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  ضرورت ھمگرايی مارکسيست ھا و ضرورت ھمگرايی مارکسيست ھا و 

  پروژۀ احيای مارکسيستیپروژۀ احيای مارکسيستی

  

  مازيار رازی

ھمگرايی مارکسيست ھا در وضعيت کنونی در سطح 
اما، مفھوم . جھانی در دستور روز قرار گرفته است

از يک  گسستيعنی  ،از ديدگاه مارکسيستی ھمگرايی
سلسله نظريات و سنن انحرافی در جنبش کارگری و بر 

مؤلفه ھايی برای ھمگرايی مارکسيستی  اين اساس تعيين
در راستای امر دخالتگری ھدفمند در جنبش کارگری 

 .برای تدارک انق8ب سوسياليستی

برای تعيين مؤلفه ھای ھمگرايی، مارکسيست ھا بايد به 
نظريات، شيوۀ نگرش و متد خود کارل مارکس رجعت 

 .کنند

 انگيزۀ ما چيست؟ 

انگيزۀ خود مارکس در انگيزۀ ما نيز در واقع ھمانند 
عصر او است، که با گسست از سوسياليست ھای نخبه 
گرا، تخيل گرا و ف8سفۀ زمان خود، سوسياليزم را به يک 

. ما نيز با چنين انگيزه ای توافق داريم. علم مبدل کرد

يعنی به روز کردن يا خوانا کردن علم رھايی بشريت به 
سخن ديگر به . وضعيت کنونی جنبش زندۀ طبقۀ کارگر

انگيزۀ ما، باز تعريف کردن مارکسيزم برای قرن بيست 
ما نيز ھمانند مارکس، با گسست از گرايش . و يکم است

منتھا زير لوی  -ھای انحرافی و غير سوسياليستی
می توانيم به مارکسيزم  -»مارکسيزم«و » سوسياليزم«

امروزی نايل آييم و ھمگرايی مارکسيست ھا را با موفقت 
  .خشيمتحقق ب

بديھی است که Qزمۀ گسست از نظريات انحرافی،  
برخورداری از مؤلفه ھايی است که با اتکا به آن ھا، 

پيش از  .وجوه تمايز خود را با نظريات مذکور نشان دھيم
توضيح مؤلفه ھای خود، Qزم است با استفاده از متد 
مارکسيستی ھدف، روش و نکات مھم وضعيت کنونی 

سطح بين المللی را مورد بازنگری جنبش کارگری در 
قرار بدھيم و ضرورت ھمگرايی مارکسيست ھا و پروژۀ 

را از وضعيت امروزی استنتاج » احيای مارکسيستی«
 .کنيم

  ھدف ما چيست؟

ھدف نھايی ما، ھمان ھدفی است که خود کارل مارکس 
سازمان دادن پرولتاريا در قالب «به آن رسيده بود؛ يعنی 

ن کردن سيادت بورژوازی، و تسخير سرنگويک طبقه، 
برای گذار به » قدرت سياسی به وسيلۀ پرولتاريا

  .سوسياليزم

مانيفست «سال از زمان انتشار  ١۶۵پس از سپری شدن 
. ، اين نظريه کماکان به قوت خود باقی است»کمونيست

نه تنھا ھيچ ترديدی به صحت آن نيست، بلکه در 
سيار ملموس وضعيت کنونی جھانی ضرورت آن حتی ب

کارل مارکس در مورد ويژگی ھا . تر از پيش شده است
و جوانب مختلف جامعۀ سوسياليستی، و ھمين طور دورۀ 
گذار به سوی اين فرماسيون که با تسخير قدرت به دست 
طبقۀ کارگر آغاز می شود و طی آن فرايند زايش جامعۀ 
بی طبقۀ سوسياليستی آغاز می گردد، به غير از يک 

