠"، در مسکو و لنينگراد طی دو ماه ١٩٣۵خيابان ھا رانده می شوند، و باز اين که در پاييز 

در و مادر از جلب اينان به دادگاه چه فايده ای داشت؟ چند ھزار پ." سرپرست رھا کردن فرزندان خود به دادگاه جلب شده اند

" در شرايط فوق العاده دشوار"مراجعه به دادگاه طفره رفته اند؟ چه تعدادی از کودکان، بی آن که در جايی ثبت شده باشد، 

دشوار در چيست؟ اين ھا سؤاsتی است که بی جواب  صرفاً دشوار با شرايط  فوق العادهبه سر می برند؟ وجه تفاوت شرايط 

بی خانمانی آشکار و پنھان کودکان نتيجۀ مستقيم بحران اجتماعی عظيمی است که طی آن خانوادۀ بخش بزرگی از . می مانند

  )١١" (کھن، خيلی زودتر از آن که بنيادھای جديد جايش را بگيرند، در حال تحليل رفتن است

  جمع بندی

بقات دارد، و بنابراين محو آن تنھا از ھمان طور که مختصراً اشاره شد، ستم بر زن قدمتی به اندازۀ تاريخ تقسيم جامعه به ط

  :از اين گفته ب[فاصله چند نتيجۀ مھم به دست می آيد. ممکن است بی طبقهطريق دست يافتن به جامعه ای 

اول؛ در اين جا اھميت طبقۀ کارگر، به عنوان تنھا نيروی انق[بی که قادرست از طريق انق[ب اجتماعی، حرکت به سوی 

اما در اين مورد عموماً يک کژفھمی متداول و تاحدود . رھبری کند، بيش از پيش رخ نشان می دھدچنين جامعه ای را 

زيادی مضحک وجود دارد و آن اين که گويا مقصود از طبقۀ کارگر، مجموع مردانی است که در صنايع به کار يدی اشتغال 

  ! در اين بين توجھی نمی شود" زنان"دارند و به ھمين جھت به نقش 

ای حائز اھميت است که تلقی مارکس از  اين نکته: "لينيکوس به درستی به اين درک نادرست اشاره می کند و می نويسدکا

نماياند،  ھای آکادميک به عنوان کارگراِن يدِی مرِد صنعتی به ما می ھا و کليشه گونه نپنداريم که رسانه کارگر را آن  ۀطبق

ازاين منظر کارگر بودن مستلزم فقدان . شد استثمارکننده و استثمارشونده تعريف می ميان ۀبرای مارکس طبقه بر مبنای رابط

ماندن مستلزم وجود اجبار در جھت فروش  پس زنده. استق[ل اقتصادی در جھت حفظ خود و بر مبنای منابع خود است



 

٤٣ 
اين امر  ۀبسيار کم است، نتيجزنی برای کارگر  داری است و از آن روی که توان چانه نيروی کار تو به بنگاه سرمايه

می تواند کار در دفتر، بيمارستان، . مستلزم کار يدی در کارخانه نيست ،کارگر بودن در اين معنا. استثمار تو خواھد بود

  ). ١٢" (مدرسه و يا دانشگاه باشد

رعکس، زنان کارگر حتی ب. بنابراين صحبت از طبقۀ کارگر، در کليت خود، به معنای بی توجھی به نقش زنان کارگر نيست

طبقه ای خود قرار دارند و به بيان بھتر در طبقۀ خود نيز مورد فشار و پيش داوری ھای حاکم بر جامعه از سوی مردان ھم

پرولتاريای انق[بی ضمن مبارزه عليه تمامی اشکال تبعيض اجتماعی و ستم، به ھمين خاطر . استثمار آنان مضاعف است

  .م را بايد بر مبنای تقسيمات طبقاتی درک و با آن مبارزه کندمشک[ت جنسيّت تحت ست

چرا . به طور کلی، تماماً نادرست و متناقض است" منافع زنان"دوم؛ با درنظر داشتن نگاه طبقاتی به مسألۀ زن، صحبت از 

و  -طور کلی صحبت می کنند کسانی که از منافع يا جنبش زنان به. که زنان خود دارای پايگاه طبقاتی و منافع متفاوتی ھستند

بايد توضيح دھند که چگونه منافع مث[ً مارگارت تاچر يا  -بعضاً حتی خود را راديکال و ضّد سرمايه داری معرفی می نمايند

کاندوليزا رايس می تواند با منافع زنان کارگری که نه فقط در انگلستان و امريکا، بلکه در ساير کشورھای جھان، به طور 

  و غير مستقيم زير فشار سياست ھای آنان کمر ُخرد کردند، يکسان پنداشت؟مستقيم 

حقوقی مانند حق ط[ق، . مارکسيست ھا از حقوق دموکراتيک زنان، فارغ از پايگاه طبقاتی آن ھا، دفاع می کنند و بايد بکنند

يک نيز، با مبارزه عليه کليت نظام با اين حال دست يافتن به اين حقوق دموکرات. حق انتخاب پوشش، حق سقط جنين و غيره

سرمايه داری گره خورده است و اين ھم وظيفه ايست که نه زنان بورژوا يا خرده بورژوا، بلکه زنان طبقۀ کارگر می توانند 

  .انجام دھند

درست می ھرگونه آشفتگی در اين مورد، به نتيجه گيری ھای نا. سوم؛ مسألۀ زنان را نمی توان از مسألۀ طبقاتی جدا کرد

انجامد و مبارزۀ طبقاتی را به مبارزه ميان زنان و مردان تبديل می کند که بخشی از جنبش فمينيستی بورژوايی در طول يک 

  .سدۀ گذشته بوده است

  :، اين گونه بيان می کند"مسألۀ زنان و روش مارکسيست ھا"در مقاله ای با عنوان " ايولين ريد"جمع بندی سه نکتۀ فوق را 

جنبشی اص[حی . يد تاريخی مبارزه بين دو جنس زن و مرد، بخشی از جنبش فمينيستی بورژوازی در سدۀ گذشته بوداز د"

اما مبارزه ای تدريجی بود که در آن . که در چھارچوب سيستم سرمايه داری برپا شده و خواھان براندازی اين سيستم نبود

در . صادی، اجتماعی و جبھه ھای ميھنی سر به طغيان برداشته بودندزنان در برابر فرمانروايی مردان در زمينه ھای اقت

اما جنبش فمينيستی بورژوازی راه خود را . دورۀ جنبش فمينيست، شماری از اص[حات مھم به سود زنان به انجام رسيد

برابر طبقه از دشواری ھای امروزی تنھا با رويارويی طبقه در . درپيش گرفت و ھدف ھای محدود خود را به دست آورد

  .ميان خواھد رفت

يعنی . مسألۀ زنان تنھا با صف آرايی زنان و مردان طبقۀ کارگر، در برابر زنان و مردان طبقۀ فرمانروا حل خواھد شد

  ."، نه اين که زنان از طبقات گوناگون با ھم منافع يکسان داشته باشندکارگران، خواه زن يا مرد، منافع يکسانی دارند

يکی از . باs در پشتيبانی از جامعۀ سرمايه داری و ماندگاری آن به اندازۀ مردان، خود دارای نفع می باشندزنان طبقۀ 

چيزھايی که فمينيست ھای بورژوازی برای آن به مبارزه پرداختند، حق داشتن دارايی برای زنان به نام خودشان بود، برابر 

آن ھا با . وزه، زنان توانگر ثروت ھای افسانه ای به نام خود اندوخته اندامر. آن ھا در اين مبارزه پيروز شدند. با مردان

اّما با زنان کارگر که نيازھای آن ھا تنھا با نابودی . پيمان اندمردان توانگر برای ماندگار کردن سيستم سرمايه داری ھم

ا ھمبستگی با طبقۀ دشمن، بلکه با پس، رھايی زنان کارگر، نه ب. سرمايه داری برآورده می شود، ھيچ پيوندی ندارند

  )١٣) (تأکيد ھا از من است" (طبقۀ خود به دست خواھد آمدمبارزه در برابر آن ھا و با پيوستن به مبارزۀ افراد ھم
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٤٥ 
  چرا من يک آنارشيست نيستمچرا من يک آنارشيست نيستم

  احمد رضايی

طبقۀ دو جامعۀ معاصر به «من يک مارکسيست ھستم چون شاھدم که . من يک آنارشيست نيستم، چون يک مارکسيست ھستم
تن ھايشان ھمۀ خکارگران و زارعان فقير و سلب مالکيت شده ای که با دست ھايشان و با عرق ري: شده استمتخاصم تقسيم 

ثروت سرشار اين زمين را به وجود آورده اند و ثروتمندان، شاھان و رؤسای جمھوری که ھمۀ اين ثروت ھا را به نفع خود 
خشم، عصبانيت و نفرت در من  ی ازحسّ  ،ؤسای جمھور انگلدر برابر اين سرمايه داران، حاکمان و ر. مصادره کرده اند

ن زمان در برابر طبقۀ کارگری که بردۀ ابدی بورژوازی جھانی بوده، احساس ادرحالی که در ھم. يخته می شودگبران
  ».دلسوزی و تأسف می کنم

کنم، زيرا با رّد ھر نوع اقتدار نمی توانم رد . را رد نمی کنم» ھر نوع اقتدار«چون در قدم اول  ،من يک مارکسيست ھستم
  .در واقع نمی خواھم به طور جنبی اقتدار حاکم را تأييد کنم؛ و اين کار را به يک آنارشيست می سپارم

اقتدار طبقۀ حاکم از طريق قدرت و . اقتدار حاکم از بی ع[قگی من به ھر نوع اقتدار رنجيده نمی شود، از بين نمی رود
  .از بين می رود» ارعان فقير و سلب مالکيت شدهکارگر و ز«اقتدار طبقۀ 

مار کردن آن حمايت ثچون معتقدم اقتدار طبقۀ حاکم استثمار ايجاد نمی کند، بلکه اقتدار آن از است ،من يک مارکسيست ھستم
ل زيرا معتقدم که اقتدار سرمايه دار از مالکيت خصوصی ناشی می شود و در مقاب ،و من يک مارکسيست ھستم می کند

  .طبقۀ کارگر تنھا از طريق مالکيت اجتماعی می تواند با اقتدار، قدرت آن را سلب کند

من از يک آنارشيست می پرسم، تو اقتدار سرمايه داری را می بينی، اما چگونه و با چه اقتداری قادر به نابودی آن ھستی؟ 
که مقتدرين حاکم حکومت مقتدر خود را  آيا نصيحت و سرزنش که اقتدار در ھر صورتش خوب نيست، عاملی خواھد شد

  !واگذار کنند؟ يا حکومتی بدون اقتدار پيشه کنند؟

مالکيت خصوصی تا زمانی که در دستان انگل ھای سرمايه دار است، «من مخالف مالکيت خصوصی ھستم، چون نه تنھا 
من يک . دست ھر قشری که باشد، بلکه اصوsً مالکيت خصوصی ھمان دزدی و استثمار است، حال در »ھمان دزدی است

، برای اص[ح اين تحريفات »اخ[ق سرمايه داری و نيز سرمايه داری تحريف شده«مارکسيست ھستم، نه برای اين که 
مارکسيستم چون معتقد نيستم اخ[ق سرمايه داری و خود سرمايه داری تحريف شده است، . آنارشيست بودن کفايت می کند

اشتباھی . داری و خود سرمايه داری وجود دارد واقعيت سرمايه داری است، بدون ھيچ تحريفیآن چه در اخ[ق سرمايه 
  .نيست که با تصحيح آن عق[يی شود، نکبتی است که بايد در کليتش نفی شود

. چون خود نقش سرزنش کنندگی را دارد. ندارد» سرزنش«مذھب ھالۀ تعميد کنندۀ مناسبات سرمايه داری است و نيازی به 

  .با نفی زمينۀ حيات آن يعنی نظام طبقاتی، مذھب چيزی برای تعميد کردن ندارد و ضرورت حضورش را از دست می دھد

مبارزۀ طبقاتی فعلی تنھا زمانی پايان خواھد يافت که توده ھای زحمتکش به شکل «من يک آنارشيست نيستم که باور کنم 
ه دست آورند و به وسيلۀ انق[ب خشن سوسياليستی ھمۀ ثروت ھای يک طبقه سازماندھی شوند، منافع حقيقی ايشان را ب

  ».زمين را به تسلط خود درآورند

من يک مارکسيست ھستم و باور دارم که مبارزۀ طبقاتی فعلی با سازماندھی شدن توده ھای زحمتکش به شکل يک طبقه 
ازه در ادامۀ مراحل آغازين مبارزۀ طبقاتی است و نه اوsً به وسيلۀ حزب انق[ب اجتماعی اين طبقه ميسر است و ثانياً اين ت

طبقۀ کارگر خود را به مثابۀ يک طبقه سازماندھی می کند برای مقابله با طبقۀ سرمايه دار و پس از نابود کردن آن . پايان آن
  .را گسترش می دھدھمۀ آثار باقی مانده از آن اينک خود را به مثابۀ يک طبقۀ باقی مانده منحل کرده و اجتماع انسانی 



 

٤٦ 
 ھمزادِ  آنارشيزم نمی تواند مرا فريب دھد، زيرا فريبِ . من يک سوسياليست انق[بی ھستم و فريب آنارسيزم را نخواھم خود

خود،  درفرميزم نقشۀ شکست خود را قبل از وقوع انق[ب کارگری می کشد و ھمزا. آن يعنی رفرميزم را نمی خورم
  .اين انق[ب پس انداز می کند آنارشيزم را برای بعد از وقوع

رفرميزم می داند که اقتدار طبقۀ . رفرميزم می داند که بروز اقتدار تنھا از طريق پوشيدن لباس اقتدار به تن فرد مقتدر نيست
رفرميزم آن گاه که . اقتدار آن در سرمايۀ آن است. سرمايه دار از طريق تسلط آن بر مالکيت و به انحصار کشاندن آن است

ر ت[ش خود برای به بيراھه کشاندن مبارزات ضّد سرمايه داری طبقۀ کارگر ناکام می ماند از ھمزاد خود آنارشيزم ياری د
آنارشيزم ابتدا ديکتاتوری پرولتاريا را با ديکتاتوری سرمايه داری يکی می کند و آن را اقتدار و اقتدار را در . می گيرد

ده ھا؟ توده ھای کارگر و مزدبگيران و دھقانان فقير؟ آن ھا که اکثريت عظيم جامعه را کدام تو. می داند» تضاد با توده ھا«
آن ھا قوانينی را به جامعه ديکته می کنند . تشکيل می دھند؟ آيا آن ھا خودشان بر خودشان ديکتاتوری اعمال می کنند؟ خير

اين قوانين را ديکته می کنند، زيرا . امعه تأمين می شودکه با اجرای آن رفاه و آسايش تا پايين ترين افراد و فقيرترين فرد ج
در اين شرايط طبقۀ سرمايه دار فقط اقتدار و ديکته کردن قوانين خود به جامعه را از دست داده، . جامعه ھنوز طبقاتی است

از طريق  پيش سرمايه داران شکست خورده با انبوه ثروتی که از. چنان به شکل يک طبقه در جامعه حضور دارداما ھم
ھر لحظه مترّصد به دست گرفتن دوبارۀ قدرت سياسی  به دست آورده اند، چپاول ارزش ھايی که کارگران ايجاد کرده اند،

اگر طبقۀ کارگر پيروز شده در انق[ب نتواند ديکتاتوری انق[بی خود را به عنوان دستاورد انق[ب حفظ کند، روز بعد . ھستند
در اين شرايط آنارشيزم ھنوز حضور طبقات را می بيند، اما طبقۀ کارگر . اع[م خواھد کرد از پيروزی شکست خود را

ست رفرميزم قبل از انق[ب را اينک آنارشيزم بعد از کش. ظر کردن از قھر انق[بی می کندپيروز شده را دعوت به صرف ن
ويش، اعمال ديکتاتوری اکثريت عظيم اجتماع س[ح طبقۀ کارگر پيروز برای حفظ پيروزی خ. وقوع انق[ب جبران می کند

آنارشيزم اين طبقه را سرزنش می کند تا اين س[ح را به . است که منافع اقليت ناچيز سرمايه داری را به خطر می اندازد
  .کار دشواری نيست ،حدس اتفاقات بعد از اين. زمين بگذارد

. انق[ب معتقد بود، اما به اقتدار و قھر انق[بی معتقد نبود من يک آنارشيست نيستم، زيرا نمی دانم چگونه می توان به

مارکسيست ھستم، چون می دانم . چيست» انق[ب خشن سوسياليستی«آنارشيست نيستم، چون نمی دانم منظور آنارشيزم از 
پاره کردن . ستخشونت انق[ب کارگران ناشی از خشم طبقاتی آن ھا، ناشی از ساليان دراز به بردگی کشيده شدن آن ھا ا

. زنجيرھای پايشان به خشونت و اقتداری نياز دارد که اين قھر و خشونت تنھا دامن قفل کنندگان آن زنجيرھا را می گيرد

بقای آزادی پاھای رھا شده از زنجير تنھا در گرو گسترش آن چنان دموکراسی است که ادامۀ آن حتی تصور به زنجير 
  .ندور نکطان در ذھن کسی خسکشيدن ان

اين دموکراسی کارگران، سرمايه داران شکست خورده را خوش نمی آيد، زيرا که اين دموکراسی ھمان اقتدار طبقۀ کارگر 
اين دموکراسی ھمان چيزی است که با ديکته شدنش بر کّل جامعه، بشريت برای اولين بار می تواند آزادی و . است

  .را لمس کند، ماّديت آن را حس کند دموکراسی را تعريفی ملموس و زنده کند، دموکراسی

  .من يک مارکسيست ھستم و به ھمين دليل آنارشيزم را به عنوان يک وسيلۀ منحرف سازی جنبش سوسياليستی افشا می کنم

  ١٣٨٢آبان  ٢٧

  

  

  

  



 

٤٧ 
  علل شکست انق!ب اکتبرعلل شکست انق!ب اکتبر

  متن پياده شده از سخنرانی رفيق مازيار رازی در اتاق احيای مارکسيسممتن پياده شده از سخنرانی رفيق مازيار رازی در اتاق احيای مارکسيسم

  

* 

تبر درس ھای بسيار مھمی برای ما دربر دارد؛ يکی از درس ھايی که طی جلسۀ قبل ھم در مورد آن صحبت شد، انق[ب اک

چرا که انق[ب ھای بسياری در سراسر جھان رخ می دھند، اما انق[ب . نحوۀ سازمان يافتن تدارکات اين انق[ب بود

؛ از اين نقطه نظر مسألۀ تدارکات اين ١٩١٧انق[ب اکتبر  پرولتری اصوsً رخ نداده است، به غير از يک انق[ب و آن ھم

سال تدارکات اين انق[ب مسألۀ مھمی بوده و درس ھای بسيار مھمی از اين انق[ب می توان  ٢٥الی  ٢٠انق[ب، يعنی 

 . ديکی از اين درس ھا، تشکيل و سازماندھی حزب پيشتاز انق[بی يا حزب لنينيستی و بلشويکی بو. استنتاج کرد

اين حزب درواقع موفق شد که در درون طبقۀ کارگر به طور سيستماتيک حاضر باشد، دخالتگری بکند و بدين ترتيب 

اين حزب ھم به ھرحال در اين انق[ب سھم عمده ای داشت، ولی انق[ب اکتبر کار توده . اعتباری در بين کارگران پيدا نمايد

اين درس اولی بود که از اين انق[ب . م شوراھای کارگری صورت گرفتھای کارگر بود، کار شوراھا بود و به تصمي

 . گرفتيم

درس دوم انق[ب اين بود که انق[ب ھای سوسياليستی در کشورھای عقب افتاده ھم می توانند آغاز شوند و تحقق پيدا کنند؛ 

کارگر برای انق[ب آمادگی کسب کند و در قرن ھفدھم و ھجدھم صحبت از اين بود که فازھای مختلفی بايد طی شود تا طبقۀ 

سپس فاز بعدی انق[ب ھا، بعد از انق[ب ھای دمکراتيک اين خواھد بود که به ھرحال يک سلسله اتفاقاتی بايد بيفتد تا طبقۀ 

رل کارگر در آن جھت خود را آماده کند و پس از يک دوره ای به قدرت برسد؛ اما انق[ب اکتبر، مطابق با بحث ھايی که کا

در ارتباط با انق[ب آلمان به ميان آورده بود، اثبات کرد که پرولتاريا در اين دوره آمادگی تسخير  ١٨٤٨مارکس ھم در 

 . قدرت را دارد

زيرا طبقۀ کارگر به نقد آمادگی عينی تسخير قدرت .  بگذرد در حقيقت لزومی ندارد که انق[ب، از فاز بورژوا دمکراتيک 

 . اين يکی ديگر از درس ھايی بود که پيشتر در موردش صحبت کرديم). ه آمادگی ذھنی را بيابدبه شرطی ک(را دارد 

اما واضح است که اين انق[ب به شکست انجاميد، درواقع شرايطی ايجاد شد که يک انق[ب پيروزمند پرولتری بعد از چند 

اری است، که ما بايد به ھرحال از اين درس ھا سال شکست خورد؛ اما شکست اين انق[ب ھم، برای ما حامل درس ھای بسي

به عبارت ديگر، ھمان طور که ما از پيروزی انق[ب اکتبر درس ھايی را برای . برای انق[ب آتی ايران استفاده کنيم



 

٤٨ 
رای از شکست اين انق[ب نيز درس ھايی ب -و می بايد -بکارگيری در انق[ب آتی ايران آموختيم، به ھمان ترتيب می توانيم

 . انق[ب آتی خود کسب کنيم

به نظر من در . از اين نقطه نظر است که شکست انق[ب اکتبر ھمان قدر برای ما حائز اھميت است که پيروزی اين انق[ب

رخ دادن جنگ داخلی و يک سلسله اشتباھات درونی و  -مورد شکست انق[ب اکتبر در مجموع بحث ھای زيادی وجود دارد

 . غيره

توجيھاتی ھم در ارتباط با شکست انق[ب اکتبر از طرف گرايشات مختلف انق[ب در طول تاريخ ارائه شده است،  يک سلسله

به نظر من در وھلۀ نخست بايد به اين مسأله . از جمله خود لنينيست ھا و تروتسکيست ھا و کسانی که مدافع اين انق[ب بودند

و آن ھم به کار نگرفتن و بحث ھا و نظرات . علت مرکزی به شکست انجاميدتوجه کنيم که اين انق[ب درواقع به دليل يک 

در مجموع مسألۀ اصلی اينست که نظرات مختلفی که مارکس ارائه داده بود . اساسی مارکسيستی و تجديد نظر در آن ھا بود

اين نظرات واقف بودند، به و بر اساس آن انق[ب اکتبر به پيروزی رسيده بود، و کل حداقل رھبران حزب بلشويک ھم بر 

کام[ً خ[ف آن اقدام شد؛ در واقع تئوری ھا و نظرات  -به بعد ١٩٢٥از سال  -درستی بکار گرفته نشد و در بعضی موارد

کارل مارکس به کناری پرتاب شد و تئوری ھا و نظرات جديدی منطبق بر گرايشات ناسيوناليستی و بورژوايی و غيره حاکم 

 . گرديد

ينيم که اين تئوری ھايی که کنار گذاشته شد چه بوده است؟ البته قبل از اين که به بخش ھای مختلف اين انق[ب اکنون بب

بايد ببينيم که مارکس چه نظراتی را ارائه داد  -سال دوام نياورد ٨الی  ٧که به اعتقاد من انق[بی بود که بيشتر از  -بپردازيم

 . شدندو کدام يک از نظرات او بود که اجرا ن

کارل (نخستين نکته ای که کارل مارکس روی آن اصرار داشت و در ارتباط با جامعه سوسياليستی از آن صحبت می کند 

مارکس نه تنھا خود تحليل ھای مشخصی از قوانين حرکت جامعۀ سرمايه داری ارائه داد، بلکه در مورد جامعۀ آتی ھم 

، اين بود که )صاً در نقد برنامۀ گوتا و تاحدودی ھم در گروندريسهمشخ(صحبت کرد و مقاsت و مطالب بسياری نوشت 

اما زمانی که انق[ب تحقق پيدا می . انق[ب سوسياليستی می تواند به رھبری پرولتاريا آغاز شود و اين آمادگی وجود دارد

ست، و نه تحقق ساختمان کند و زمانی که نظام سرمايه داری سرنگون می شود، درواقع اين آغاز انق[ب سوسياليستی ا

سوسياليستی در فردای انق[ب، بلکه يک پروسه و روندی را اين انق[ب در پيش روی خود خواھد داشت، که اين روند يک 

روند انق[بی است، روندی که در آن ھر روز و ھر ساعت بايد تحوsت نوينی رخ دھد تا اين انق[ب نھايتاً به يک انق[ب 

 . دسوسياليستی منجر شو

کارل مارکس در نقد برنامۀ گوتا مشخصاً اشاره می کند که انق[ب سوسياليستی وقتی صحبت از شيوۀ توليد نوينی می کند، 

اين انق[ب وقتی سازمان پيدا . اين اجزا باsخص شامل وجوه توليد، توزيع، مبادله، مصرف می شود. اجزای مختلفی دارد

وارد شيوۀ توليدی غيرسرمايه داری می گردد و يک  -ھبری پرولتاريا تحقق پيدا کرديعنی انق[ب سوسياليستی که به ر -کرد

 . سلسله از ساير وجوھی که در جامعه وجود دارد کماکان برای دوره ای طوsنی بورژوايی باقی خواھند ماند

ری می بينيم، بقا پيدا به طور مشخص وجه توزيع، وجه مبادله و بسياری از اين وجوھی که ما در سطح جامعۀ سرمايه دا

آن چيزی که مرکزی است و مسألۀ انق[ب را نشان می دھد اين است که . خواھند کرد؛ اين پروسه ايست که آغاز می گردد

يعنی اين که شرايطی را مھيا . انق[ب بايد درواقع نيروھای مولده را در تحليل نھايی رشد دھد تا اھداف خود را تحقق بخشد

با کار کمتر، امکانات  -يعنی نود درصد از جامعه، يا کل جامعه -ی کار باs رود، طبقۀ کارگر به طور عمومنمايد که بارآور

 . بھتری پيدا کنند؛ بتوانند فرھنگ خود را ارتقا دھند و با کار کمتر، برای اولين بار زندگی انسانی تری داشته باشند

طح جامعه رشد پيدا کند، در نتيجه انق[بی که در يک مقطع و در يک منتھا sزمۀ اين مسائل آنست که نيروھای مولده در س

از جمله حداقل به چند کشور ديگری که  -کشور بخصوص عقب افتاده رخ می دھد، بايد به ساير کشورھا گسترش پيدا بکند



 

٤٩ 
ن کشورھا وجود دارد و تحت تا با اتکا به اين پايۀ مادی اوليه که در اي -از لحاظ صنعتی پيشرفته تر از ساير کشورھا ھستند

 . کنترل حکومت ھای کارگری قرار می گيرد، بتواند آغاز به ساختن سوسياليسم بکند

بنابراين کارل مارکس اصوsً در بسياری از مقاsت و مطالبی که می نوشت صحبت از اين می کرد که انق[ب به اين علت 

نيروھای مولده . در تناقص با مناسبات توليدی قرار می گيرند اصوsً رخ می دھد که نيروھای مولده در يک مقطع خاصی

و اين . عمدتاً مانند نيروی کار و ابزار توليد و غيره با شکل مالکيتی که در جامعه وجود دارد در تضاد قرار می گيرند

د و امکان رشد را از انق[ب ھا اصوsً زمانی رخ می دھند که اين تناقض، زنجيرھايی بر پای رشد نيروھای مولده می بند

از اين جاست که انق[ب ھا آغاز می شوند، اين انق[ب ھا واضح است که در نھايت بايد تبديل به انق[ب . آن سلب می کند

 . ھايی جھانی شوند تا به شيوۀ توليدی مد نظر، يعنی شيوۀ توليد سوسياليستی، برسند

ت که اين انق[ب ھم به ھرحال بايد سازمان يافته باشد، وقتی که از اين نقطه نظر بحثی که کارل مارکس می کند اين اس

قدرت به دست طبقۀ کارگر می افتد، طبقۀ کارگر بدون سازمان دھی، بدون متشکل شدن و به صورت فردی و يا با افراد يا 

ب را به ساير نقاط جھان کميته ھای محلی يا کميته ھای کارخانه، نمی تواند اقتصاد سوسياليستی را سازمان و ھمچنين انق[

اين دولت، دولتی است که کارل مارکس از آن به نام . گسترش دھد؛ اين انق[ب بايد درواقع تحت کنترل دولتی باشد

ديکتاتوری انق[بی پرولتاريا نام می برد، دولتی که درواقع وجه مشخصۀ آن اينست که يکی از دمکراتيک ترين دولت ھايی 

که تاريخ به خود ديده است، يعنی دمکراسی ای که اين دولت اعمال می کند بايد به مراتب عالی تر  -دو بايد باش -خواھد بود

ولو کشوری عقب  -دمکراسی کارگری از يک سو ضامن رشد نيروھای مولده در يک کشور. از دمکراسی بورژوايی باشد

امن گسترش انق[ب ھای سوسياليستی به ساير نقاط است و از سوی ديگر ض -مانده مانند روسيۀ اوايل قرن بيستم و يا ايران

 . جھان

دمکراسی کارگری به مفھوم آزادی بيان، آزادی احزاب و گرايش ھای درون احزاب، آزادی مطبوعات و ايجاد نھادھايی 

ه لزوم اين غير از طبقۀ کارگر که ساير اقشار جامعه مانند خرده بورژوازی در شھرھا و دھقانان را دربر گيرد، جامعه را ب

 . انق[ب و لزوم ساختن سوسياليسم متقاعد می سازد

به اين مفھوم که تمام اقشار جامعه واجد شرايط برای ابراز نظر و دخالت مستقيم در  -اگر پس از انق[ب دمکراسی کارگری

در داخل روسيه نيز . وجود نداشته باشد، واضح است که اين انق[ب به کجراه خواھد رفت -تصميم گيری ھای دولت باشند

از طرف ديگر انق[ب . اوsً نيروھای مولده نه تنھا پيشرفتی نکرد، بلکه پس از دوره ای به عقب رفت. چنين اتفاقی افتاد

 ). يا به شکست انجاميد(اکتبر در انزوا باقی ماند، يعنی انق[ب ھای ديگری صورت نگرفت 

به  -پيروزی انق[ب سوسياليستی در روسيه، انق[ب بايد در ساير کشورھابحث بلشويک ھا دقيقاً اين بود که برای تداوم و 

اما . نيز رخ دھد و به ھمين دليل به وقوع انق[ب در آلمان و مجارستان اميد داشتند -ويژه کشورھای صنعتی پيشرفته

 . متأسفانه اين انق[بات به شکست انجاميد

با وجود اين که رھبران بلشويک به اين  -با جامعۀ آتی مطرح کرده بودبنابراين ھمۀ نظراتی که کارل مارکس در ارتباط 

واضح است که وقتی اين نظرات تحقق پيدا نکرده . تحقق پيدا نکرد -نظرات واقف بودند و با برنامه وارد اين انق[ب شدند

گيرد که حتی اگر امروز در اين موضوع بايد از لحاظ تئوريک مورد توجه قرار . باشند، اين انق[ب به شکست می انجامد

يک کشور پيشرفتۀ صنعتی مانند انگلستان و يا فرانسه انق[ب رخ دھد و اين انق[ب در انزوا باقی بماند و به جاھای ديگر 

گسترش پيدا نکند و درواقع نتواند نيروھای مولده را فراتر از سطح نيروھای مولده در جامعۀ سرمايه داری به جلو ببرد، 

 . ايتاً شکست خواھد خوردانق[ب نھ

نکتۀ اساسی و مھمی که کارل مارکس به آن اشاره کرد و تضمين کنندۀ تداوم انق[ب است، مسألۀ دمکراسی کارگری است 

 . که تحت ھر شرايطی بايد کام[ً رعايت شود



 

٥٠ 
م کرده ام، زيرا اغتشاش قسمت تقسي ٤سالۀ انق[ب را به  ١٠من پروسۀ حدوداً . اکنون می پردازيم به خود پروسۀ انق[ب

چه از سوی جرياناتی در درون جنبش  -نظری در اين مورد زياد است و تحريفات زيادی در ارتباط با اين دوران وجود دارد

چپ که مغرضانه با انق[ب اکتبر برخورد می کنند و ضمن مخدوش ساختن اين دوران، مشخصاً حزب بلشويک و لنينيست 

که دقيقاً با يک چنين روشی با انق[ب اکتبر  -بورژوازی و امپرياليزم -دھند و چه نيروھای راست ھا را مورد حمله قرار می

برخورد می کنند و آن را يک کودتا می دانند؛ کودتايی که از طرف اقليتی در جامعه، يعنی بلشويک ھا بر طبقۀ کارگر 

 . دتحميل شد و پس از سوار شدن بر جنبش کارگری، سرکوب را آغاز کردن

ھر دوی اين گرايشات وانمود می کنند که استالينيسم، ھمان ادامۀ لنينيسم است و لنينيسم ھم تئوری کودتا را در سر می 

 . پرورانده و طبقۀ کارگر را فريب داده است

در  اين ھا بحث ھايی است که ھم از طرف آنارشيست ھا و آنارکوسنديکاليست ھا و انواع و اقسام گرايشات خرده بورژوا

برای ما که می خواھيم به طور مشخص برخورد غيرمغرضانه و . سطح جامعه عنوان می شود و ھم از طرف امپرياليزم

غيرمتعصبانه داشته باشيم، اين موضوع بسيار مھم است؛ چرا که آن طرف سکۀ برخوردھای مغرضانۀ آنارشيست ھا، ھمان 

د دارد که عمدتاً تمام کجروی ھا و جنايت ھايی را که در دوران برخوردھای جريانات استالينيستی مانند حزب توده وجو

 . استالين صورت گرفته است، به مسألۀ انق[ب اکتبر وصل و توجيه می کنند

بنابراين در مقابل برخوردھای مغرضانه، بايد از برخوردھای متعصبانه ھم دوری کرد؛ از اين نقطه نظر من اين چند سال 

دوره تقسيم می کنم و ھرکدام را به شکلی کوتاه در وقت محدودی که موجود است بررسی می نمايم  ٤ از انق[ب اکتبر را به

  . و بعد اتفاقات مھمی که در اين دوران رخ داده و بحث انگيز بوده است را مختصراً مورد اشاره قرار می دھم

  

**  

ستند که ممکن است به گونه ای ديگر به اين مسأله بخش را من به ترتيب زير درنظر گرفته ام، البته کسان ديگری ھ ٤اين 

برخورد بکنند، به ھمين دليل من فکر کردم که اين تقسيم بندی مسأله را به لحاظ جنبه ھايی از انق[ب که می تواند مورد 

 . حمايت، نقد يا حتی مخالفت قرار گيرد، ساده و روشن تر خواھد کرد

 ١٩١٩تا  ١٩١٧ بخش اول، سال ھای انق[ب و جنگ داخلی،

 ١٩٢١تا  ١٩٢٠بخش دوم، سال ھای تاريک حزب بلشويک، 

 ١٩٢٨تا  ١٩٢٢بخش سوم، سال ھای ت[ش برای احيای دمکراسی در روسيه، 

 ١٩٩١تا  ١٩٢٨بخش چھارم، سال ھای سياه انق[ب يا سال ھای ارتجاع بوروکراسی، 

ن و واضح مشخص کرد که انق[ب اکتبر يکی از بايد به طور روش ١٩١٩تا  ١٩١٧در مورد بخش اول يعنی سال ھای 

دمکراتيک ترين انق[ب ھايی بود که رخ داد و حزب بلشويک يکی از دمکراتيک ترين احزابی بود که در آن مقطع دخالتش 

 . را در درون جنبش کارگری صورت داد و خط دخالتگريش کام[ً منطبق با منافع توده ھای کارگر بود

از لنين سؤال می کنند که تعداد بلشويک ھا در روسيه چقدر است و چند نفر در حزب ھستند، لنين  وقتی که ١٩١٢در سال 

به بعد اختناق حاکم بوده، ولی تعداد آن ھا شايد از  ١٩٠٦پاسخ می دھد که من اط[ع دقيقی در دست ندارم، چون از سال 

شت شمار بود و خود رھبران حزب بلشويک ھم به اين يعنی تعداد بلشويک ھا انگ !انگشتان دست ھم تجاوز نمی کرده است

اين حزب به يکی از بزرگترين احزاب آن زمان مبدل شد و بر اساس  ١٩١٧اما در انق[ب فوريۀ . مسأله اذعان داشتند



 

٥١ 
در ارائه داده اند،  -نه تاريخ نويسان بلشويک، تروتسکيست و آنارشيست و يا کسان ديگر -آماری که تاريخ نويسان مستقل

بين . نفر عضو داشته، متشکل از پيشروان کارگری ھزار ٢٦يا  ٢٥، حزب بلشويک چيزی در حدود ١٩١٧انق[ب فوريۀ 

ھزار نفر عضو داشت که از آن  ٢٤٠دو ماه قبل از انق[ب اکتبر حزب بلشويک چيزی در حدود  ١٩١٧فوريه و اکتبر 

 . حمايت می کردند

اين درواقع از زبان يکی از . ھزار عضو کارگری داشته است ٤٠٠چيزی نزديک به در آستانۀ انق[ب اکتبر حزب بلشويک 

بنابراين بحثی که رفقای آنارشيست ھم در آن دوران و ھم در دوران بعد عنوان می . دشمنان حزب بلشويک بيان می شود

يی صورت گرفت و بلشويک مبنی بر اين که اين حزب يک حزب کوچکی بوده است و يک عدۀ قليلی آمدند و کودتا -کردند

اين حزب با وجود تعداد اعضايی که . کام[ً از لحاظ تاريخی بی اساس است -ھا ربطی به حزب طبقۀ کارگر نداشتند و غيره

جناح ھای مختلفی در درون . داشت، يکی از دمکراتيک ترين تشکي[تی بود که ما تاکنون در درون جنبش کارگری ديده ايم

و حتی در بسياری از موارد بحث ھای درون حزب بلشويک علنی  -ح راست، جناح ميانه، جناح چپجنا -اين حزب بودند

زمانی که طبقۀ کارگر . سال مبارزه در درون جنبش کارگری قدرت و اعتبار پيدا کرد ٢٥اين حزب براساس . می شد