اين محدود شدن . خطوط کلی مطلب زيادی ننوشتسلسله 
به طرح خطوط کلی و چشم اندازھای آتی، نه از سر 
ضعف، بلکه دقيقاً به دليل درک ماترياليستی از تاريخ و 
متد علمی مارکس است و تفاوت خود را با جريان ھای 
سوسياليزم اتوپيايی و خرده بورژوايی آشکار می کند که 

ون و چرا با نقشه ھا و الگوھای از آينده را به طور بی چ
  .پيش تعريف شده و ايده آليستی طراحی می کنند

مارکس بر اين اعتقاد بود که پرولتاريا و کليۀ زحمتکشان 
متحد آن پس از سرنگونی سيادت بورژوازی، خود به 

اما آن چه . دقت جامعه ای نوين را طرح ريزی می کنند
ين بود که سرمايه او در باره اش اطمينان کامل داشت ا

داری ديگر پاسخگوی نيازھای اجتماعی اکثريت جامعه 
ديگر و بايد توسط پرولتاريا، که خود محصول زايش و 



 

٢ 
ھمان » گورکنان«رشد مناسبات سرمايه داری است و به 
  .مناسبات مبّدل می شود، سرنگون گردد

ما نيز در قرن بيست و يکم ھمانند مارکس بر اين 
ما چيزی جز تدارک برای سرنگونی  اعتقاديم که ھدف

نظام ھای سرمايه داری بوسيله پرولتاريا و استقرار نظام 
چرا که نظام سرمايه داری با تحميل . سوسياليستی نيست

جنگ ھا و ويرانی ھای عظيم، يعنی با نابودی و تخريب 
حجم عظيمی از نيروھای مولد، بشريت را به عقبگرد و 

ۀ کارگر و توده ھای تحت پس رفت واداشته است، و طبق
ستم جھان ھمواره قربانيان اصلی اين تخاصمات و منافع 

اين ھا نه . ک8ن حاصل از آن برای سرمايه داری بوده اند
فقط اوج ابتذال و گنديدگی نظام سرمايه داری جھانی را 
نشان می دھد، بلکه دوراھی پيش روی بشريت يعنی 

طبقۀ . ش می گذاردرا ھم به نماي» سوسياليسم يا بربريت«
کارگر نھايتاً با اتکا به نيروی خود، به مثابۀ توليدکنندگان 
اصلی و حقيقی، با سازمان دھی انق8ب اجتماعی، با 
تحمل شکست ھا و پيروزی ھا، نظم نوينی را خلق خواھد 
کرد؛ نظمی که به راستی به منافع بشريت خدمت کند، 

از ھر «اصل نظامی کمونيستی که در نھايت در آن يعنی 
» !کس بسته به  استعدادش، به ھر کس بسته به نيازش

 .اجرا می شود

  روش ما کدام است؟

برخورد با مسألۀ ھمگرايی مارکسيست ھا نيز بنا بر 
آموزش ھای مارکس تنھا می تواند با بکارگيری روش 

مارکس در نقد به . عملی صورت پذيرد- انق8بی- انتقادی
ای دربارۀ فوئرباخ، می گويد ماترياليزم فوئرباخ، در تزھ

که اِشکال فوئرباخ، مانند تمامی ماترياليست ھای پيشين 
، اھميت "انق8بی"اھميت فعاليت «در اين است که او 

در ). تز اول(» را در نمی يابد" انتقادی - عملی"فعاليت 
، به مفھوم ريشه يابی وضعيت زندۀ انتقادیاين جا صفت 

، يعنی با ھدف تغيير  انق8بیمبارزات کارگری است؛ 
، يعنی عمل ھدفمندانه عملیو . دگرگونی وضعيت کنونی
ما نيز چنين روشی را برای . يا اراده گری خردمندانه

ھمگرايی مارکسيست ھا در راستای بازتعريف مارکسيزم 
استفاده  - علم شرايط رھايی طبقۀ کارگر - به مثابۀ يک علم