شويک ھا، منشويک ھا و اس آرھا و بل :تصميم به تسخير قدرت گرفت، در درون طبقۀ کارگر احزاب مختلفی وجود داشتند

با (زمانی که در شوراھای کارگری . بخش چپ اس آرھا و آنارشيست ھا و انواع و اقسام گرايش ھای مختلف کوچک تر

، مسئلۀ تسخير قدرت مطرح شد، اکثريت کارگرانی که در شوراھای کارگری بودند )ميليون عضو کارگری ١٠نزديک به 

. درست بوده سازمان دھی تسخير قدرت را انجام دادند "قدرت به شوراھا"شويک يعنی شعار رأی دادند که نظر حزب بل

بسياری حتی . بسياری از گرايشات درون شوراھای کارگری مخالف تسخير قدرت بودند، بسياری متزلزل و مردد بودند

د، منتھا اکثريت آراء يعنی چندين درواقع چوب sی چرخ کارھا می گذاشتند و اجازه نمی دادند که اين بحث ھا جلو برو

ميليون نفر، نمايندگان طبقۀ کارگر و شوراھای کارگری مستقر در روسيه به حزب بلشويک رأی دادند؛ بنابراين اين گونه 

ناگھان از آسمان فرود بيايد و طبقۀ کارگر را فريب بدھد؛ درست برعکس  "اقليت"نبود که حزب بلشويک، به عنوان يک 

 . به اين حزب اعتماد پيدا کرد و حزب بلشويک را حزب خودش دانستطبقۀ کارگر 

بنابراين اين انق[ب، انق[بی بود که تحت رھبری شوراھا و حزب بلشويک صورت گرفت؛ ولی حزب بلشويک، يعنی 

وراھا اين حزب در واقع حزب تصميم گيرنده برای ش. درواقع کارگران حزب بلشويک، نمايندگان شوراھای کارگری بودند

بسياری از تصميمات را خود شوراھای کارگری گرفتند  ١٩١٩تا  ١٩١٧نبود، بلکه برعکس در بسياری از موارد بين 

که در واقع با  "نه صلح، نه جنگ"از جمله مسألۀ جنگ با آلمان و شعار ). حتی بر خ[ف نظرات حزب بلشويک و لنين(

ريت حزب بلشويک اين بود که شعار صلح بايد داده شود و در معاھدۀ توافق شوراھا اتخاذ شده بود؛ خود نظر لنين و اکث

چندين ماه اين بحث به درازا کشيد و نظر حزب بلشويک رد شد و . ليتوفسک در واقع نظر شوراھا اعمال می شد -برست

که تازه پا به  چرا که تروتسکی صرفاً يک روشنفکر نبود(نظر شوراھا، بنا بر نظريه تروتسکی مورد تأييد قرار گرفت 

يکی از رھبران شورای کارگری  ١٩٠٥در . او را می شناختند ١٩٠٥از شوراھای کارگری . ميدان مبارزه گذاشته باشد

-پترزبورگ بود که شناخت قبلی از او داشتند و به اين علت به عنوان نماينده شوراھای کارگری برای معاھده صلح بريست

ديگری ھم در اين مورد وجود دارد که شايد بھترين آن ھا، موضوع مجلس مؤسسان مثال ھای ). ليتوفسک به آلمان رفت

، ١٩١٩تا  ١٩١٧من در اين جا اشارۀ کوتاھی به مجلس مؤسسان می کنم که به دورۀ نخست تقسيم بندی فوق، يعنی . باشد

يد، از طرف بلشويک ھا ، يعنی زمانی که کرنسکی به قدرت رس١٩١٧مجلس مؤسسان در واقع در فوريۀ . مربوط می شود

در . و ساير گرايشھای منشويک و غيره مطرح شد و يک رأی گيری ھم در مورد مجلس مؤسسساِن آن دوره صورت گرفت

ھا، به عنوان نمايندگان دھقانان عموماً مرفه در جامعۀ روسيه، بود؛ ضمناً يکی از ”ار. اس“اين مجلس، اکثريت آراء با 

ھا تنھا  ”ار. اس“رأی داشتند و جريانات چپ  ٣٠٠اس آرھا چيزی در حدود . کرنسکی بودرھبران اس آرھا، وزير دولت 

بنا بر اين . رأی بود ٢٠تا  ١٨و تعداد آرای منشويک ھا حدود  ١٦٨تعداد آرای بلشويک ھا، . رأی برخوردار بودند ٣٩از 

پس از . در ماقبل از انق[ب اکتبر تعين شده بودتعداد و رای گيری که شد بر اساس نيروھايی که اينھا داشتند و اين نيروھا 

. انق[ب اکتبر لنين بر اين اعتقاد بود که اين مجلس ديگر لزومی ندارد، چون شوراھای کارگری نقدا در قدرت قرار گرفته اند



 

٥٢ 
ار . با اسآنان ارتباطاتی ھم . اما جناح راست بلشويک ھا به رھبری کامنوف موافق بودند که مجلس موئسسان شکل بگيرد

نھايتاً . ولی عم[ً تصميم اين که اين مجلس فراخوانده شود يا خير، به عھده شوراھای کارگری گذاشته شد. ھا گرفته بودند

اين مجلسی بود که شامل تمام گرايش ھا می . فراخوانده شود ١٩١٨ژانويۀ  ٥شوراھای کارگری رأی دادند که اين مجلس 

نفر  ١٨نفر و منشويک ھا ھم  ١٦٨نفر، بلشويک ھا  ٣٩ار ھا . نفر، جناح چپ اس ٢٩٩ ارھا که. ھيئت نمايندگی اس :شد

اما مسألۀ مھمی که پيش آمد اين بود که از طرف شوراھای کارگری يک قطعنامه پيشنھادی . که در اين جلسه شرکت کردند

که جريانات راست گرا در مجلس  اونجا مطرح شد که اين قطع نامه پيشنھادی در واقع مردود اع[م شد و موضوع اصلی

موئسسان خواھان آن بودند اين بود که شعار قدرت به شوراھای کارگری بايد ملغی اع[م بشه و شعار قدرت بر مجلس 

از اين نقطه نظر واضح بود که اين مورد پذيرش شوراھای کارگری که قدرت را در دست . مؤسسان بايد عمده و اصلی شود

ار ھای چپ و غيره سالن را ترک کردند و بعدش ھم يک روز و . ھيئت نمايندگی اس. انست قرار بگيردگرفته بودند، نمی تو

نيم در غياب آن ھا بحث صورت گرفت و بعد ھم درش بسته شد و آن جا در واقع انح[ل مجلس موئسسان اع[م گرديد و 

يعنی طبقۀ کارگر ھيچ اعتراضی به اين . يوستھيچ قيام توده ای و اعتراضات توده ای ھم در حمايت از آن به وقوع نپ

بنابراين از لحاظ حقوقی و از لحاظ منطقی در واقع تأسيس اين مجلس مؤسسان يک مسأله ثانوی بود و مسأله . موضوع نکرد

اما در عين حال اعتراضاتی از طرف ساير جريانات انق[بی که در سراسر جھان بخصوص رزا . مھم و عمده ای نبود

بنابراين به نظر من اين مسأله ای که پيش آمد يک مسأله اساسی انق[ب نمی توانست باشد و . ورگ به اين واقعه شدلوکزامب

مث[ً از جمله آنارشيست ھا در واقع در . از اين نقطه نظر مورد تائيد بسياری از جريانات چپ گرای آن دوران قرار گرفت

به نظر من بسته شدن مجلس مؤسسان در آن دوران موجه بود و . تأييد کردند اين بسته شدن مجلس سھيم بودند و اين را عم[ً 

ولی از آن جايی که ما می خواھيم درس ھايی در ارتباط با ايران کسب . از اين نقطه نظر ايراد اساسی نمی شود به آن گرفت

ۀ کارگر در جامعه، اقشار مختلفی نيز در کنيم، از اين اتفاق چيزی که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که به غير از طبق

ميليون نفر  ١٠در انق[ب روسيه کارگرھايی که در کارھای صنعتی و غيره شاغل بودند چيزی در حدود . جامعه خواھند بود

قع وا در(ميليون دھقان و خورده بورژوازی در جامعه بودند و اين ھا ھم نماينده خودشان را داشتند ١٢٠اما در حدود . بودند

در جامعه ای نظير کشور ما، ايران، که کشوری است عقب افتاده، انق[ب بايد اين توده ). منشويک ھا نماينده اين اقشار بودند

بنابراين يکی از موضوعاتی که بايد در نظر داشت اين است که بايد نھادھايی . ھای عظيم غير پرولتری را نيز سازمان دھد

ولتاری در جامعه به وجود آيد؛ يکی از نھادھای مؤثری که می تواند اين اقشار را به برای اين تجمعات مختلف غير پر

از اين نقطه نظر، بايد ھميشه توجه اخصی به اين . انق[ب و پرچم انق[ب و پرولتاريا جلب بکند، دقيقاً مجلس مؤسسان است

البته ما ا�ن در موقعيتی . لی و حقوقی درست بودالبته برخورد بلشويک ھا در انق[ب اکتبر بطور منطقی و اصو. مقوله شود

منتھی به نظر من مث[ً گذاشتن يک رفراندم برای اين که دھقان ھا انتخابات . نيستيم که بگوييم اگر آن جا بوديم چه می کرديم

نست مثمر ثمر توا جديد برگزار کنند و مجلس مؤسسانی تشکيل دھند که خواھان تدوين اساسنامه و قانون اساسی باشد، می

بنابراين يکی از درس ھايی که می . تا به غير از پرولتاريا، توده ھای وسيعی ھم که در جامعه ھستند درگير بشوند. باشد

شود از اين دوران گرفت توجه به اين موضوع است که برای دوران انق[بی آتی، در گير کردن اکثريت جامعه در تعيين 

  .سرنوشتشان، موضوع مھمی است

 

***  

  )نپ(دربارۀ سياست نوين اقتصادی 

واضح است که اين يک . بود “کمونيزم جنگی”اقتصاد  ١٩١٩و  ١٩١٧سيستم اقتصادی روسيه در دوران بين سال ھای 

مسألۀ جنگ داخلی مھم بود، ضمن اين که بايد . اقتصاد عادی نمی توانست باشد، اقتصادی بود که در آن زور به کار برده شد

امپرياليزم پس از اين که انق[ب در روسيه به پيروزی رسيد، نگران اين نبود که اکنون در روسيه يک عده ای  توجه شود که



 

٥٣ 
به قدرت رسيده اند، مسألۀ اصلی دولت ھای امپرياليستی اين بود که انق[ب در  )مانند لنين و تروتسکی(جوان ناشناس 

به وجود آورده و  )از جمله مراکز کشورھای پيشرفته(سر جھان زمين لرزه ای در سرا )يعنی کشوری عقب افتاده(روسيه 

اين که تمام نظريات کارل مارکس که سال ھای سال در درون جوامع اروپايی از سوی بورژوازی به تمسخر گرفته می شد، 

اکتبر تأثيرات  واقع ھراس امپرياليزم از اين بود که می ديد انق[ب در . آن زمان در جامعۀ روسيه به تحقق پيوسته بود

بسياری در سطح کشورھای اروپايی گذاشته و طبقۀ کارگر در مراکز و شھرھای عمدۀ جھان در حمايت از انق[ب اکتبر به 

ميليون ھا نفر در سراسر جھان حتی زمانی که تحرکات ضد بلشويکی صورت می گرفت، به حرکت . حرکت درآمده است

از اين . آنان نگران انق[بات در کشور خودشان شدند. اً نگران حيات خود شده بودندواقع اساس دول امپرياليستی در. درآمدند

در آن زمان بلشويک ھا . کشور امپرياليستی را بسيج عمومی کرده و حملۀ نظامی به روسيه را آغاز کردند ١۴رو در حدود 

جبھه  ١٨دولت جوان کارگری در  .و اصوsً کل نظام شوراھای کارگری برای حفظ انق[بشان درگير جنگ داخلی شدند

کنند، اين اقتصاد جنگی برای چه  کسانی که سؤال می. شروع به جنگيدن کرد و اين مسألۀ مھمی است که بايد درنظر گرفت

گيرند که دولت کارگری به زور از کشاورزان غ[ت می گرفته و کار غيردمکراتيک صورت می  بود؟ و يا اين که ايراد می

اين شکل از . د توجه کنند که اين يک اقتصادی بود که دولت جوان کارگری از روی ناچاری به آن متوسل شدباي !داده است

 ١٠تا  ٣دولت امپرياليستی، قحطی در آن زمان به وجود آمد و حدود  ١۴به دليل تھاجمات . اقتصاد به آن تحميل شده بود

ھا  اين بود که نيرويی نظامی که تمامی آن. مده، حفظ انق[ب بودمسألۀ ع. ميليون نفر از بی غذايی و بی خوراکی جان دادند

از داوطلبان در ميان شوراھای کارگری بودند، کسانی که انق[ب را تحقق داده بودند، بتوانند زنده بمانند و به دفاع از 

تمرکزی بود که بتواند انق[ب را از اين لحاظ باsجبار اين اقتصاد يک اقتصاد کام[ً خشن و بی رحم و م. انق[بشان بپردازند

  .از سقوط نجات دھد

  ١٩٢١تا  ١٩٢٠سال ھای تاريک حزب بلشويک، 

توان  اين دوران را می. ١٩٢١تا  ١٩٢٠می پردازيم، يعنی سال ھای تاريک حزب بلشويک  )مرحلۀ دوم(حال به دورۀ بعدی 

ارتش سرخ پيروز شده بود و . ی رو به اتمام بوداين دورانی است که جنگ داخل. سال ھای تاريک حزب بلشويک نام گذاشت

در جبھه ھای مبارزه و جنگ، دولت جوان کارگری موفق شد که ارتش سفيد را شکست دھد و با قوای امپرياليستی مبارزه 

در واقع . در آن زمان، از طرف لھستان اين خطر دوباره مطرح شد. گرچه ھميشه خطر حملۀ نظامی وجود داشت بود. کند

بديھی است که برای اجرای سياست اقتصاد نوين . شه به طور دائمی توطئه ھای امپرياليزم از طرق مختلف وجود داشتھمي

گرچه سرمايه ھای بزرگ ھنوز . ، يک سلسله امتيازاتی در رشته ھای مختلف به سرمايه گذاری ھای کوچک داده شد)نپ(

ود حکومت شورايی بود، اما اين منجر به يک سلسله تحوsتی در دست بانک ھا و صنايع بزرگ و بازرگانی تحت کنترل خ

در اين دوران متأسفانه رھبران حزب بلشويک خوب عمل نکردند، يعنی آن . شد که وضعيت را کم و بيش بھبود بخشيد

مشخصاً در ارتباط با به حکومت رساندن شوراھای کارگری و ھمچنين  -نظرات کارل مارکس که مورد تأئيدشان بود

تقرار ديکتاتوری انق[بی پرولتاريا، وجود احزاب متعدد و ھمچنين گرايش ھای مختلف و شکوفايی اجتماعی و دمکراسی اس

رھبران حزب بلشويک يک سری . اين نقد مشخصاً شامل حال لنين و تروتسکی نيز می شود. را ناديده گرفتند -درونی

  .برخوردھای نادرست انجام دادند که مغاير با اھداف اوليه آنان بود مواضع کام[ً افراطی و فرقه گرايانانه اتخاذ کردند و

البته بايد توجه کرد که در آن دوره تعداد زيادی از مبارزين طبقۀ کارگر در جبھه ھا کشته شده و بسياری از قحطی از بين 

 ١٩١٩تا  ١٩١٧ھای  بين سالنمايندگان کارگری که . رفته بودند و اصوsً شوراھای کارگری ديگر وجود خارجی نداشتند

گذاشتند و در اين کنگره ھا به جدل می پرداختند و  ماه کنگره ھای مشخص خودشان را شوراھای سراسری روسيه می ٣ھر 

اصوsً ديگر نشستی نداشتند، کميتۀ اجرايی شوراھا  ١٩١٩سياست ھای شوراھای کارگری را به اجرا می گذاشتند، پس از 

ای بود که اصوsً شھرھا از پرولتاريا و کارگران  اما وضعيت به گونه. ماه جلسه داشتند ٣الی  ٢ر ھم صرفاً چندين بار ھ

ميليون جمعيت   ٣در بسياری از شھرھا مانند مسکو  ١٩١٠مث[ً آماری است مبنی بر اين که در سال . خالی شده بود

کارگران ھا اغلب به دليل شرايط ويژه . دا کرده بودھزار نفر تقليل پي ٢٠٠اين جمعيت به  ١٩٢١کارگری بود، اما در سال 



 

٥٤ 
اين اتفاقات لنين و رھبران حزب بلشويک را به اين نتيجه رساند که بايد به آن نظريۀ . ای که وجود داشت، به روستاھا رفتند

: آتی داشتند سابق تشکي[تی حزب پيشتاز کارگری بازگشت، نظريه ای که در زمان تزار برای تدارک و سازماندھی انق[ب

بديھی بود که پيشُروی کارگری در آن زمان تنھا در حزب وجود . يعنی پيشُروی کارگری بايد ھمۀ کارھا را در دست گيرد

  .حزب ھم، يعنی کميتۀ مرکزی حزب. داشت

يگر sزم رھبری حزب در غياب شوراھای کارگری به اين تحليل رسيد که د. بنابراين در اين دوران انحرافاتی به وجود آمد

از آن جا که . نيست شوراھا و عموم کارگران در قدرت باشند، و اين که حزب بايد تمام تصميمات را به جای توده ھا بگيرد

ھای کارگری در اين  توده ھا ھم که به ھرحال درميدان نبودند و تنھا اتحاديه ھای کارگری در جامعه حضور داشتند، پايه

منشويک ھا . اتحاديه ھای کارگری در آن زمان تحت کنترل منشويک ھا قرار گرفته بودند. اتحاديه ھا بيشتر متمرکز شدند

به دليل تجربه ای که در پيش از انق[ب اکتبر در جنبش کارگری داشتند، به خصوص پس از پايان دوران جنگ داخلی، نفوذ 

طبقۀ کارگر در آن زمان ديگر . واضحی داشتاين دليل . بيشتری از بلشويک ھا در درون اتحاديه ھای کارگری پيدا کردند

وضعيت طبقۀ کارگر از نظر اقتصادی بسيار وخيم شد، حتی . برايش مھم نبود چه کسی بلشويک است، و چه کسی منشويک

بنابراين . کارگران به دنبال بھتر کردن وضعيت خود بودند و جنگ، آنان را از رھبران خود جدا ساخت. بدتر از زمان تزار

يکی از اين اعتراضات ھم ماجرای . ن دوره ما شاھد شورش ھای دھقانی و انواع و اقسام اعتراض ھای کارگری بوديمدر اي

  ).که بعداً به آن اشاره می کنم(کرونشتات است 

يعنی : به خصوص در لنين و مشخصاً در تروتسکی به وجود آمد “جايگزين گرايی”به ھرحال در آن دوران اين انحراف 

صوsً نيازی نيست طبقۀ کارگر تصميم بگيرد؛ چون طبقۀ کارگر منسجم و سياسی ای وجود ندارد که بشود روی آن اين که ا

ھای  از سوی ديگر اين واقعيت که اتحاديه ھای کارگری ھم در دست منشويک ھا افتاده و به سمت سياست. حساب کرد