 .می کنيم

  ه است؟وضعيت کنونی سياسی جھانی چگون

امروز در وضعيت کنونی و زندۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر،  
  ما شاھد دو پديده در کنار ھمديگر

برای مشاھده و درک اين پديده ھا، نيازی به . ھستيم 
ھر . تحليل ھای خاص و بحث ھای فرسايشی ثقيل نيست

  .کسی می تواند آن را مشاھده کند

از مردم پديدۀ اول، اعتراضات ميليونی توده ھای وسيعی 
در مقابل اجحافات و حم8ت سيستماتيک سرمايه داری 

توده ھا در مبارزات روزمرۀ خود به ويژه در طی . است
چند سال گذشته، ھر چه بيشتر به ماھيت واقعی سرمايه 

سال  ٣٠پس از . داری و دولت ھای حامی آن پی برده اند
سيطرۀ نئوليبراليزم و رکود در مبارزات طبقاتی در 

جھان، ما در چند سال گذشته شاھد تشديد سراسر 
اعتراضات و خيزش ھا و قيام ھای ميليونی در سراسر 

ماھيت واقعی بانک ھا و مراکز مالی و . جھان بوده ايم
دولت ھای سرمايه داری به مثابۀ حاميان آنان، بر توده 

با افشای اسناد و مدارک . ھای ميليونی آشکار شده است
شھروندان » حريم خصوصی«بی شماری، اسطورۀ حفظ 

  . به پايان رسيده است

اگر ھمين چند سال پيش، ما مارکسيست ھا، به توده ھای 
مردم می گفتيم که اين بانک ھا و مؤسسات مالی در حال 
ک8ھبردازی و سوء استفاده از شما ھستند، کسی به 

اگر ھمين چند سال پيش ما . سخنان ما توجھی نمی کرد
لت ھای سرمايه داری، حامی بانک ادعا می کرديم که دو

اما اکنون نيازی به . ھا ھستند، کسی وقعی نمی گذاشت
توده ھای ميليونی که . بازگو کردن اين واقعيت ھا نيست

امروز در سراسر جھان، از يونان تا اسپانيا و از 
آمريکای Qتين تا شمال آفريقا، در خيابان ھا در اعتراض 

ی اجتماعی ھستند، خود به برنامه ھای رياضت و تضييق
ھا »جولين آسانژ«افشاگری ھای . به اين آگاھی رسيده اند

ھا اين آگاھی را عميق تر کرده » ادوارد اسنودن«و 
توده ھای وسيع در سطح بين المللی به آگاھی ضد . است

آن ھا با . سرمايه داری و حتی سوسياليستی رسيده اند
آن . ھستند نگرشی انتقادی خواھان تغيير وضعيت موجود

ھا خواھان کنار گذاری سرمايه داری و فراتر رفتن از آن 
 .ھستند

پديدۀ دوم، اين است که با وجود اين تغييرات در شرايط 
عينی و آگاھی توده ھا به سود انق8ب، انق8بی 

مارکسيست ھايی که . سوسياليستی در کار نبوده است



 

٣ 
بی بيش از سه دھه خود را در درون تشکي8ت ھای انق8

خود برای چنين روزی آماده کرده بودند تا توده ھا را به 
سمت انق8بی سوسياليستی رھبری کنند، يا کام8ً غايب 
ھستند و يا حضورشان در معادQت مبارزۀ طبقاتی غير 

مارکسيست ھا ھر چه بيشتر . تعيين کننده و کم رنگ است
بحران سياسی و تشکي8تی در . پراکنده و متفرق ھستند

ون طيف وسيعی از مارکسيست ھا عميق تر از پيش در
اعتقادات . بحران تئوريک، محسوس است. شده است

بنيادين مارکسيستی و مشخصاً خود کارل مارکس به 
کناری پرتاب شده و زير آواری از انحرافات، دگماتيسم و 