ھمانند (sً نظام شورايی بايد جايگزين نظام وانگارديزم شود بورژوايی درغلتيده بود، آنان را به اين نتيجه رساند که اصو

اين انحراف . يعنی پيشروان کارگری ھم کسانی ھستند که از اعضای حزب و رھبری آن ھستند). دورۀ پيش از انق[ب

ايد از اين بنابراين، ما ب. درواقع انحراف بزرگی بود، و به ھيچ وجه موجه نبوده و به ھيچ وجه امروز قابل دفاع نيست

اگر . ما بايد عکس اين کاری را که لنين و تروتسکی تحت شرايط ويژه ای انجام دادند، اجرا کنيم. انحراف نيز درس بگيريم

ما در آن دوره حضور داشتيم، بايد بر خ[ف سياست ھای رھبری حزب عمل می کرديم، بايد تشويق می کرديم که جناح ھا 

احيا شوند و احزاب کام[ً آزاد باشند، شوراھای کارگری تقويت گردند و جلسات  در درون تشکي[ت خودشان دوباره

حتی تحت (نمايندگان شوراھا برگزار بشود، و اتحاديه ھای کارگری به کارشان ادامه دھند و حق اعتصاب داشته باشند 

  .و حق ابراز نظر و حتی حق انتقاد به حزب کمونيست را داشته باشند )رھبری منشويک ھا

زيرا، رعايت اصول دمکراسی کارگری يکی از خصوصيات بارز و مھم ضامن اين گذار از سرمايه داری به سوسياليسم 

ھمانند سال ھای (يعنی دولت و حزبی که در آن جامعه وجود دارد، بايد يک حزِب کام[ً مرتبط با پرولتاريا باشد . ھست

١٩١٩-١٩١٧.(  

توان اخذ گرفت، اين است که رابطۀ حزب و دولت  ران تاريک حزب بلشويک میھای مھمی را که از اين دو يکی از درس

به اعتقاد من پس از تسخير قدرت به وسيلۀ شوراھای کارگری، حزبی که ابزار اصلی اين . اکنون روشن باشد می بايد از ھم

برای بحث مفصل تر دربارۀ . نمايدقدرت گيری بوده است بايد روند ميرايی خود را آغاز کند و نھايتاً خود را منحل اع[م 

  :اين موضوع رجوع شود به دو مقالۀ زير

  چرا بايد پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا، چشم انداز انح[ل حزب پيشتاز انق[بی اع[م گردد؟ بخش اول و دوم

  ١٩٢٨تا  ١٩٢٢ھای ت!ش برای احيای دمکراسی در روسيه، سال 



 

٥٥ 
 واقع دوران ت[شی است که در ١٩٢٨الی  ١٩٢٢مرحله سوم، سال ھای  .می پردازيم) سوم مرحلۀ(در ادامه به دورۀ بعدی 

جمله  بايد توجه شود که در اين دوره برخی از رھبران حزب بلشويک، از. دولت کارگری شوروی بود )بورکراتيزه شدن(

خود لنين و سپس تروتسکی، به خطرات ناشی از بورکراسی واقف شدند و اقداماتی نيز برای جلوگيری از آن انجام دادند که 

 ١٩٢٢و اوايل  ١٩٢١برای نمونه در اواخر سال ). گرچه در دورۀ پيش، خود اين مسايل را ناديده گرفته بودند(نافرجام ماند 

فاقی دارد می افتد، يعنی اين که نقش کارگران کام[ً به کنار رفته و شوراھا از بين رفته اند و لنين دقيقاً متوجه شد که چه ات

ھا کسانی بودند از مستخدمان سابق تزار، مانند کارمندھا  اين. يک قشر بوروکراتيک عم[ً در سطح حزبی رخنه کرده است

ی در جريان جنگ داخلی، به دليل کسب امتيازھای مادی و نيروھای ارتش تزار و غيره که پس از نابودی پيشُروھای کارگر

در عين حال برای موجه جلوه دادن اين روند نادرسِت رھبرانی . و مقام، در حزب نفوذ کردند و عضو حزب بلشويک شدند

  .نظير استالين تئوری ھايی را تکامل دادند

رشد بورکراسی در حزب مبارزه شود و حزب به  در آن زمان که لنين به اين نتيجه رسيد که بايد عليه اين قشر روبه

دچار يک سکتۀ مغزی شد و  ١٩٢٢اما بايد اشاره شود که لنين در سال . دمکراسی سابق برگردد، او مبارزاتش را آغاز کرد

. يک طرف بدنش لمس گرديد و حدود ھفت ماه بعد ھم دچار سکتۀ دوم شد که در نتيجۀ آن قدرت تکلم را از دست داد

در انزوا قرار  -در رأس آن استالين -ين مبارزه ای که او شروع کرد، متأسفانه به وسيلۀ برخی از رھبران حزببنابرا

و اين . پيشنھادات لنين را سانسور کردند. دارودستۀ استالين از بيماری لنين استفاده کردند تا او را به کناری بگذارند. گرفت

). معروف به وصيت نامه اش(ی نامه ھايی به کميتۀ مرکزی حزبش نوشت بود که ط ١٩٢٢آخرين بحث ھای لنين در سال 

به رفقايی که می . در اين وصيتنامه لنين در مورد رشد بوروکراسی و نقش مخرب استالين، به کميتۀ مرکزی ھشدار داد

ھمچنين نامه . ه می کنماش چه مبارزه ای کرد، خواندن اين وصيت نامه را توصيخواھند بدانند لنين در سال ھای آخر زندگی

در اين ميان کروپسکايا، ھمسر لنين کام[ً درگير بود و مشاھده می کرد که چگونه . ھايی که بين لنين و سايرين رّد و بدل شد

استالين باندی به دور خود ايجاد کرده است و اجازه نمی دھد که اين بحث ھای انتقاد آميز به رھبری حزب بلشويک راه يابد، 

قابل ذکر است که اولين فردی که مبارزه با بوروکراسی را شروع کرد، اتفاقاً خود . د به کل اعضای حزب و جامعهچه برس

وارد مبارزه عليه بوروکراسی  ١٩٢٣بنابراين تروتسکی از . لنين بود و پس از چند سال تروتسکی ھم به دنبال وی آمد

ھم به دست رامون  ١٩٤٠و نھايتاً در اوت  )لما آتا در قزاقستانبه منطقۀ آ(تبعيد گرديد  ٢٨-١٩٢٧گرديد، سپس در سال 

  .مرکادر، يکی از جاسوسان استالين، در مکزيک به قتل رسيد

بنابراين، اين يک وضعيت ويژه ای بود که ما شاھدش بوديم، يعنی در مجموع دمکراسی کارگری بنا به دsيل عينی مورد 

اما موقعيتی ايجاد شد که رھبران اصلی حزب بلشويک . يک آن را ادامه دادحمله قرار گرفت و بعدھا رھبری حزب بلشو

  .متأسفانه ت[ش آنان شکست خورد. ت[شی برای احيای دمکراسی کنند

  ١٩٩١تا  ١٩٢٨سال ھای سياه انق!ب يا سال ھای ارتجاع بوروکراسی، 

ترتيب بود که يک تزی به نام ساختن  به بعد به اين ١٩٢٨شکست نھايی . می پردازيم) چھارم(حال به مرحله آخر 

اين تزی . اين تز در واقع تزی ضد مارکسيستی است. بوخارين مطرح شد -به وسيلۀ استالين “سوسياليسم در يک کشور”

توان داشت و از آن جا که ھمۀ  گويد که در وضعيت آن دوره در شوروی ديگر اميدی به انق[بات جھانی نمی است که می

خورده اند، ديگر دنبال کردن آن نظريات فايده ای ندارد و بايد اکنون سوسياليسم را در کشور عقب افتادۀ  انق[ب ھا شکست

و از اين تز غير مارکسيستی به اين نتيجه رسيدند که روسيه به ھر بھای ممکن بايد حفظ شود و سوسياليسم . روسيه ساخت

کمونيست شوروی دارای امتيازاتی شدند و ساير نھادھای مستقل  طرفداران اين تز در روسيه در حزب. در آن به وجود آيد

حقوق تمام کارگران و اتحاديه ھا کارگری به نفع کميتۀ مرکزی حزب به کناری پرتاب . کارگری را وابسته به حزب کردند

 !تالينو در رأس کميتۀ مرکزی، اس “کميتۀ مرکزی”در رأس جامعه، حزب کمونيست قرار گرفت و در رأس حزب، . شد



 

٥٦ 
مخالفان استالين يا اعدام شدند، يا محاکمات ق[بی برايشان گذاشته شد و يا تبعيد . ھرمخالفی ھم به تدريج از ميان برداشته شد

  .شدند و سر به نيست شدند

تمام احزابی که در . بنابراين، تز سوسياليسم در يک کشور در واقع تز خفه کردن دائمی انق[ب شورايی در روسيه بود

راسر جھان تشکيل شده بودند، به مھره ھای وابسته به کرملين تبديل شدند، در واقع کارشان در اين کشورھا اين بود که از س

  .ساختن سوسياليسم در روسيه دفاع کنند و ھرگونه مبارزۀ طبقاتی را تعطيل نمايند

بود که در “ جبھۀ خلق”ه مطرح شد، تز تزی که به وسيلۀ دميتريف يکی از رھبران آن زمان روسي ١٩٣٦پس از آن ھم در 

واقع تير خ[ص را به مغز نظام شورای شوروی شليک کرد، و تمام دستاوردھايی را که جنبش ھای کمونيستی در سطح بين 

در ايران، حزب توده بر . رھبران حزب از طريق اين تز، آشتی و ائت[ف طبقاتی را توجيه کردند. المللی داشت، از ميان برد

قاعدتاً حزب توده اگر ربطی به لنين و لنينيسم می داشت بايد در داخل ايران حزب لنينيستی و حزب . اين تز ساخته شد اساس

، يعنی حزبی “خلق”ناميدند، يعنی حزب  “حزب توده”خودشان را . نام حزبش گويای نظرياتشان بود. بلشويکی می ساخت

کار اين حزب توده چه بود؟ دفاع از . ی و ھم دھقانان و ھم فقرای شھریکه ھم کمونيست ھا در آن ھستند و ھم بورژوازی مل

اين تز منجر به اين شد که انق[ب . شوروی، برگزاری تظاھرات صلح در شرايطی که شوروی مورد خطر قرار نی گرفت

ر نيرومندی در چين حزب کمونيست بسيا. چين ١٩٢٧-١٩٢۵ھا يکی پس از ديگری شکست بخورند، مث[ً انق[ب در سال 

به وجود آمد، بنا به توصيۀ استالين اين ھا ائت[ف طبقاتی را با رھبران بورژوازی ملی آن جا ساختند و بورژوازی ملی از 

در اسپانيا، تز جبھۀ خلق ھمين ب[ را بر سر توده ھای  ١٩٣٦در . اين ھا استفاده کرد و يک مليون نفر را قتل عام نمود

دوباره در اندونزی  ١٩٦١دوباره ھمين تز منجر به شکست انق[ب در اين کشور شد؛ در  ١٩٣٦در فرانسه . کارگری آورد

ھمين تز مطرح شد ھمين ائت[ف صورت گرفت و ميليون ھا نفر از کمونيست ھا قتل عام شدند، آن ھم از سوی به اصط[ح 

  .بورژوازی ملی که قرار بود در جنگ کرملين طرف کرملين را بگيرند

ع، بر اساس يک تئوری صورت گرفت، اين تئوری ضد مارکسيستی از اين نقطه نظر بايد از نظريات مارکس و اين فجاي

برخی مغرضانه اين فجايعی را که ميليون ھا نفر را در سطح بين المللی بر اساس تحليل ھای اشتباه . لنين کام[ً جدا شود

و از . ١٩١٩فتاد مقايسه می کنند و يا با بسته شدن مجلس مؤسسان در استالين قربانی کرد، با مث[ً اتفاقی که در کرونشتات ا

يعنی در واقع يک . اين يک برخورد کام[ً غير اصولی است. کنند که استالينيسم ادامۀ لنينيسم بوده است گيری می آن نتيجه

رخ داد، اين اشتباھات داشت سلسله وقايعی اتفاق افتاد که اين دمکراسی کارگری خوب اجرا نشد و يک سلسله اشتباھاتی 

اص[ح می شد، اما زمانی که ديگر تا حدی دير شده بود، و بعد يک ضد انق[ب از دل اين انق[ب بيرون آمد و اين ضد 

در . انق[ب استالينستی، بوروکراسی ارتجاعی بود که در سطح جامعه غالب شد و مسير تمام انق[ب ھای جھان را تغيير داد

، از آن جايی که خيلی از رفقا به مسألۀ کرونشتات اشاره کرده اند، يک اشارۀ ١٩٢١و  ١٩٢٠سال ھای  اين دوران يعنی

  .اين مسأله ھم يکی از موضوعاتی است که مورد انتقاد بسياری قرار گرفته است. کوتاھی به آن می کنم

  دربارۀ مسأله کرونشتات

که من سال ھای تاريک حزب بلشويک می  رخ دادر ھمان دورانی اين اتفاق د. کرونشتات می پردازيم مسألۀدر انتھا به 

به اعتقاد من اتفاقی که رخ داد يک فاجعه بود، فاجعه ای بود که به ھر حال . نامم، به اين دليل که چنين اتفاقی نبايد می افتاد

انان ناوگانی در يک جزيره به نفع کسی نبود، اين اتفاقی بود که بين يک بخشی از طرفداران سابق حکومت شورايی و ملو

ھزار نفر ملوان مستقر بودند که خيلی از آن  ١٠در کرنشتات در حدود . ای به نام کرونشتات در نزديکی پترزبورگ رخ داد

و  ١٩٢٠اما در . ھا از سابقۀ بولشويکی می آمدند و از اين نقطه نظر از فعالين حزب بلشويک و شوراھای کارگری بودند

يد توجه بکنيم اين بود که پس از جنگ داخلی، بسياری از دھقانان مورد صدمه قرار گرفتند و نارضايتی چيزی که با ١٩٢١

شديدی مابين دھقان ھا در سطح جامعه وجود داشت و طغيان ھای دھقانی صورت گرفت و به ھر رو کسانی که در اين 

و فرزندان دھقانانی بودند که حاs به ملوانان کرونشتات  شان وابستگانی در ميان دھقانان داشتندکرونشتاتی ھا بودند، بسياری



 

٥٧ 
و از اين زاويه انزجاری از دولت مرکزی داشتند، انزجاری به اين مفھوم که در واقع اين ھا مسائل دھقان . ملحق شده بودند

ر اصولی از ھا و مسائل کارگری را در اين جا و آن جا رعايت نکردند، به خصوص در شرايطی که اين برخوردھای غي

در واقع بيشتر کسانی که به اين رويداد انتقاد دارند . به ھر حال اين واقعه روی داد. طرف حزب بلشويک ھم مطرح می شد

پل آوريچ يک استاد دانشگاه آنارشيست آمريکايی بود . آنرا نگاشته است “پل آوريچ”کنند که فردی به نام  به کتابی رجوع می

منتقدان آنارشيست به گونه ای وانمود می کنند که . رفت و اين وقايع را در آن کتاب توضيح دادکه برای تحقيق به روسيه 

منتفدان به اين صورت يک . ھزار نفر ملوان طرفدار کمونيست ھا را کشته اند ١٠بلشويک ھا دست به حملۀ نظامی زده و 

ر که گفتم اين يک فاجعه بود و نبايد رخ می داد، ھمان طو. مقداری موضوع را از ابعاد حقيقی تاريخی خود خارج می کنند

. ھا به جايی نرسيد منتھا علتی که رخ داد بايد بررسی بکنيم؛ بين حکومت و ملوانان، جنگی در گرفت، زيرا مذاکرات بين آن

امۀ مذاکره کدام از اين دوطرف قادر به ادو به ھرحال اين جنگ ھم اجتناب ناپذير بود و از اين نقطه نظر که ديگر ھيچ

نبودند، چرا که کرونشتات يک قطعنامۀ چند ماده ای تصويب کرد که يکی از ماده ھاش اين بود که حکومت شوروی 

يکی  !ب[فاصله بايد تغيير پيدا کند و از بين برود، وگرنه ما پايتخت را بمباران می کنيم و کل اين حکومت را بر می اندازيم

، آنارشيست ھا بودند و اين آنارشيست ھا از موقعيت ھای متفاوتی برای نمک پاشيدن از دشمنان سيستماتيک حزب بلشويک

ھا وضعيت حساس  اين. زخم ھايی که مورد انتقاد ما ھم ھستند و نبايد به وجود می آمدند. بر زخم ھای موجود بھره بردند

و رھبرانشان اين زخم ھا را تشديد بديھی است که برخوردھای فرقه گرايانۀ حزب بلشويک . کرونشتات را بدتر کردند

اما، جريانات آنارشيستی يک پارچه نبودند، شاخه ھای مختلفی داشتند، و ھر يک از اين شاخه، انواع و اقسام . کردند

اقدامات عجيب را حتی طی دوران اوليۀ انق[ب انجام دادند و دائماً در حال توطئه گری و ضربه زدن به دولت شورايی و 

تحريکاتی در روزنامه ھايشان : پيش از اين ھم در اکراين چيزی مشابه به اين اقدام انجام دادند. ن طغيان ھا بودندسازمان داد

ماه از انق[ب اکتبر سر می دادند، خودشان را در بسياری از  ٣کردند، شعار سرنگونی دولت شورايی را پس از گذشت 

به . ھا برای سرنگونی نظام شورايی در روسيه ھمکاری نمودند جاھا مسلح کردند و در بسياری موارد با سلطنت طلب

ھرحال اين سابقه ھم وجود داشت؛ يعنی از نظر تاريخی مطلقاً اين گونه نبوده است که آنارشيست ھمواره در کنار طبقۀ 

  .کارگر بوده باشند و بعد به ناگاه بلشويک ھا بيايند و آن ھا را اعدام و تيرباران کردند

در حال لطمه زدن به بدنۀ . ھا از ابتدای قدرت گيری شوراھا در روسيه در حال جنگ و گريز با حکومت بودندآنارشيست 

طبقۀ کارگر و شوراھای کارگری بودند؛ اين قبيل اقدامات از روز اول انق[ب آغاز شد و تنھا به مسألۀ کرونشتات مربوط 

از آن زمان اين ھا مخالف دولت، به خصوص دولتی بودند که . اخت[فات آن ھا ھم بازمی گشت به دوران مارکس. نمی شد

بودند و لزومی نمی ديدند که اين دولت تحقق پيدا کند و بنابراين  )ديکتاتوری انق[بی پرولتاريا(مارکس پيشنھاد می کرد 

حکومت کارگری در جھان ای استفاده کردند که نخستين  و از ھر بھانه. وقتی تحقق پيدا کرد، بايد آن را سرنگون می کردند

  .ساقط شود

در نتيجه مسألۀ کرونشتات را بايد از اين زاويه ھم نگاه کرد که اخت[ف بين مارکسيست ھا و آنارشيست ھا سابقۀ پيشينی 

بديھی است که در مورد ملوانان کرونشتات ھمان طور که اشاره کردم به ھر حال مقداری نارضايتی ھم وجود . داشته است

حاs اسناد ). د ذکر کرد که در آن زمان دمکراسی کارگری ھم از سوی رھبری حزب کمونيست رعايت نمی شدباي(داشت 