در منازعه و . برخوردھای ايدئولوژيک مدفون شده است
ستی و دولت ھای سرمايه جنگ بين دولت ھای امپريالي

داری ارتجاعی در خاورميانه،  برخی از گرايش ھای 
، تلويحاً يا تصريحاً، در کنار امپرياليزم »مارکسيستی«

قرار گرفته، و بعضی نيز، تلويحاً يا تصريحاً، در کنار 
بوروکراسی . رژيم ھای ارتجاعی منطقه قرار گرفته اند

مختلف  و انشعابات و اخت8فات ميان دسته ھای
واقعيت اين است که . مارکسيستی بی داد می کند

مارکسيزم به عنوان علم رھايی طبقۀ کارگر دستخوش 
اضافه بر اين، . تحريف و به فراموشی سپرده شده است

در سطح جھانی بحران اعتبار سوسياليزم به علت 
مانند شوروی » اردوگاه ھای سوسياليستی«کجروی ھای 

تحريفات عامدانه . ان باقی استو چين و اقمارشان، ھمچن
و سيستماتيِک اعتقادات پايه ای مارکسيستی  از سوی 

از يک سو، ھمراه با ھمکاری » موسسۀ علوم مسکو«
عملی بوروکراسی مسکو و پکن با بورژوازی عليه 
جنبش ھای کارگری و کمونيستی در سطح جھانی، 
ضربات مخرب و مھلکی بر بدن طبقۀ کارگری در سطح 

وارد آورده و اعتبار سوسياليزم را در انظار جھانی 
ميليون ھا نفر از کارگران و زحمتکشان جھان، زير 

  .سؤال برده است

با کنار ھم گذاشتن اين دو پديدۀ متناقض، تنھا می توان به 
توده ھا آمادۀ انق8بات : يک نتيجه رسيد و آن اين است که

ه سر سوسياليستی ھستند، اما مارکسيست ھا در بحران ب
می برند و قادر به دخالتگری و رھبری توده ھای به 
اھدافشان، يعنی برکناری بنيادين دولت ھای سرمايه 

 .داری و استقرار سوسياليزم، نيستند

برای فائق آمدن به اين وضعيت اسفبار است که امروز 
راه حل . مارکسيست ھا بايد در جستجوی راه حلی باشند

مارکس موضوعيت پيدا  ھم ھمان است که در دورۀ خود
به روز کردن و تکامل  علم رھايی پرولتاريا : کرد

و گسست از ) سوسياليزم علمی و يا ھمان مارکسيزم(
گرايش ھای بازدارندۀ نخبه گرا و تخيل گرا با روشی 

  عملی –انق8بی - انتقادی

  پيش شرط ھای احيای مارکسيستی چيست؟

ی و باز ھمسويی مارکسيست ھا برای احيای مارکسيست
تعريف مارکسيزم در قرن بيست و يکم، شامل دو پيش 
شرط می شود که مارکسيست ھا به شکل جمعی و 

 .سراسری بايد مشترکاً به انجام رسانند

با پرھيز ( بازنگری و بررسی ريشه ھای مارکسيزماول، 
از روش ھای متعصبانه و مغرضانه، يا آن چه که 

). می ناميد» ايدئولوژيک«مارکس به روشنی برخورد 

تاريخ سوسياليست ھای پيش از مارکس و تحقيق و 
مطالعۀ جمعی برای تعريف و روشن سازی گسست 
مارکس از سوسياليست ھای پيشين و گسست او از فلسفه 
ھای پيشين و يافتن روش نگرش تحليلی او به مسايل 

اين پيش شرط ھا به شکل نطفه ای و محدود . اجتماعی
اما، اين ھا به تنھايی کافی . ستدر پيش صورت گرفته ا

نيست، اين اقدامات می بايد به طور جمعی و سراسری 
 .در درون طيف مارکسيست ھا انجام گيرد