؛ اسنادی که در واقع نشان می )اين اسناد به فارسی ھم ترجمه شده و در سايت ما موجود است(تاريخی آن ھا موجود است 

در ضمن شايعۀ کشته شدن ده . ماجرای کرونشتات بوددھد سفارت فرانسه در حال توطئه عليه دولت کارگری شوروی در 

 ٢بنا به گزارش تاريخ نويسان مستقل يک چيزی در حدود . اين آمار به شدت اغراق آميز است. ھزار نفر نيز درست نيست

ای نفر از خود بلشويک ھا و بيش از يک ھزار نفر از ملوان ھ ٦٠٠الی  ٥٠٠يعنی  -ھزار نفر از طرفين کشته شدند ٣الی 

  .ھمان طور که گفتم حتی کشته شدن يک نفر ھم فاجعه ای بود، چه برسد به اين تعداد. کرونشتات

ولی متأسفانه اين اتفاق افتاد و حدود ھفت ھزار نفر از ملوانھای کرونشتات به فن[ند مھاجرت کردند و عده ای ھم دستگير و 

ويژه برخورد حزب کمونيست صحيح نبوده است و ما از آن ھا دفاع ھا از سوی طرفين و به  اين اقدام. عده ای ھم اعدام شدند



 

٥٨ 
نمی کنيم، ولی از طرف ديگر اين را از ابعاد تاريخی اش نبايد خارج کنيم، اين ھا را نمی توانيم با قربانی شدن ميليون ھا 

گر کسی بخواھد اين دو . نيمنفر، از جمله کمونيست ھا، بر اساس سياست ھای اشتباه استالينيستی در سراسر جھان مقايسه ک

بنابراين از نقطه نظر ما واقعيت اين است  .را با يک ديگر مقايسه کند، برخورد کام[ً مغرضانه و بی اساسی انجام می دھند

که اين فاجعه نبايد رخ می داد و اشتباھاتی صورت گرفت و حزب بلشويک در اين دوران، سال ھای تاريک خود را می 

  .گذراند

ولی . از کارھای اشتباھی در آن دوران رخ داد که مورد انتقاد شديد ماست و به ھيچ نوع نمی شود از آن دفاع کردبسياری 

از طرف ديگر اين برخوردھای آنارشيست ھا و شبه آنارشيست ھا را که دوران لنين و استالين را يکی قلمداد می کنند، نمی 

ی بود که آنارشيستھا در طول انق[ب اکتبر انجام دادند و اين درواقع يک داستان کرونشتات ھم بخشی از توطئه ھاي. پذيرم

سال پيش و ھنوز ھم ادامه خواھد داشت و مطمئن ھستم که در داخل ايران ھم  ٢٠٠بحثی است ميان ما ما که برمی گردد به 

ه دليل مخالفتشان با ھرگونه دولت اين گرايشات آنارشيستی و شبه آنارشيستی و آنارکوسنديکاليستی و غيره خواھند بود که ب

  .و تئوری ھای اشتباھی که دارند، در مقابل تشکيل يک دولت کارگری قد علم خواھند کرد

****  

  بندیجمع

انق[ب روسيه در يکی از . امروز می خواھم ضمن جمع بندی بحث ھای دو جلسۀ گذشته، چند مورد ديگر را ھم اضافه کنم

به پيروزی رسيد؛ يعنی اين که شوراھای کارگری قدرت را به دست  ١٩١٧اکتبر سال کشورھای عقب ماندۀ جھان در 

  .گرفتند، و اين تأييدی بود بر نظراتی که کارل مارکس چند دھه پيش از آن مطرح کرده بود

دی نکاتی رس ھای پيروزی انق[ب اکتبر را در جلسۀ اول به تفصيل مورد بحث قرار داديم و امروز مايلم صرفاً به جمع بن 

پيروزی انق[ب اکتبر دو درس اصلی را برای بکارگيری در انق[ب آتی ايران به ما می . که در جلسۀ اول ذکر شد، بپردازم

  .دھد

درس اول، اين است که ھر انق[ب پرولتری، يک انق[ب کام[ً آگاھانه است و برخ[ف انق[ب ھای خودجوش که در دوران 

ران پيش از انق[ب اکتبر اتفاق افتاده، نياز به تدارکات دارد؛ در واقع نياز به سال ھای ممتد ماقبل سرمايه داری و يا دو

تدارکات دارد و اين تدارکات را، تنھا يک شکل از تشکي[ت می تواند انجام دھد؛ انق[ب اکتبر به ما آموخت که تنھا 

به قدرت برساند، حزب پيشتاز انق[بی و يا ھمان حزب  تشکي[تی که می تواند اين تدارکات را انجام دھد و پرولتاريا را

اين حزب تنھا شکل . مشخصات و ويژگی ھای اين حزب را من در جلسۀ اول برشمردم. لنينی يا حزب بلشويکی است

بدون اين حزب، ھيچ گونه تضمينی برای پيروزی انق[ب . تشکي[تی است که می تواند پيروزی انق[ب را تضمين کند

زيرا که طغيان ھا، ت[طمات، قيام ھا و انق[بات متعددی در سراسر جھان رخ داده و اما ھيچ يک به . وجود ندارد پرولتری

  .به توفيق نرسيده اند "حزب پيشتاز انق[بی"دليل نبود ھمين 

پيوندد و پيروز درس دوم انق[ب اکتبر اين بود که انق[ب می تواند در کشورھای عقب افتادۀ سرمايه داری ھم، به وقوع ب

پيشبينی کرده بود، انق[ب اکتبر ثابت کرد که طبقۀ  ١٨٤٨ھمان طور که کارل مارکس در مورد انق[ب آلمان در . شود

کارگر، پرولتاريا، توان و قابليت سازماندھی انق[ب را در عصر امپرياليزم دارد و نيازی به بخش ھای مختلف بورژوازی 

يعنی طيف وسيعی از دھقانان فقير، مليت ھای تحت ستم و زنان مبارز و  -ه با متحدين خودطبقۀ کارگر ھمرا. وجود ندارد

اين دو درس عمدۀ . می تواند اين انق[ب را به پيروزی برساند -دانشجويان مبارز و اقشار ديگری که به انق[ب می پيوندند

پياده کردن آن ھا تدارک ببينيم و از آن در ارتباط با  پيروزی انق[ب اکتبر است که ما می توانيم از ھمين امروز در راستای

  .انق[ب آتی ايران استفاده کنيم



 

٥٩ 
محور اين بحث اين است که برای پيروزی نھايی  :و اما درس ھايی که می توان از شکست انق[ب اکتبر استخراج کرد

از سوی ديگر گسترش به ساير کشورھای  انق[ب، انق[ب از يک سو نيازمند رشد باsی نيروھای مولده در سطح جامعه، و

  .ديگر می باشد

و اگر . انق[بی که برای مدتی طوsنی در چارچوب ديوارھای يک کشور باقی بماند، واضح است که به شکست می انجامد

اده انق[بات سوسياليستی، به خصوص در کشورھای صنعتی که از رشد باsتر نيروھای مولده در قياس با کشورھای عقب افت

برخوردارند، به پيروزی نرسد، واضح است که انق[ب در يک کشور و در يک جامعۀ عقب افتاده ھم پس از دوره ای با 

آن ھم از يک  -sزمۀ رشد نيروھای مولده و sزمۀ گسترش انق[ب، زمانی که از يک کشور. شکست رو به رو خواھد شد

در . اين مسألۀ محوری در ارتباط با انق[ب آتی است. رگری استشروع می شود، تضمين دمکراسی کا -کشور عقب افتاده

کشور امپرياليستی به بدنۀ انق[ب و يا به دليل انحرافاتی  ١٤انق[ب روسيه، يا به دليل بروز جنگ داخلی و حم[ت نظامی 

سيستی، دمکراسی که در سطح رھبری حزب بلشويک رخ داد و يا در پی آن به دليل تجديد نظر در اساس بحث ھای مارک

  .و اين بنيان اوليۀ شکست انق[ب اکتبر است. کارگری دچار لغزش گرديد و از ميان برداشته شد

در جامعه پس از تسخير قدرت، پس از اين که پرولتاريا به قدرت می  :تضمين دمکراسی کارگری به اين مفھوم است که

لف در جامعه، آزادی اتحاديه ھای کارگری، تشکل ھای رسد، تضمين آزادی احزاب و تضمين آزادی ارائۀ نظرات مخت

اگر . مستقل کارگری، آزادی انديشه و بيان، آزادی مطبوعات برای ھمۀ اقشار و برای ھمۀ اعضای جامعه بايد فراھم گردد

راه  چون تنھا. ھر يک از اين آزادی ھا محدود شود و يا مورد سرکوب قرار بگيرد، اين آغاز شکست انق[ب خواھد بود

رشد نيروھای مولده و ايجاد يک الگو برای نشان دادن شيوۀ تکوين انق[ب به ساير نقاط برای تشويق انق[بات در کشورھای 

ديگر، وجود آزادی و دمکراسی در درون جامعه است؛ ھمچنين اگر درواقع بپذيريم که مفھوم انق[ب پرولتری قدرت گيری 

جا بر روی آن تأکيد گردد اين است که در يک جامعۀ عقب افتاده مانند ايران، به غير  طبقۀ کارگر باشد، آن چه که بايد اين

از پرولتاريا، به غير از طبقۀ کارگر، اقشار وسيع تری وجود دارند که در درون طبقۀ کارگر متشکل نيستند، مث[ً دھقانان، 

قاعد به انق[ب شوند و در واقع در اين مسير sيه ھايی از خرده بورژوازی شھری و اقشار مختلف، که اين ھا بايد مت

  .ھمراھی کنند تا بتوان پله ھای نخست رشد نيروھای مولده را تضمين نمود

از اين رو، پس از تسخير قدرت، ضروری است که نھادی به وجود آيد که ساير اقشار غيرپرولتری ھم در امور جامعه و 

  .ا دخالت داشته باشندسرنوشت خودشان، دخيل گردند و در تصميم گيری ھ

  .ھرگونه سرکوب عليه اقشار مختلف در جامعه به نقض خود و به فراھم آوردن تدارکات برای شکست انق[ب خواھد انجاميد

ھمان طور که در جلسۀ . ھمچنين پس از انق[ب، مسألۀ رابطۀ حزب و دولت بايد کام[ً و با صراحت و شفافيت روشن شود

اما پس از انق[ب، وقتی . درس ھای عمدۀ پيروزی انق[ب اکتبر، وجود حزب پيشتاز انق[بی است اول اشاره کردم، يکی از

طبقۀ کارگر در قدرت است، وقتی شوراھای کارگری در قدرت ھستند، اين حزب درواقع حزبی بوده که خودش از طريق 

بخشی از اين قدرت دولتی است؛ در آن  جلب و جذب نيروھای وسيعی از پرولتاريا به قدرت رسيده و بنابراين خودش ھم

و اين حزب بايد پس از به قدرت رسيدن پرولتاريا، مسير نزولی و . زمان ديگر نيازی به اين حزب وجود نخواھد داشت

  .ميرايی خودش را طی بکند و نھايتاً خودش را منحل نمايد

زب به جای طبقه، در واقع زمينۀ شکست انق[ب کسانی که روند جايگزين گرايی را پيشه می کنند، يعنی جايگزين کردن ح

 ١٩٢٠به خصوص بين سال ھای . ھمان طور که در بحث اشاره کردم، حزب بلشويک دچار لغزش شد. را فراھم می آورند

سال ھايی که جايگزين گرايی و جايگزين کردن . که از آن به عنوان سال ھای تاريک حزب بلشويک ياد می شود ١٩٢١تا 

طبقه تحقق پيدا کرد و درواقع شرايطی را مھيا کرد که منجر به انحرافات بسياری شد و زمينه را برای  حزب به جای

زمينه ای را فراھم آورد که يک ضد انق[ب از دل انق[ب پيروز شود، يعنی ضدانق[ب . انحطاط ھای بعدی فراھم آورد
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مات مھمی به مبارزات طبقاتی و به انق[بات ساير کشورھا به بعد کام[ً پيروز شد و لط ١٩٢٥استالينيستی که مشخصاً از 

  .زد؛ لطماتی که ھنوز که ھنوز است ما آن ھا را احساس می کنيم

بنابراين مسألۀ دمکراسی کارگری شامل صرفاً يک يا چند حزب و يا يک طبقه نمی شود، بلکه شامل کل اجزای جامعه می 

د بود برای ساير کشورھا که مشاھده نمايند انق[ب سوسياليستی چه نوع آزادی گردد؛ پس از انق[ب اين الگو، الگويی خواھ

ھايی به ھمراه دارد و در مبارزۀ خود عليه سرمايه داری و بديل آن، درواقع آن جامعه و دولتی است را که دمکراسی را به 

اين می گردد که انق[ب، کار خود زمانی که صحبت از . طور کامل در اختيار ھمه قرار می دھد، الگوی خود قرار دھند

طبقۀ کارگر می باشد و سرنوشت طبقۀ کارگر می بايد به دست خود اين طبقه تعيين شود، مفھومش اين است که حزب يا 

اين اساس . اين اساس بنيادين رعايت دمکراسی کارگريست. تشک[ت و يا افرادی باsی سر اين دولت آتی نبايد قرار بگيرند

و اين آغاز گسترش انق[بات در . ين موفقيت آميز بودن اين دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم استبنيادين، تضم

کشورھای ديگر است؛ يکی از عللی که دول سرمايه داری در سراسر جھان تا به امروز توانسته اند تا انق[ب ھای 

يعنی نشان می دھند که استالينيسم، ادامۀ لنينيسم است و . سوسياليستی را خنثی نمايند، دقيقاً در اين ارتباط بوده است

مارکسيسم خواھان يک ديکتاتوری می باشد و اين ديکتاتوری ھم مساوی است با ارعاب، سرکوب و زندان و کشتن مخالفين، 

وازی و درنتيجه بورژوازی در اين کشورھا برای سال ھای مديدی، بيش از يک قرن، دارد تبليغ می کند که اگر بورژ

سرنگون شود، چنين سرنوشتی نصيب شما می گردد؛ شرايطی مانند شوروی نصيبتان می گردد که به ھرحال پس از دوره 

بنابراين برای انق[ب آتی ايران از ھم اکنون ما بايد کام[ً روشن و با صراحت بگوييم که . ای نيز تسليم سرمايه داری شد

يکی از علل مھم شکست انق[ب اکتبر دقيقاً در ھمين مسئلۀ عدم . تيه خواھد بودمسألۀ دمکراسی کارگری اساس کار ما در آ

سال سير نزولی خود  ٧تا  ٦رعايت دمکراسی کارگری نھفته است که موجب شد انق[ب پيروزمند پرولتری روسيه پس از 

دازۀ عدم رعايت دمکراسی ھيچ چيزی به ان. را طی کند و بعد ھم کام[ً منحط گردد و جای خود را به ضدانق[ب دھد

  .کارگری به بدنۀ انق[ب ضربه وارد نياورد

کشور امپرياليستی  ١٤ارتش سرخ بر . سال جبران شد ٣-٢لطماتی که جنگ داخلی به بدنۀ طبقۀ کارگر وارد آورد، پس از 

عادی بازگشت و از مسائل اقتصادی پس از طی دوره ای به روال . و ضدانق[ب داخلی به نام ارتش سفيد، پيروز گرديد

اما نبود دمکراسی کارگری درواقع تير خ[ص را به بدنۀ . ديگر بحران اقتصادی دوران جنگ به پايان رسيد ٢١- ١٩٢٠

  .طبقۀ کارگر زد و پس از آن ما شاھد ضدانق[ب استالينيستی ھستيم

ب پيشتاز انق[بی در درون جامعه بايد بنابراين درس ھايی که از انق[ب اکتبر می توان کسب کرد، دقيقاً اين ھاست که حز

  .انق[بی را تضمين کند-در درون يک حزب لنينيستی و يک حزب بلشويکی متشکل باشد و تدارکات پيشا

انق[ب می تواند بدون ھيچ توھمی به بخش ھايی از بورژوازی آغاز گردد، بورژوازی خصلت انق[بی خود را از دست داده 

s طبقۀ کارگر با اتکا به متحدين . يه ھای فوقانی خرده بورژوازی، کام[ً مبدل به ضدانق[ب شده اندو بنابراين بورژوازی و

عظيمی که در جامعه حضور دارند و اکثريت جامعه را تشکيل می دھند، مانند دھقانان فقير و انواع و اقسام اقشار مبارز در 

مسألۀ دمکراسی کارگری از محوری ترين نکاتی است که بايد  پس از انق[ب،. جامعه، قابليت سازماندھی انق[ب را دارد

و اين درس ھای عمده ای بود که می خواستم از اين دو . برای تضمين آغاز ساختن سوسياليسم در سطح جھانی رعايت شود

  .جلسه به عنوان جمع بندی ارائه دھم
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  آخرين ھشدارآخرين ھشدار  ::درس ھای اسپانيادرس ھای اسپانيا

  ))١٩٣٧١٩٣٧((لئون تروتسکی لئون تروتسکی 

  

  کيومرث عادل: برگردان

  منشويزم و بولشويزم در اسپانيا

تمام اعضای ستاد فرماندھی، به منظور آمادگی برای جنگ بزرگ آتی، مشغول مطالعه دقيق عمليات نظامی در اتيوپی، 
با پيکار پرولتاريای اسپانيا، که جرقه ھای درخشان انق[ب آتی جھانی را بر می انگيزد، نبايد . اسپانيا و خاور دور ھستند

  .دقتی کمتر از اين مورد مطالعه قرار گيرد؛ فقط و فقط  تحت اين شرايط است که حوادث آتی ما را غافلگير نخواھد کرد

. در اردوگاه به اصط[ح جمھوری خواه جنگيدند - با نيروھای نابرابر -سه ايدئولوژی، يعنی منشويزم، بولشويزم و آنارشيزم

واه، آن ھا را احزابی  بدون استق[ل عقيده و اھميت سياسی می يابيم که تنھا با باs با نگاه به احزاب بورژوايی جمھوری خ
ع[وه بر اين، بزرگ نمايی نيست چنان چه بگوييم . رفتن از گرده رفرميست ھا و آنارشيست ھا قادر به حفظ خود بودند

صفر رساندن اھميت اين آموزه ھا، ھر چه در رھبران آنارکو سنديکاليسم در اسپانيا ھم برای انکار آموزه ھای آنان و به 
در حقيقت دو آموزه در اردوگاه به اصط[ح جمھوری خواه با يک ديگر جنگيدند، منشويزم و . توان داشتند بکار بردند

  .بولشويزم

وظايف انق[ب اسپانيا تنھا حل  - به عبارتی منشويک ھا در مرحله اول و دوم -طبق نظر سوسياليست ھا، استاليسنيست ھا
از اين نظر، ھر ت[ش . در آن ناگزير است" دموکراتيک"دموکراتيک را ھدف قرار داده و يک جبھه متحد با بوروژازی 

ع[وه بر اين، آن چه در . پرولتاريا برای فرارفتن از محدوديت ھای دموکراسی بورژوايی نه تنھا زودرس، بلکه کشنده است
  .ی شورشی است، نه انق[ب سوسياليستی"رانکوف" برنامه انق[ب ذکر شده، مبارزه با 