بازنگری و درس گيری از پراتيک سوسياليزم در  دوم،
با پرھيز از روش ھای متعصبانه و (قرن پيش 

يعنی بررسی سوسياليزم روسی و سوسياليزم ). مغرضانه
اين ). کوبايی و ونزوئ8يی و چريکی و غيره و(چينی 

بازنگری و درس گيری نيز بايد به طور جمعی و 
سراسری، و به دور از برخوردھای متعصبانه و 

  .مغرضانه صورت گيرد

با اين پيش زمينه ھاست که مارکسيست ھا در مقام آغاز 
تکليف اصلی يعنی بازتعريف مارکسيزم برای قرن بيست 

  .گيرندو يکم قرار می 

اما برای بازتعريف مارکسيزم، تنھا آشنايی و مسلح شدن 
به ريشه ھای تاريخی و درس گيری مثبت و منفی از 
تجارب انق8بات قرن بيستم نيز به خودی خود کفايت نمی 

مارکسيست ھا بنا بر گفتۀ مارکس، بايد در پراتيک . کند
انتقادی و انق8بی مبارزات زندۀ امروز طبقۀ کارگر در 
سطح بين المللی نيز درگير باشند و در راستای تغيير 



 

٤ 
دخالتگری . وضعيت کنونی، دخالت گيری کنند

مارکسيست ھا در درون جنبش زندۀ طبقۀ کارگر تنھا با 
اراده گری (انق8بی و عملی -رويکرد و روش انتقادی

اما، اين خود، تنھا  می تواند بر . عملی است) خردمندانه
برنامۀ . اليستی تحقق يابدمحور يک برنامۀ سوسي

سوسياليستی، نه تنھا شامل تئوری و تجارب تاريخی و 
بين المللی جنبش کمونيستی است، بلکه عمدتاً شامل عمل 
ھدفمند يا اراده گری خردمندانۀ خود کارگران در 

گفته شده . مبارزات طبقاتی امروزی آنان نيز می شود
روزی نمی است که بدون تئوری انق8بی، انق8ب به پي

منظور اين است که تئوری انق8بی بدون برنامۀ . رسد
. سوسياليستی نمی تواند پيروزی انق8ب را متحقق سازد

اما خود اين تئوری از يک سو، شامل بخش تاريخی و 
بين المللی، و از سوی ديگر، شامل ب چکيدۀ عملی 

اين دو بخش از . فعاليت ھدفمند خود پرولتاريا می شود
اما . ت که برنامۀ سوسياليستی را شکل می دھدتئوری اس

يک ظرف و نھاد سوسياليستی برای محافظت و انتقال 
زيرا برنامۀ . برنامۀ سوسياليستی ضروری است

سوسياليستی نمی تواند به شکل معلق و بدون ظرف دوام 
بياورد و به تدريج زير فشار ايدئولوژی ھيئت حاکم، از 

ترين تجلی انتقال برنامۀ در واقع، عالی . ميان می رود
سوسياليستی به مبارزات زندۀ طبقۀ کارگر وجود يک 

اين چگونه . نھاد انق8بی سوسياليستی کارگری است
نھادی می تواند باشد؟ به قول کارل مارکس در مانيفست 

  : کمونيست

کمونيست ھا از يک سو، يعنی در عمل، پيشرفته ترين «
گر ھر مملکت را حزب ھای طبقۀ کار و قاطع ترين بخش

بخشی ھستند که ديگران را تشکيل می دھند، و در واقع 
ز ديدگاه ؛ و از سوی ديگر، يعنی ابه حرکت در می آورند

نظری، آنان نسبت به تودۀ عظيم پرولتاريا اين امتياز را 
دارند که به روشنی، مسير حرکت، شرايط، و نتايج نھايی 

 .و کلی نھضت پرولتاريا را درک می کنند

ھدف فوری و فوتی کمونيست ھا ھمان ھدف ھمۀ احزاب 
متشکل کردن پرولتاريا در قالب يک : پرولتاری است