مبارزه موفق عليه ارتجاع بورژوازی تنھا با . به ھر حال، فاشيزم نه يک رژيم فئودال ، بلکه ارتجاعی بورژوايی است
از اين ] مسلماً [خود منشويزم ساخته تفکر بورژوازی است، و . داشتن نيروھا و روش ھای انق[ب پرولتاری ممکن است

  .ھيچ اط[عی ندارد و نمی تواند داشته باشدنکات 

نقطه نظر بولشويکی، که تنھا از سوی بخش جوان بين الملل چھارم بيان می شود، تئوری انق[ب مداوم را به عنوان نقطه 
شروع برگزيده است، و اين بدان معنی است که حتی مسائل صرفاً دموکراتيک مانند برچيدن مالکيت ارضی نيمه فئودالی، 
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. نھا با کسب قدرت از سوی پرولتاريا حل خواھد شد، و در نتيجه، انق[ب سوسياليستی را در برنامه خود قرار می دھدت

ع[وه بر اين، در جريان مراحل اوليه انق[ب، کارگران اسپانيا در عمل نه مسائل صرفاً دموکراتيک، بلکه خواسته ھای 
دم فراروی از مرزھای دموکراسی بورژوايی در عمل، نه به معنی دفاع درخواست ع. کام[ً سوسياليستی را مطرح کردند

تنھا از طريق واژگونی مناسبات ارضی است که دھقانان می توانند به عوان . از انق[ب دموکراتيک، بلکه انکار آن است
ک با بورژازی تجاری، اما م[کان در اتحادی بسيار نزدي. بخش عظيم توده ھا، به يک سد محکم عليه فاشيزم تبديل شوند

حزب پرولتاريا بدين گونه با انتخاب ميان دوراھِی . صنعتی و بانکی و روشنفکران بورژوای وابسته به آن ھا، قرار دارند
قرار دادن دھقانان و بورژوازی ليبرال در ھمان ائت[ف، . رفتن با توده ھای دھقان يا بورژوازی ليبرال رو به رو می شود

انق[ب ارضی تنھا می . کمک به بورژوازی برای فريفتن دھقانان و بدين گونه منزوی ساختن کارگران: ردتنھا يک دليل دا
  .راه سوم و دولت بينابينی وجود ندارد. تواند عليه بورژوازی و از طريق ديکتاتوری توده ھای پرولتاريا انجام گيرد

  

استالين در قبال اسپانيا، ناديده گرفتن مطلق الفبای لنينيزم از نقطه نظر تئوری، شگفت آورترين نکته در مورد سياست ھای 
بيشتر از . کمينترن، منشويزم را کام[ً بازسازی کرده است -!و آن ھم چه دھه ھايی -پس از يک تأخير چند دھه ای. است

، ١٩٠٥در آستانه  در روسيه تزاری،. نشان دادن اين دکترين به ياوه گويی روی آورده است" سازگار"آن، کمينترن برای 
بسيار . ١٩٦٧فرمول انق[ب تماماً دموکراتيک، در ھر صورت، بحث ھای بيشتری را به دنبال داشت تا در اسپانيا در سال 

منشويزم به سياست ارتجاعی ضد کارگر استالين تبديل " سياست ليبرال کارگری"شگفت آور است که در اسپانيای مدرن، 
 .ه منشويک ھا، اين کاريکاتور مارکسيزم، به کاريکاتوری از خود تبديل  شده استھمزمان با آن، عقيد. شده است

  تئوری جبھه خلقی

استالينيزم  به غير از منافع تجربی . ساده لوحی است اگر سياست ھای کمينترن در اسپانيا را ناشی از اشتباه نظری بدانيم
در محافل خودمانی، . ئوری ديگری رھبری نمی شودبوروکراسی شوروی، به وسيله تئوری مارکسيستی يا ھيچ نوع ت

اما آن ھا کادرھای فراوان مروج  اين فرمول . را به تمسخر می گيرند" ديميتروف"جبھه خلقی " فلسفه"بدبينان شوروی، 
جھالت و لوئيز فيشر، با . مقدس برای فريفتن توده ھا را، از ساده و حقه باز گرفته تا احمق و شارsتان، در اختيار دارند

برادری کوته نظری، منطق گرايی کوته فکرانه و نيز ناتوانی مادرزادی خويش در شنيدن صدای انق[ب، نماينده منفور اين 
يورش تروتسکيست ھا به صفوف ضد "و !" پيروزی ايده جبھه خلقی"، !"اتحاد نيروھای مترقی. "استرقت انگيز 

  سال پيش به رشته  تحرير در آمده است؟ ٩٠، فست کمونيستمانيچه کسی باور می کند که ... . و !" فاشيست

حاصل جمع کمونيست ھا به : تئورسين ھای جبھه خلقی، اص[ً از اولين قانون علم حساب، يعنی عمل جمع، فراتر نمی روند
اين تمام ذکاوت و . ع[وه سوسياليست ھا، آنارشيست ھا و ليبرال ھا، از تعداد ھر کدام از آن ھا به طور مجزا بزرگتر است

قانون متوازی اsض[ع . حداقل به مکانيک نياز است. اما، علم حساب در اين مورد به تنھايی کفايت نمی کند. آن ھاست
نيروھا در مورد سياست نيز به کار می رود، می دانيم که در چنين متوازی اsض[عی، ھر چه نيروھای ترکيب کننده از ھم 

ھنگامی که متحدان سياسی به مسير ھای مخالف گرايش داشته باشند، نتيجه برابر صفر . ھد بوددور شوند، برآيند کمتر خوا
  .خواھد بود

برخی مواقع، تشکيل بلوک متشکل از گروه ھای سياسی واگرای طبقه کارگر، برای حل مشک[ت عملی مشترک، ناگزير 
بوروژای تحت ستمی است که منافعی نزديک  در شرايط مشخص تاريخی، چنين بلوکی مستعد جذب توده ھای خرده. است

برآيند نيروھای عضو چنين بلوکی می توانند بسيار قوی تر از ميزان نيروھای ھر کدام از بخش . به منافع پرولتاريا دارند
 درجه ١٨٠در خ[ف آن، اتحاد سياسی بين پرولتاريا و بورژوازی، که منافع شان در زمان حاضر . ھای تر کيب کننده باشد

  .مخالف يکديگر است، به عنوان يک قانون عمومی  تنھا می تواند نيروھای انق[بی پرولتاريا را فلج سازد



 

٦٣ 
. جنگ داخلی، که در آن نيروی تھديد و اجبار عريان بسيار مؤثر است، به روح فداکاری واsی ھمرزمان نياز دارد

تحت چنين . ی خود می توانند پيروزی را تضمين کنندکارگران و دھقانان تنھا از طريق برپايی مبارزه ای برای رھاي
  .شرايطی، وابسته ساختن پرولتاريا به رھبری بورژوازی به معنی تضمين شکست در جنگ داخلی است

از سوی ديگر، اين ھا استنتاجات قاطعی از تجربيات . اين حقايق ساده، کمترين محصوsت تحليل ھای تئوريک محض ھستند
تاريخ جديد جامعه بورژوازی مملو است از انواع جبھه ھای خلقی، . آغاز شده است ١٨٤٨قل از سال تاريخی است که حدا

تجربه اسپانيا، تنھا حلقه ی تراژدی جديدی است در اين زنجيره جنايات . يعنی انواع ترکيبات سياسی برای فريب زحمتکشان
  .و خيانت ھا

  اتحاد با سايه بورژوازی

جايگاه . سياسی، آن است  که جبھه خلقی اسپانيا در واقع حتی فاقد متوازی اsض[ع نيروھاستمھم ترين حقيقت از لحاظ 
بورژوازی اسپانيا بدون آن که به خود زحمت شرکت در جبھه خلقی را بدھد، به . بورژوازی به وسيله سايه اش اشغال شد

اکثريت استثمارگران . خود وابسته کردشور را به واسطه استالينيست ھا، سوسياليست ھا و آنارشيست ھا، پرولتاريای اين ک
بورژوازی اسپانيا از ھمان ابتدا درک کرد که .  با تمام اخت[فات سياسی جزئی خود، آشکارا به اردوگاه فرانکو پيوستند

زمين  جنبش توده ای انق[بی، بدون ھيچ نوع تئوری انق[ب مداوم، بدون توجه به شکل آغاز آن، عليه مالکيت خصوصی بر
  .و ابزار توليد حرکت می کند، و ھمکاری با اين جنبش با اقدامات دموکراتيک مطلقاً غير ممکن است

] در واقع[  -، شرکا و امثال آن ھا١٢آقايان آزانا: به ھمين دليل باقی مانده ناچيز طبقات دارا در اردوگاه جمھوری باقی  ماندند

ا، با شرط بندی ھمه چيز بر يک ديکتاتوری نظامی، قادر بود در آن واحد، طبقه ی دار. وک[ی سياسی بورژازی نه خود آن
از نمايندگان سياسی ديروز برای فلج کردن، به ھم ريختن و پس از آن خفه کردن جنبش سوسياليستی توده ھا در قلمروی 

  .استفاده کند" جمھوری خواھان"

ا نمايندگی کنند، باز ھم کمتر نماينده کارگران و دھقانان جمھوری خواھان چپ، بدون آن که ذره ای بورژوازی اسپانيا ر
 -استالينيست ھا، سوسياليست ھا و آنارشيست ھا - اما با کمک متحدانشان. آن ھا نماينده ھيچ کس جز خودشان نيستند. ھستند

که " دموکراتيکانق[ب "چه طور؟ بسيار ساده، با تجسم اصول . اين اشباح سياسی، نقش قاطعی در انق[ب ايفا کردند
  .مصونيت مالکيت خصوصی است

 استالينيست ھا در جبھه خلقی

وظيفه رھبران بازنشسته بورژوازی چپ . علل صعود جبھه خلقی اسپانيا و مکانيسم ھای درونی آن کام[ً روشن است
کو نياز داريد، در حالی که چرا به فران: "عبارت بود از جلوگيری از انق[ب توده ھا و بازيافتن اعتماد به نفس استثمارگران

که با  - منافع آزانا و شرکا در اين نقطه مرکزی با منافع استالين" ما جمھوری خواھان، می توانيم ھمان کار را انجام دھيم؟
، به کسب اعتماد فرانسوی ھا و انگليسی ھا "ھرج و مرج"در مقابل " نظم"اثبات توانايی خود به بورژوازی در زمينه حفظ 

البته خود استالين طرفدار : "استالين به آزانا و شرکا به عنوان پوششی در مقابل کارگران نياز داشت. منطبق بود -شتنياز دا
آزانا و شرکا به استالين به عنوان ! سوسياليزم است، اما يک نفر بايد مراقب باشد که جمھوری خواھان بورژوا دفع نشوند

  . سرکوب توده ھا در زمان شورش و انق[بيک ج[د با تجربه نياز داشتند، با قدرت 

رفرميست ھای سنتی بين الملل دوم، که مدت ھا پيش از مسير مبارزه طبقاتی خارج شدند، به دليل حمايت ھای مسکو موج 
اما اين حمايت ھا لزوماً از تمام رفرميست ھا صورت نگرفت، بلکه ارتجاعی ترين آن ھا از . جديد اعتماد را حس می کنند

، آن چھره حزب سوسياليست را که به طرف آريستوکراسی کارگری چرخش کرده بود، نمايان ١٣کابالرو. بھره بردندآن 
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٦٤ 
١٤نگرين و پريتو. ساخت

سوسياليست . نگرين با حمايت مسکو بر کابالرو فائق آمد. ھميشه به سوی بورژوازی چشم داشتند 
ظ تمام آن چه ممکن بود از دموکراسی نگاه داشت، ت[ش ھای چپ و آنارشيست ھا، اسيران جبھه خلقی، گرچه برای حف

کردند اما جرأت بسيج توده ھا عليه ژاندارم ھای جبھه ی خلقی را نداشتند، و ع[وه بر آن ت[ششان در پايان به شيون و 
ياليست، متحد راست افراطی، يعنی علناً جناح بورژوايی حزب سوس] نيروھای[استالينيست ھا  بدين گونه با . زاری ختم شد

و به عبارتی، عليه دسته ھای  - ، آنارشيست ھا و سوسياليست ھای چپ١٥پی او يو ام -آن ھا فشار خود را عليه  چپ. بودند
  .سانتريستی متمرکز ساختند که  فشار توده ھای انق[بی را، حتی تا حدی بسيار پرت، منعکس می کردند

ت است، در آن واحد ميزان انحطاط کمينترن در طی چند سال گذشته را اين حقيقت سياسی، که خود فی النفسه حائز اھمي
من در ابتدا استالينيزم را سانتراليزم بوروکراتيک تعريف کردم، و تعدادی از وقايع صحت تعريف من را . نشان می دھد

ز اين با بی ميلی مصلحت بوروکراسی بناپارتيستی نمی تواند بيش ا. اما امروزه اين آشکارا منسوخ است. اثبات کرد
باند استالينيست برای آشتی با بورژوازی می تواند تنھا با محافظه کارترين گروه ھای . سانتراليستی و دو دلی منطبق باشد

قطعاً اين اتحاد برای تثبيت خصلت ضد انق[بی استالينيزم در پھنه جھانی انجام . آريستوکراسی بين المللی کارگری متحد شود
  .گرفته است

  تری ھای ضّد انق!بی استالينيزمبر

اين موضوع ما را مستقيماً به پاسخ اين معما می رساند که چطور حزب کمونيست اسپانيا، با شمار ناچيزی عضو و رھبری 
بسيار ضعيف، توانست تا قابليت خود را در به دست گرفتن افسارھای قدرت در مقابله با سازمان ھای قدرتمند تر 

توضيح معمول مبنی بر آن که استالينيست ھا برای به دست آوردن . يست، به معرض نمايش گذاردسوسياليست و آنارش
مسکو در قبال مھمات، ط[ی . قدرت به راحتی به داد و ستد س[ح ھای شوروی می پرداختند، بيش از حد سطحی است

پس استالين برای غلبه . ه چيز را پنھان می کنداين اقدام با توجه به قانون بازار سرمايه داری ھم. اسپانيايی دريافت می کرد
 بر قدرت چه تدبيری کرد؟ 

جواب معمول اين است که دولت شوروی، که پيش چشم توده ھا با تجھيز و تھيه منابع نظامی قدرت خود را باs برده بود، 
خطرناک خود را از مسيرش کنار خود را اقدامات مؤثر عليه انق[بيون قرار دارد، و بدين ترتيب مخالفان " ھمکاری"شرط 

  .کليت اين موضوع مسلم است، اما اين فقط يک وجه قضيه و کم اھميت ترين آن است. زد

به مدد محموله ھای شوروی، يک اقليت کوچک باقی ماند و با نفرت " قدرت و نفوذ"حزب کمونيست اسپانيا، با وجود کسب 
١٦ديگر، تنھا تعيين شروط از جانب مسکو کافی نبود، بلکه والنسيا از سوی. روز افزون در ميان کارگران رو به رو شد

می  
، شرکا و نگرين، بلکه  حتی کابالرو نيزھمگی در زمان تصدی ١٧نه تنھا زامورا. اين قلب مسئله است. بايست به آنھا تن دھد

رزو می کردند که انق[ب را چرا؟ زيرا اين آقايان خودشان آ. رھبری، کم و بيش آماده پذيرش درخواست ھای مسکو بودند
  . آن ھا شديداً از ھر يورش انق[بی کارگران در ھراس بودند. در محدوده ھای بورژوازی نگه دارند

حاs می [استالين ناجی آن ھا شد، بنابراين . استالين با مھمات و اولتيماتوم ضد انق[بی اش، ناجی تمام اين گروه ھا بود
ر فرانکو چشم بدوزند، و در ھمان زمان استالين آن ھا را از تمام مسئوليت ھايشان در قبال به پيروزی نظامی ب] توانستند

آن ھا به سرعت ماسک ھای سوسياليسی و آنارشيستی خود را، به اميد استفاده مجدد از آن پس از . جريان انق[ب رھا ساخت
آقايان می توانستند برای رسيدن به آرامش و آسايش، اين . استقرار دموکراسی بورژوازی به دست استالين، در گنجه گذاشتند
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٦٥ 
استالين ھم به سھم خود سياست ھای ضد . از اين پس خيانت خود را با بيان لزوم يک توافق نظامی با استالين توجيه کنند

  .انق[بی اش را با لزوم حفظ اتحاد با بورژوازی جمھوری خواه توجيه می کند

که قھرمانان عدالت و آزادی ھمچون " معصومانه ای"ی توانيم به تصويری واضح از صبر تنھا از اين نقطه نظر گسترده م
. يو از خود نشان داده اند، دست پيدا کنيم.پی.آزانا، نگرين، شرکا، کابالرو، گارسيا اوليور و ديگران، در مقابل جنايات جی

ن دليل نبود که چيزی جز سر بريده انق[بيون و حقوق اگر آن ھا ھمان طور که اظھار می کنند، انتخاب ديگری نداشتند، به اي
آن ھا، که " کام[ً دموکراتيک"کارگران برای پرداخت قيمت ھواپيماھا و تانک ھا نداشتند، بلکه به اين دليل است که برنامه 

 -د قدم می گذارندوقتی کارگران و دھقانان در مسير انق[ب خو. ضد سوسياليستی است، جز با توسل به ترور تحقق نمی يابد

زمانی که کارخانه ھا  و ام[ک را تصرف می کنند، صاحبان قديمی را اخراج می کنند، قدرت را در استان ھا به دست می 
برای مقابله با اين جنبش، روش ديگری  -اعم از دموکرات، استاليسنيست يا فاشيست -آن گاه ضد انق[ب بورژوازی -آورند

برتری باند استالين در اين مسير عبارت بود از . ه بادروغ ھا و حيله ھا تکميل می شود، ندارندجز تھديد و اجبار خونين ک
  .توانايی او در اجرای فوری اقداماتی که فراتر از ظرفيت آزانا، شرکا، نگرين و ماباقی متحدين چپ آن ھا بود

  استالين به روش خودش صحت تئوری انق!ب مداوم را تصديق می کند

در يک سو، برنامه حفظ مالکيت . ه دو برنامه ناسازگار در قلمروی اسپانيای جمھوری خواه با ھم رو در رو شدندبدين گون
خصوصی در مقابل تعرض پرولتاريا به ھر قيمت، و دور نگاه داشتن دموکراسی از فرانکو، از سوی ديگر، برنامه 

برنامه اول مصلحت سرمايه داری را به واسطه . برانداختن مالکيت خصوصی از طريق کسب قدرت به دست پرولتاريا
برنامه دوم، . آريستوکراسی کارگری، محافل فوقانی خرده بورژوازی، و به خصوص بوروکراسی شوروی بيان می کرد

متأسفانه . گرايشات موجود در جنبش توده ای انق[بی را نه کام[ً ھوشيار اما به شکلی قدرت مند به سوی مارکسيسم کشاند
  .ضد انق[بی جبھه خلقی، بين گروھی از بولشويک ھا و پرولتاريای انق[بی قرار گرفتسد 

البته تھديد ھا . سياست جبھه خلقی، در چرخشش، در مقابل تھديد ھای استالين به عنوان منبع س[ح ھا، مصمم برخورد نکرد
برای شش سال، وضعيت اجتماعی . ب نھفته بودکم نبودند، اما دليل موفقيت اين تھديدات ذاتاً در شرايط درونی خود انق[

نياز دفاع . اسپانيا زمينه آن طغيان ھای رو به رشد توده ھا عليه رژيم نيمه فئودال و مالکيت بورژوايی را فراھم می ساخت
ده دولت جمھوری به بورژوازی قول دا. از مالکيت خصوصی با شديدترين اقدامات، بورژوازی را به آغوش فرانکو انداخت

ورشکستگی کامل خود را  ١٩٣٦از مالکيت آن ھا دفاع کند، اما خصوصاً در ژوئيه سال " دموکراتيک"بود که با اقدامات 
زمانی که موقعيت جبھه مالکيت بورژوازی بيش از از جبھه نظامی تھديد شد، دموکرات ھا از ھمه رنگ از . نمايان ساخت

 . کردند و او نيز در زراد خانه خود جز روش ھای فرانکو چيزی نيافتجمله آنارشيست ھا، در مقابل استالين تعظيم 

رژيم بورژوازی بدون توسل به تعقيب تروتسکيست ھا، پوميست ھا، آنارشيست ھای انق[بی و سوسياليست ھای چپ، تھمت 
و ماه تحت پرچم ھای کثيف، مدارک دروغين، شکنجه در زندان ھای استالين و قتل در کمينگاه ھا،  نمی توانست حتی د

يو به دليل دفاع استوار آن ھا از منافع  بورژوازی عليه پرولتاريا، با .پی.جی. جمھوری خواھی به حيات خود ادامه دھد
 . پستی و خون آشامی، به آقای موقعيت تبديل شد

ف به دنبال حمايت بود کرنسکی دموکرات در مبارزه خود عليه انق[ب سوسياليستی، در ابتدا در ديکتاتوری نظامی کورنيلو
از سويی ديگر، بولشويک ھا مجبور . و بعداً ت[ش کرد با قطار مسافری ژنرال کراسنوف سلطنت طلب وارد پتروگراد شود

بدين شکل . شدند، برای به انتھا رساندن انق[ب دموکراتيک، دولت ياوه گويان و شارsتان ھای دموکرات را سرنگون سازند
  .پايان دادند) و يا فاشيستی(برپايی ديکتاتوری نظامی  به ھر نوع ت[ش برای

انق[ب اسپانيا يک بار ديگر نشان داد که دفاع از دموکراسی در مقابل روش ھای ارتجاعی فاشيستی غير ممکن است و از 
. نيستسوی ديگر، مشخص ساخت که رھبری يک مبارزه حقيقی در مقابل فاشيزم جز با روش ھای انق[ب پرولتاريا ممکن 

يو به .پی.را با نابودی دموکراسی با استفاده از اقدامات بناپارتيستی جی) انق[ب پرواتری(استالين جنگ عليه تروتسکيزم 



 

٦٦ 
اين موضوع بار ديگر و برای ھميشه اشتباه  تمام تئوری ھای قديمی منشويکی اتخاذ شده از سوی کمينترين . انجام رسانيد

ياليستی را به دو بخش تاريخی مستقل و جدا از نظر زمانی، تبديل می کند، اثبات می را، که انق[ب دموکراتيک و سوس
  .کار ج[دان مسکو، صحت تئوری انق[ب مداوم را به روش خود تأييد کرد. نمايد

  نقش آنارشيست ھا

بين بولشويزم و منشويزم  تمام آن چه که انجام دادند نوسانی. آنارشيست ھا ھيچ گاه موضع مستقلی در انق[ب اسپانيا نداشتند
و  ١٩٣٦ژوئيه  ١٩(به طور دقيق تر، کارگران آنارشيست به صورت غريزی مشتاق ورود به مسير بولشويزم بودند . بود

؛ در حالی که رھبران آنان، بر عکس، با تمام توان توده ھا را به اردوگاه جبھه خلقی، يعنی رژيم )١٩٣٧اول ماه می 
  . بورژوايی، سوق دادند

و با  -يعنی سازمان ھايی که در شرايط صلح گسترش يافته بودند - نارشيست ھا، با محدود کردن خود به اتحاديه ھايشانآ
ناديده گرفتن آن چه در بيرون چھارچوب اتحاديه ھای کارگری، ميان توده ھا، احزاب سياسی و دردستگاه دولت گذشت، 

اگر آنارشيست ھا از انق[بيون بودند، می بايست پيش از ھر اقدامی،  . نشان دادند که قوانين انق[ب را درک نکرده اند
من جمله تحت ستم  -فراخوانی برای تشکيل شوراھا اع[م کنند؛ شوراھايی که نمايندگان تمامی زحمتکشان شھر و روستا را

رگران انق[بی می توانستند طبيعتا کا. متحد نمايد -ترين sيه ھايی که ھرگز به عضويت اتحاديه ھای کارگری در نيامدند
سمت ھای برجسته و عمده را در اين شوراھا به دست آورند؛ استالينيست ھا در اقليت ناچيزی باقی می ماندند؛ پرولتاريا می 
توانست به نيروی شکست ناپذير خود ايمان بياورد؛ دستگاه دولت بورژوازی  معلق در ھوا و آويزان بماند؛ يک ضربه قوی 

برای در ھم شکستن اين دستگاه کافی باشد؛ انق[ب سوسياليستی می توانست  به يک نيروی محرک مقتدر دست می توانست 
١٨پرولتاريای فرانسه نيز نمی توانست به مدت زيادی به لئون بلوم. يابد

اجازه دھد تا سّد انق[ب پرولتری آن سوی رشته کوه  
سخت ترين مشک[ت می توانستند به محض . به چنين اقدامی بزند بوروکراسی مسکو ھم نمی توانست دست. ھای پيرنی شود
  .وقوع حل شوند

در اتحاديه ھای کارگری، در ميان حيرت خود و " سياست بازی"آنارکو سنديکاليست ھا، به جای آن، برای پنھان شدن از 
بعد از آن که . وsنی کاربرد ندارداما چرخ پنجم برای زمان ط. جھان، به چرخ پنجم  ارابه دموکراسی بورژوازی تبديل شدند

اوليور گارسيا و طرفدارانش به استالين و نوکرانش کمک کردند تا قدرت را از کارگران دور نگاه دارد، آنارشيست ھا 
آن ھا پس از آن کاری بھتر از پريدن بر ارابه گروه پيروز و مطئن ساختن آنان . خودشان از دولت جبھه خلقی اخراج شدند

آن ھا  ترس خرده بورژوازی از بورژوازی بزرگ، وخرده بوروکرات از بوروکرات بزرگ . ريشان انجام ندادنداز طرفدا
و درمورد ناروايی ھر نوع ) بين يک قربانی و مشتی ج[د(را با سخنرانی ھای اشکبار در مورد تقدس جبھه متحد 

به دست  ١٩٣٦، ما می توانستيم قدرت را در ژوئيه به ھر حال. "ديکتاتوری، من جمله ديکتاتوری خودشان، پنھان ساختند
نگرين -آنارشيست ھا از استالين...". به دست آوريم ١٩٣٧به ھر حال، ما می توانستيم قدرت را در مه "، ..."آوريم

  .خواستند، تا خيانتشان به انق[ب را به رسميت شناخته و بابت آن پاداششان دھد، چه تصور تھوع آوری

ما قدرت را به دست نياورديم نه به اين دليل که نمی توانستيم بلکه قصدمان چنين چيزی نبود، زيرا ما با ھر "توجيه آن که 
و امثالھم، فی النفسه محکوميت قطعی آنارشيزم، به عنوان عقيده ای مطلقاً ضد انق[بی را در " نوع ديکتاتوری مخالف بوديم

ماھيت ھر انق[ب . وطلبانه قدرت به گردانندگان آن و استثمارگران استتقبيح کسب قدرت، به معنی واگذاری دا. بر دارد
غيرممکن است که جنگ برپا کرد، . شامل روی قدرت آمدن يک طبقه جديد، برای اجرای برنامه حيات خود  بوده و ھست

 .ک نديدغيرممکن است که توده ھا را به قيام رھبری کرد، اما برای کسب قدرت تدار. اما پيروزی را نخواست

ھيچ کس نمی توانست، پس از کسب قدرت، آنارشيست ھا را از برپايی نوع رژيمی که sزم می دانند، و البته آن را قابل 
آن ھا از قدرت پنھان می شدند، نه . تحقق می پندارند، منع کند؛ اما خود رھبران آنارشيست ھا ايمان به آن را از دست دادند
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٦٧ 
نگرين حمايت - در حقيقت، آن ھا با ناله و شيون از ديکتاتوری استالين(ھستند " ع ديکتاتوریھر نو"به اين دليل که مخالف 

البته اگر چنين چيزھايی داشته (، بلکه از آن جھت که آن ھا تمام اصول و جرأت خود را از دست دادند )کرده و می کنند
آن ھا از انگليس و فرانسه می ترسيدند؛ اما اين ". فاشيزم"و " درگيری"، "انزوا: "آن ھا از ھمه چيز می ترسيدند). باشند

  .عبارت پردازان بيش از ھر چيز، از توده ھای انق[بی وحشت داشتند

چشم پوشی از کسب قدرت حتماً سازمان ھای کارگری را به بات[ق رفرميزم می کشاند و به عروسک ھای بورژوازی 
آنارشيست ھا نمی توانند در مخالفت با ھدِف . يگری نمی تواند باشداز نظر ساختار طبقاتی جامعه، طور د. تبديل می کند

نه تنھا در حفظ سيطره خود بر قدرت در سال  FAIو  CNTرھبران . کسب قدرت، نھايتاً از مخالفت با ھدف انق[ب وابمانند
آن ھا در . کمک کردند ، بلکه در بازپس گيری ذره ذره ی ھر آن چه با يک ضربه از دست داده بودند، به بورژوازی١٩٣٦

بدين ترتيب، . ، در قيام کارگران به خرابکاری دست زدند و بدين وسيله ديکتاتوری بورژوازی را نجات دادند١٩٣٧مه 
ضد "و در زمان ھای بحرانی تر " مخالف انق[ب"آنارشيزم، که می خواست مخالف سياست باشد، در حقيقت نشان داد که 

  .است" انق[ب

به تکرار ياوه گويی ھای قديمی در مورد کرونشتات ادامه می  ٣٧-١٩٣١نارشيست که پس از آزمون بزرگ تئورسين ھای آ
دھند و استالينيزم را نتيجه بديھی مارکسيزم و بولشويزم می دانند، به اين وسيله به سادگی نشان می دھند که برای ھميشه 

  .برای انق[ب مرده اند

ن فاسد است و استالينيزم فرزند مشروع آن محسوب می شود؟ اما چرا ما  مارکسيست شما می گوييد که مارکسيسم از درو
ھای انق[بی برای مبارزه مھلک با استالينيزم در سراسر جھان دست به کار شديم؟ چرا دسته استالينيستی، تروتسکيزم را 

) ی، آندره نين، sندو و سايريندوروت(دشمن اصلی خود می داند؟ چرا ھر نزديکی به نظرات ما يا روش ھای عمل ما 

گانگسترھای استالينيست را مجبور به توسل به انتقام گيری ھای خونين می کند؟ چرا، از سوی ديگر، رھبران آنارشيزم 
نگرين، به عنوان  -او در مادريد و مسکو، تحت عنوان وزرای دولت کابالرو.پی.اسپانيا در طول سال ھای جنايات جی

نگرين،  - استالين مشغول خدمت بودند؟ چرا حتی امروز، آنارشيست ھا، اسيران داوطلبی استالين نوکران بورژوازی و
 ج[دان انق[ب، باقی ماندند و ناتوانی خود در مبارزه با فاشيزم را نشان داده اند؟

رونشتات و مبارزه در ماجرای ک. ، مدعيان آنارشيزم ھيچ کس را فريب نخواھند داد١٩با پنھان شدن پشت کرونشتات و ماخنو
آنارشيست ھای اسپانيايی از ضد انق[ب بورژوازی در . با ماخنو، ما از پرولتاريا در مقابل ضد انق[ب دھقانی دفاع کرديم

ھيچ سفسطه ای اين حقيقت را که آنارشيست ھا و استالينيست ھا در سنگری . مقابل انق[ب پرولتاری دفاع کرده و می کنند
اين حقيقتی است که برای . گران و مارکسيست ھای انق[بی قرار داشتند را از تاريخ حذف نخواھد کردمقابل توده ھای کار

  .ھميشه در آگاھی پرولتاريا باقی خواھد ماند

  )POUM(ام .يو.او.نقش پی

به ھمين (نھد  پوم برای اطمينان خود، ت[ش کرد تا خود را بر فرمول انق[ب مداوم بنياد. ام ھم بھتر نيست.يو.او.سابقه پی
پوم به جای . اما انق[ب با اظھارات تئوريک سيراب نمی شود). دليل استالينيست ھا، پوميست ھا را تروتسکيست می نامند

بسيج توده ھا عليه رھبران رفرميست، از جمله آنارشيست ھا، برای متقاعد ساختن اين آقايان به برتری سوسياليزم بر 
آن ھا برای جلوگيری . ن لحن در تمام سخنرانی ھا و مقاsت رھبران پوم به چشم می خورداي. سرمايه داری ت[ش می کرد

برای . تی، و اداره امور ديگر، اجتناب کردند.ان.از بروز اخت[ف  با رھبران آنارشيست از تشکيل ھسته ھای خود در سی
به جای آن، اتحاديه ھای کارگری و . نرساندند جلوگيری از تضاد ھای تند، آنھا کار انق[بی را در ارتش جمھوری به انجام

  . در جبھه می پرداخت" قسمت خودشان"شان دفاع می کرد و يا به تسخير "خود"را ساختند که از مؤسسات " خود"ميليشيای 
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٦٨ 
از نظر . پوم، با منزوی ساختن پيشگامان انق[بی از طبقه، پيشگامان را ضعيف ساخت، و طبقه را بدون رھبری رھا کرد

علت آن که پوم، خود را قربانی سرکوب ھای پست و خونبار . سياسی، پوم به کلی به جبھه خلقی نزديک تر ماند تا بولشويزم
به استثنای تکه تکه  -احساس می کرد، نشئت گرفته از شکست جبھه خلقی در اتمام ماموريتش، يعنی خفه کردن انق[ب، بود

  .ساختن جناح چپ خود

حاميان . ثابت کرد که بر خ[ف ھدفش، بزرگترين سد در مقابل مسير تأسيس حزب انق[بی استپوم در تحليل نھايی 
٢٠ديپلماتيک يا بسيار صميمی بين الملل چھارم مانند اسنيوليت

رھبر حزب کارگران سوسياليست انق[بی آلمان، کسی که  - 
بزرگترين  -[صه سانتريزم آن حمايت کرده بودمشروحاً از اقدامات نيمه کاره، عدم قاطيعت و طفره رفتن پوم و به طور خ

انق[ب با . انق[ب سانتريزم را افشا و نابود می کند. انق[ب از سانتريزم متنفر است. مسئوليت را بر عھده خودشان گذاشتند
  .پانيا استاين يکی از مھم ترين درس ھای انق[ب اس. گذشت زمان، سانتريزم، دوستان و حاميانش را بی اعتبار خواھد کرد

  مسأله مسلح شدن

سوسياليست ھا وآنارشيست ھا که با به ميان کشيدن ضرورت زيرپا گذاشتن اصول و وجدان در قبال س[ح ھای خريداری 
البته، بسياری از آن ھا . شده از مسکو، سعی در توجيه تسليم خود به استالين داشتند، ناشيانه به دروغ گويی می پرداختند

که خود را بدون قتل و پرونده سازی از مخمصه رھا سازند، اما ھر ھدفی ھزينه ھای مرتبط به آن را می ترجيح می دادند 
، مدت زيادی پيش از دخالت نظامی مسکو، سوسياليست ھا و آنارشيست ھا ھر چه در ١٩٣١در آغاز آوريل سال . طلبد

تالين به آن ھا آموخته بود که چطور اين کار را تا به پايان اس. توان داشتند انجام دادند تا از انق[ب پرولتاری جلوگيری کنند
  .آن ھا به شرکای جرم استالين تبديل شدند، تنھا به اين دليل که ھمفکران او بودند. برسانند

اگر رھبران آنارشيست ھا کمترين شباھتی به انق[بيون داشتند، می بايست اولين برگه تھديد از جانب مسکو را نه تنھا با 
بنابراين آن ھا می . اجم سوسياليستی، بلکه با افشای شروط ضد انق[بی استالين در مقابل طبقه کارگر جھان پاسخ دھندتھ

بوروکراسی ترميدوری . توانستند مسکو را مجبور به انتخاب ميان دو گزينه انق[ب سوسياليستی و ديکتاتوری فرانکو نمايند
اما از به دام افتادن در حلقه فاشيستی نيز می ھراسد، از طرف ديگر، به کارگران . از انق[ب متنفر و از آن در وحشت است

  .تمام نشانه ھا حاکی از آن است که مسکو می توانست به قيمتی معقول تر، مجبور به تأمين س[ح شود. وابسته است

ع جنگی اسپانيا می توانست و در طول يک سال و نيم جنگ داخلی، صناي. اما جھان بر گرد مسکوی استالينيست نمی چرخد
چنين اقدامی به دليل ترس مسکو و . می بايست به وسيله تبديل برخی کارخانه ھای داخلی به صنايع جنگی تقويت شود

يک صنعت جنگی قوی می توانست به ابزاری قدرتمند . متحدان اسپانيايی اش از ابتکار سازمان ھای کارگری انجام نگرفت
  .رھبران جبھه خلقی ترجيح دادند به مسکو وابسته بمانند. شود در دست کارگران تبديل

اين اقدام، مسئوليت معامله ھای . دقيقا در ھمين مسأله است که نقش خيانتکار جبھه خلقی به شکلی زننده نشان داده می شود
آنارشيست ھا يک اقليت البته تا زمانی که . استالين را بر دوش سازمان ھای کارگری انداخت -خيانتکارانه ی بورژوازی

باقی می ماندند، نمی توانستند به سرعت بلوک حاکم را از به عھده گرفتن التزاماتی که برای مسکو و سرورانش، لندن و 
اما آن ھا می توانستند و می بايست، بدون دست کشيدن از بھترين مبارز جبھه . پاريس، خوشايند می دانستند، باز دارند

از خائنين و خيانت ھا جدا سازند، موقعيت واقعی را برای توده ھا شرح دھند، آن ھا را عليه دولت  بودن، آشکارا خود را
  . بورژوازی بسيج کنند، و نيروھای خود را روز به روز برای تسخير قدرت و بدين وسيله س[ح ھای مسکو، تقويت کنند

ع می ورزيد چه؟ و ما در پاسخ خواھيم گفت، اگر اتحاد اما اگر مسکو در نبود يک جبھه خلقی، از دادن س[ح تماماً امتنا
شوروی در کل وجود نداشت چه؟ انق[ب ھا تا به حال بدون وابستگی به حاميان قوی و بلند پايه خارجی که س[ح آنان را 

ادآوری آيا ي. ضد انق[ب، به عنوان يک قانون از قيوميت خارجی لذت می برد. تأمين می کردند به پيروزی رسيده اند
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٦٩ 
تجربيات دخالت فرانسه، انگليس، آمريکا، ژاپن و غيره عليه شوروی sزم است؟ پرولتاريای روسيه، بدون حمايت نظامی 

انق[ب به پيروزی رسيد، در ابتدا، با کمک يک برنامه اجتماعی . از خارج، بر ارتجاع داخلی و دخالت خارجی غلبه يافت
ارتش سرخ، منابع نظامی آمريکايی، . ه ھا می داد و ارتش دشمن را نابود کردجسور که امکان کسب س[ح ھا را به تود