طبقه، سرنگون کردن سيادت بورژوازی، و تسخير 
  .»قدرت سياسی به وسيلۀ پرولتاريا

مورد نظر مارکس، امروزه، نھادی جز » نھاد«اين 
 .نمی تواند باشد» حزب پيشتاز کارگری«

مگرايی مارکسيست ھا در عالی ترين شکل در نتيجه ھ
آن، متشکل شدن در يک حزب سياسی کارگری بر محور 
برنامۀ سوسياليستی است که متکی بر علم مارکسيزم 

  بايد تأکيد کرد که. باشد

توده ھا در مبارزات روزمزۀ خود به آگاھی سوسياليستی 
نايل می آيند و به ضرورت انق8ب سوسياليستی و به زير 

حزب پيشتاز . ن دولت سرمايه داری پی می برندکشيد
قاطع «کارگری متشکل از افرادی، به قول مارکس، از 

که به ) کارگران روشنفکر و روشنفکران کارگر(» ترين
اعضای اين . دور يک برنامه سوسيالستی گرد ھم می آيند

دور ھم گرد نمی آيند، زيرا » مارکسيزم«حزب بر محور 
مارکسيزم شالودۀ تئوريک  .مارکسيزم يک علم است

صحت . شناخت و تغيير جامعۀ سرمايه داری است
مارکسيزم ھمانند ھر علم ديگری بر اساس داده ھای 

مارکسيزم مانند ھر علمی بر . کنونی سنجيده می شود
بنابراين . اساس داده ھای نوين، قابل تغيير و تکامل است

و فعاQن مارکسيست بر محور يک برنامۀ سوسياليستی 
 .عملی متشکل می شوند

. اما، امروز شرايط برای ساختن چنين نھادی آماده نيست

بحران اعتبار سوسياليزم و بحران مارکسيزم و نبود 
پيشروان کارگری در جنبش کارگری، امروز شرايط را 
برای دخالتگری مستقيم در راستای انق8ب سوسياليستی 

ان پلی اما از وضعيت کنونی می تو. مساعد نکرده است
. را برای رسيدن به آن وضعيت ايده آل ايجاد نمود

پيشنھاد ما برای ايجاد اين پل برای عبور از آن جايی که 
احيای «ھستيم به آن جايی که می خواھيم برسيم، پروژۀ 

اما، برای آغاز ھمکاری در چنين . است» مارکسيستی
اين مؤلفه بر . پروژه ای، نياز به يک سلسله مؤلفه ھاست

اس گسست مارکس از نخبه گرايی از يک سو و تخيل اس
، در جنبش سوسياليستی )يعنی سوسياليزم از باQ(گرايی 

در زير ت8ش می شود که خطوط کلی اين مؤلفه ھا . است
به اعتقاد ما، پذيرش اين مؤلفه ھا می تواند . ترسيم گردد

زمينۀ اوليه را برای آغاز روند ھمسويی مارکسيست ھا 
به ھدف نھايی يعنی وحدت بر حول محور  جھت رسيدن

 .يک برنامۀ سوسياليستی، فراھم آورد

اين چھار مؤلفه معّرف گسست کارل مارکس از 
سوسياليست ھای زمان خود از يک سو، نتيجۀ تجارب 
عملی جنبش کارگری در زمان او از سوی ديگر بوده 

سوسياليزم به مثابۀ (مؤلفه ھای اول، دوم و سوم . است



 

٥ 
، بيانگر )و دمکراتيک» از پايين«سوسياليزمی علم و 

بابوف، سن (» از باQ«گسست او از سوسياليست ھای 
ھمچنين مؤلفۀ .  است) سيمون و سوسياليست ھای تخيلی

عمدتاً تعيين تکليف مارکس ) رّد مفھوم ايدئولوژی(اول 
برونو بائر و (با پيشينۀ خود در ھگلی ھای جوان 