آيا اين واقعاً فراموش شده . انگليسی، و فرانسوی را به تصرف درآورد و لشگرھای اعزامی خارجی را به سوی دريا راند
  است؟

ورژوازی، مسأله ی تسليح مھمترين اگر در رأس کارگران و دھقانان مسلح، انق[بيون حضور داشتند و نه عوامل بزدل ب
ارتش فرانکو، شامل مردم مستعمره ريف و سربازان موسولينی، از گزند سرايت افکار انق[بی . مسأله در اسپانيا نبود

. سربازان فاشيزم ثابت کردند که در محاصره آتش مھيب خيزش ھای سوسياليستی، مقدار ناچيزی ھستند. مصون نبودند

  !نظامی در مادريد و بارسلونا کم نبود، موضوع اصلی فقدان يک حزب انق[بی بود "نوابغ"س[ح ھا و 

  شرايط پيروزی

  :شرايط برای پيروزی توده ھا بر ارتش استثمارگران در جنگ داخلی به سادگی در اين اصول بيان شده اند

تماعی خود می جنگند و نه برای استقرار مجدد مبارزان انق[بی بايد کام[ً از اين نکته آگاه باشند که برای رھايی کامل اج. ١
  .استثمار") دموکراتيک("اشکال قديمی 

  .کارگران و دھقانان پشت ارتش انق[بی ھستند و نيروھای دشمن نيز بايد ھمين مطلب را بدانند. ٢

اول پيروزی، بعد " شعار. روح انق[ب اجتماعی بايد کام[ً در تبليغ در جبھه خودی به مانند جبھه دشمن، رسوخ کند. ٣
  . شعار تمام ستمکاران و استثمارگران از پادشاھان بزرگ گرفته تا استالين است" رفرم

توده ھای انق[بی بايد يک . سياست ھا و استراتژی ھا از سوی طبقاتی مشخص می شود که در مبارزه شرکت می کنند. ٤
تنھا شورای کارگران، دھقانان و سربازان . ای آنان را بيان کنددستگاه دولتی داشته باشند که مستقيماً و به سرعت خواسته ھ

  .می تواند نقش چنين دستگاھی را ايفا کند

ارتش انق[بی نبايد تنھا به حرف زدن محدود شود، بلکه بايد به سرعت اقدامات عاجل انق[ب سوسياليستی را در استان . ٥
صوصی از تدارکات، کاsھای توليدی و ساير انبارھا و آن ھا به سلب مالکيت خ. ھايی که فتح می کند به اجرا در آورد

  .نيازمندان، بازتقسيم مسکن و سرپناه به نفع دھقانان، برقراری کنترل کارگری و قدرت شورايی به جای بوروکراسی پيشين

، "خواهجمھوری "، "دموکرات"دشمنان انق[ب اجتماعی، شامل عناصر استثمارگر و عواملشان، حتی اگر به . ٦
  .تغيير چھره داده باشند، بايد بی رحمانه از ارتش اخراج شوند" آنارشيست"و " سوسياليست"

  .بر رأس ھر واحد نظامی بايد کميسرھايی با اختيارات باs به عنوان انق[بيون و سربازان قرار داشته باشند. ٧

گذشته ترين مبارزان که به وسيله سازمان ھای در ھر واحد نظامی بايد يک ھسته ی پيوسته ی استوار شامل از جان . ٨
اولين کسانی ھستند که در : اعضای اين ھسته ھا تنھا يک امتياز ويژه  دارند. کارگری پيشنھاد می شوند، حضور داشته باشد

  .مقابل آتش اسلحه  دشمن قرار می گيرند

امتحان آن ھا، امتحان مجدد و غربال . خواھد بود ھيئت فرماندھی در ابتدا الزاماً شامل برخی عناصر بيگانه و نامطمئن. ٩
ھمزمان با . آن ھا بايد بر اساس تجربيات مبارزه، پيشنھاد کميسرھا و شھادت مبارزان صفوف و رده ھای مختلف انجام گيرد

  .آن بايد آموزش شديد صفوف کارگران انق[بی تا فرماندھان انجام گيرد



 

٧٠ 
نه تنھا در تبليغ،  بلکه در . ھنر نظامی را با وظايف انق[ب اجتماعی ترکيب کنداستراتژی جنگ داخلی بايد قوانين . ١٠

داوطلبان بورژوازی، دھقانان (عمليات نظامی نيز بايد ساختار اجتماعی واحدھای مختلف نظامی دشمن را به حساب آورد 
، بايد ساختار اجتماعی سرزمين ھای و در انتخاب خطوط عمليات) بسيج شده، و يا مانند ارتش فرانکو، بردگان مستعمراتی

مناطق صنعتی، مناطق دھقانی، انق[بی يا ارتجاعی، مناطق مليت ھای تحت ستم (مربوطه را به دقت مورد بررسی قرار داد 
  .به طور خ[صه، سياست انق[بی بر استراتژی حکمفرما است...) و 

بايد روش ھای کسب اعتماد کامل ارتش و مليت ھای تحت  دولت انق[بی و کميته اجرايی کارگران و دھقانان ھر دو. ١١
  .ستم را بدانند

سياست خارجی بايد بيدارسازی آگاھی انق[بی کارگران، دھقانان تحت استثمار و مليت ھای تحت ستم در سراسر جھان . ١٢
  .را به عنوان ھدف اصلی خود دنبال کند

  استالين شرايط شکست را تضمين کرد

اين شرايط در کليت خود، نام انق[ب سوسياليستی را با خود . ينيم، شرايط برای پيروزی ھموار استھمان طور که می ب
درست است . دليل اصلی آن، عدم حضور حزب انق[بی است. اما حتی يکی از اين شرايط ھم در اسپانيا موجود نبود. دارند

پوليت بورو، کميسرھا، سلول ھا، : اسپانيا بکشاندکه استالين ت[ش کرد تا فعاليت ھای خارجی بولشويسم را به خاک 
او برنامه بولشويکی و بدين وسيله، شورا . اما او تمامی اين ھا را از محتوای اجتماعی شان تھی ساخت. او و غيره.پی.جی

زی قرار او تکنيک ھای بولشويکی را در خدمت مالکيت بورژوا. را به عنوان قالب ضروری ابتکار انق[بی توده ھا رد کرد
اما کميسرھای . او در کوته فکری بوروکراتيک خود تصور می کرد که کميسرھا خود پيروزی را تضمين خواھند کرد. داد

  .مالکيت خصوصی نشان دادند که تنھا توانايی تضمين شکست را دارند

ر اقتصاد کشور، با سطح فرھنگی با اھميت باsی خود د. پرولتاريای اسپانيا باsترين کيفيت ھای نظامی را به نمايش گذاشت
و سياسی خود، پرولتاريای اسپانيا در اولين روز انق[ب نه پايين تر، بلکه در سطحی باsتر از پرولتاريای روسيه در اوايل 

باند فرماندھی استالينيست ھا، مطابق با . سازمان ھای خود او به مانع اصلی پيروزی تبديل شدند. قرار داشت ١٩١٧انق[ب 
. لکرد ضدانق[بی شان، از مزدورھا، مقام پرستان، بی طبقگان، و در کل، تمام انواع فضوsت اجتماعی تشکيل شده بودعم

رفرميست ھای درمان ناپذير، آنارشيست ھای جمله پرداز، سانتريست ھای درمانده  -نمايندگان ديگر سازمان ھای کارگری
در نتيجه ی . ند، مانور دادند، اما در نھايت خود را با استالينيزم وفق دادندگله کردند، ناله کردند، به خود لرزيد -"پوم"ی 

ثابت کرد که به زير دست بورژوازی يا اگر دقيق تر  -کارگران و دھقانان -فعاليت مشترکشان، اردوگاه انق[ب اجتماعی
  .را خرد شده می بيند از شدت خونريزی رنگشان پريده و شخصيت خود. بگوييم، سايه بورژوازی تبديل شده است

اما توده ھا با منابع خود رھا شدند، در . آن جا خبری از فقدان قھرمانی در ميان توده ھا و رشادت در ميان انق[بيون نيست
بيشتر به له " جمھوری خواه"فرماندھان نظامی . حالی که انق[بيون متفرق، بدون نقشه و بدون برنامه ی عمل باقی ماندند

سربازان اعتماد خود به فرماندھانشان را از دست دادند؛ . اجتماعی می انديشيدند تا کسب پيروزی ھای نظامی کردن انق[ب
توده ھا اعتماد به دولت را؛ دھقانان کنار ايستادند؛ کارگران خسته شدند؛ شکست در پی شکست از راه رسيد؛ يأس و نوميدی 

جبھه خلقی با در پيش گرفتن . ھا از زمان آغاز جنگ داخلی سخت نبود پيش بينی تمام اين. به سرعت بر قلب ھا مستولی شد
استالين با وارونه کردن لنينيزم، نقش گورکن انق[ب را . وظيفه نجات سرمايه داری، خود را محکوم به شکست نظامی کرد

  .ايفا نمود

ذھن . اخلی يا حتی انق[ب اکتبر عاجز استبايد اضافه کنيم که تجربه اسپانيا بار ديگر نشان داد که استالين از درک جنگ د
دکترين ترميدوری او، در سخنرانی ھا و . لنگ لنگان راه می پيمود ١٩٢١تا  ١٩١٧کند او، در پس اتفاقات توفانی سال ھای 

از او صرفاً  ١٩١٧اما در سال . که به بيان عقايد شخصی خود پرداخته بود، پايه گذاری شده بود ١٩١٧مقاله ھايش در سال 



 

٧١ 
اپورتونيست، به ج[د تبديل شده . او گلوی آن ھا را به قصد خفه کردن می فشرد ١٩٣٧کارگران انق[بی می ترسيد، در سال 

  .است

 "]ارتش جمھوری خواه[جنگ داخلی در پس "

اما، در نھايت، پيروزی بر دولت ھای کابالرو و نگرين : دموکرات ھای بی مايه با ترس و وحشت بانگ می زنند که
با اين حال، فارغ از اين اّدعا، ھرگز يک جنگ  -! ضرورتاً به يک جنگ داخلی در پس ارتش جمھوری خواه منجر شد

داخلی در اسپانيای جمھوری خواه وجود نداشته، و اگر ھم وجود داشته، پست ترين و خانئنانه تريِن آن، يعنی جنگ م[کين و 
اين جنگ دايمی در دستگيری ھا و قتل انق[بيون، حمله به جنبش انق[بی،  - استثمارگران عليه کارگران و دھقانان بوده است

خلع س[ح کارگران، مسلح کردن پليس بورژوازی، ترک بخش ھای کارگران بدون کمک و اسلحه در جبھه، و در نھايت 
  .تحديد مصنوعی توسعه صنايع جنگ، تجلی پيدا می کند

ی رحمانه به جبھه، خيانت نظامی ديکته شده از سوی منافع طبقاتی بورژوازی ھر يک از اين اقدامات به عنوان ضربه ای ب
ی عليه جنگ داخلی بورژواز -شامل استالينيست ھا، سوسياليست ھا و آنارشيست ھا -اما ھرزگان دموکرات. را رھبری کرد

اپذيز می دانستند و حفاظت از پرولتاريا را، حتی در مناطقی که بيشترين ھا به جبھه می پيوستند، جنگی طبيعی و گريز ن
از سويی ديگر، جنگ داخلی پرولتاريا عليه جمھوری خواھان ضد انق[ب . جبھه متحد خلقی را وظيفه خود قرار داده بودند

در نگاه ھمان ھرزگان، يک جنگ جنايی، فاشيستی و تروتسکيستی است که که نيروھای جبھه متحد خلق را بر ھم می 
دولت جبھه خلقی از مادريد به والنسيا و از والنسيا به بارسلونا حرکت می کند، نرمن توماس ھا، اتلی در حالی که ..... زند

دانش "ھا، اتو باوئر ھا، زيرومسکی ھا، مالرو ھا و چه دروغ گويان خرده پايی مانند دورانتی و لوئيز فيشر اين دروغ ھا و 
  .را در جھان می گسترانند" برده وار

حقايق نيز تأييد می کنند، تنھا انق[ب سوسياليستی توانايی خرد کردن فاشيزم را داراست، بنابراين از  اگر ھمان طور که
اما . سوی ديگر قيام موفق پرولتاريا تنھا زمانی قابل تصور است که طبقات حاکمه به بزرگترين مشک[ت گرفتار شوند

اگر پرولتاريا . ير گذاری طغيان پرولتری از خدا می طلبندھرزگان دموکرات دقيقاً ھمين مشک[ت را به عنوان اثبات تأث
آموزش کارگران . منتظر ھرزگان دموکرات بماند تا ساعت آزاديشان را به آنان اط[ع دھند، برای ھميشه برده خواھند ماند

  !تبرای تشخيص و افشای ھرزگان مرتجع در پشت تمامی ماسک ھايشان، اولين و مھمترين وظيفه انق[بيون اس

 نتيجه

چنان چه شکست ھای ناشی از سياست . ديکتاتوری استالينيست ھا بر فراز اردوگاه جمھوری خواه در ذات خود پايدار نيست
دار و دسته استالينيست ھا   -اين بار يک حمله موفقيت آميز -ھای جبھه خلقی، پرولتاريای اسپانيا را بار ديگر به حمله وادارد

اما چنان چه استالين در تکميل رسالت خود به عنوان گورکن انق[ب موفق شود، از او . ه خواھد شدبه با جارويی آھنی، روفت
از نظر . بورژوازی اسپانيا او را به عنوان ج[د می خواست، و به عنوان قيّم نيازی به او ندارند. تشکر نخواھد شد

ديگر، نسبت به مسکو نھادھای تواناتری در حل مسائل بورژوازی اسپانيا، لندن و پاريس از يک سو، و برلين و رم از سوی 
ممکن است که خود استالين بخواھد پيش از فاجعه ی نھايی رد پای خود را از اسپانيا پاک کند، بنابراين اميدوار است . ھستند

٢١پس از آن، ليتوينف. تمام بار مسئوليت را بر شانه نزديک ترين متحدانش بيندازد
از سرگيری روابط از فرانکو درخواسِت  

  .اين تمام چيزی است که بارھا شاھدش بوده ايم. ديپلماتيک خواھد کرد

نخواھد " دموکراسی"حتی پيروزی کامل ارتش به اصط[ح جمھوری خواه در مقابل ژنرال فرانکو نيز به معنی پيروزی 
و  ١٩٣١در آوريل . قدرت نشانده اند  کارگران و دھقانان دوبار جمھوری خواھان بورژوا را با عوامل چپشان برمسند. بود

ھر دو بار قھرمانان جبھه خلقی پيروزی توده ھا را به ارتجاعی ترين و مصمم ترين نمايندگان بورژوازی . ١٩٣٦در فوريه 
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٧٢ 
يک پيروزی سوم، که توسط ژنرال ھای جبھه خلقی به دست آمده، می تواند به معنی توافق ناگزير آن ھا با . تسليم کردند

چنين رژيمی چيزی جز نوع  ديگری از ديکتاتوری نظامی . وازی فاشيست و با پشتيبانی کارگران و دھقانان باشدبورژ
  .نخواھد بود، شايد بدون يک پادشاھی و بدون چيرگی کليسای کاتوليک

اردوگاه  فرانسوی بی غرض جھت آشتی دادن- نھايتاً ممکن است پيروزی ناتمام جمھوری خواھان توسط ميانجيان انگليسی
درک اين موضوع سخت نيست که در چنين اتفاقات پر ت[طمی، باقيماندگان . ھای متخاصم مورد استفاده قرار گيرد

بگذاريد يک بار . خفه خواھند شد) فاشيست(و فرانکو !) کمونيست(در ميان آغوش ھای برادرانه ژنرال مياخا " دموکراسی"
 .سوسياليستی خواھد بود يا در چنگال فاشيزم پيروزی يا از آِن انق[ب: ديگر تکرار کنم

وقتی که . به ھر حال، اين موضوع از قلم نيفتاده است که تراژدی می تواند در آخرين لحظه ھا به نمايش کمدی تبديل شود
ا، قھرمانان جبھه خلقی از آخرين پايتخت خود می گريزند، ممکن است پيش از سوار شدن بر کشتی ھای بخار و يا ھواپيماھ

. اما ھيچ فايده ای ندارد. را برای باقی گذاشتن خاطره ای خوش از خود اع[م کنند" سوسياليستی"يک سری رفرم ھای 

  .  کارگران جھان با تنفر و تحقير، احزابی که انق[ب قھرمانانه آنان را ويران کردند به خاطر خواھند داشت

پيش از اتفاقات بزرگتر است، اخطاری خطاب به تمام  -اخطارشايد آخرين  -تجربه تراژيک اسپانيا اخطاری وحشتناک
ربع "آن ھا سريعتر از ذھن احزاب نيمه انق[بی يا ". انق[ب ھا موتور تاريخ ھستند: "مارکس گفت. کارگران پيشروی جھان

کرد و نتيجتاً خود  ھر کس که از انق[ب عقب بيافتد، به زير چرخ ھای آن لوکوموتيو سقوط خواھد. حرکت می کنند" انق[بی
  ). و اين خطر اصلی است(لوکوموتيو نيز عموماً خراب می شود 

ضروری است که مسأله انق[ب را تا آخرين نيتجه مشخص به دقت بررسی کنيم و سياست را با قوانين اوليه انق[ب مطابقت 
وه ھای سطحی خرده بورژوازی که خود دھيم، يعنی با جنبش طبقات به ميدان آمده و نه با پيش داوری ھا و وحشت ھای گر

. در طول انق[ب، مسير کمترين مقاومت، مسير بزرگترين فجايع است. يا ھر نوع جبھه ديگری می خوانند" خلقی"را جبھه 

سازش با پيش داوری ھای محافظه کارانه . ترسيدن از ايزوله شدن از بورژوازی، موجب ايزوله شدن از توده ھا خواھد شد
بيش از حد، خود به معنی فقدان مھلک احتياط " احتياط. "راسی کارگری، خيانت به کارگران و  انق[ب استی آريستوک

احزاب و . است"  پوم"اين مھمترين درس از نابودی صادق ترين سازمان ھای کارگری اسپانيا، مانند سانتريست ھای . است
تيجه ای از آخرين اخطار تاريخ ندارند و يا از انجام آن گروه ھای دبيرخانه لندن، مشخصاً حتی ع[قه ای به ترسيم ن

 .با اين يادگار، آن ھا خود را نابود ساختند. عاجزند

اين نسل، بد نامی بين . نسل جديد انق[بيون ع[وه بر جبران اشتباھات، با درس گيری از شکست ھا تحت تعليم قرار دارد
آن ھا ياد گرقته اند که چطور آنارشيست . ال بين الملل سوم آگاه شده استبه عمق زو. الملل دوم را عم[ً بررسی کرده است

اين يک مدرسه ی با ارزش است که بھای آن با خون . ھا را نه بر اساس حرف ھايشان، بلکه بر مبنای عملشان قضاوت کنند
بين الملل چھارم . رم گرد می آيندکادرھای انق[بی حاs تنھا حول بيرق بين الملل چھا. مبارزان بی شمار پرداخته شده است

  .که در ميان غرش ھای شکست به دنيا آمده است، زحمتکشان را به سوی پيروزی رھبری خواھد کرد
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