  .بوده است) لودويگ فوئرباخ

، نيز شامل )راديکال بودن سوسياليزم(مؤلفه چھارم 
تجربۀ نبردھای کارگری در نھادھای خودجوش کارگری 
مانند اتحاديه ھای کارگری، و نقش کمونيست ھا در 
سازماندھی انق8ب سوسياليستی و نبرد عليه دولت 

بوده  ١٨٧١سرمايه داری به ويژه تجربۀ کمون پاريس 
  .است

لفه ھا، ت8ش می کنم در مورد پيش از جمع بندی مؤ
  .ريشه ھای تاريخی آن ھا توضيح بيشتری ارائه دھم

ريشۀ تاريخی گسست مارکس از نخبه گرايی و تخيل 
  گرايی

جنبش سياسی کارگری از يک سو از درون راديکاليزِم 
خرده بورژوايی و از سوی ديگر از سازمان ھای خود 

چنان چه مادر  .انگيختۀ اتحاديه ای سر بيرون آورده است
اين نوزاد را اتحاديه ھای کارگری بناميم، پدر آن 

اما، اين نوزاد در . راديکاليزم خرده بورژوايی بوده است
روز نخست تولد خود ھم از مادر و ھم از پدرش به طور 

 .قاطع جدا شد

زيرا گرچه جنبش ھای خود بخودی طبقۀ کارگر در قرن 
يشبرد مبارزات ايفا نقش تعيين کننده ای در پ ١٩-١٨ھای 

کردند، اما آن مبارزات را درعين حال در محدودۀ 
مبارزات  .مقاومت ھای صرفاً اکونوميستی نگه داشتند

صنفی و اقتصادی طبقۀ کارگر ھيچگاه منجر به رھايی 
نھايی آن طبقه نشده، که برعکس آن جنبش ھا را نھايتاً 

اده تحت نفوذ عقايد بورژوايی و خرده بورژوايی قرار د
در نتيجه جنبش سياسی طبقۀ کارگر مجبور شد که از  .اند

 .اين مادر به طور قاطع و نھايی برش کند

از طرف ديگر، جنبش سياسی طبقۀ کارگر محصول 
از ميان . تاريخی دموکراسی خرده بورژوايی بوده است

جناح چپ راديکاليزم ژاکوبين ھا، گروھی برخاست و در 
وايی و عوام فريبی ھای مقابل مدافعان انق8ب بورژ

را افشا » برادری«و » برابری«بورژوايی مبنی بر 

و  اولين نظريات سياسی طبقۀ کارگر توسط بابوف .کرد
مارکس و  .ھمراھانش در انق8ب کبير فرانسه طنين افکند

انگلس نيز خود در ابتدا به عنوان ھمکاران مطبوعات و 
ھر خرده بورژوايی ظا جنبش چپ افراطی دمکراتيک

با انشعاب از نيروھای  Qسال و ويلھم ليبکنشت. شدند
، نخستين سازمان ھای »مردم گرايان« دمکرات راديکال

پلخانف،  .سوسيال دمکرات را در آلمان بنياد نھادند
، و پايه گذار جنبش سياسی »مارکسيزم روسی« پدر

کارگری روسيه در ابتدا عضو سازمان مردم 
ر انگلستان بنيان گذاران د .بود »زمين و آزادی« گرای

جنبش سياسی کارگری اکثراً از درون راديکاليزم خرده 
 .بورژوايی بيرون آمدند

ھمان طور که سنديکاليزم، جنبش کارگری را محدود می 
کرد، راديکاليزم خرده بورژوايی نيز خود را نھايتاً در 

عقايد  .خدمت منافع توليدکنندگان کوچک مستقل قرار داد
، طبقۀ کارگر را برای ١٩ ای راديکال قرنخرده بورژو

 .مبارزه پيگير از منافع ويژۀ خود نھايتاً باز داشت

مارکس پس از توضيح و طرد عقايد سوسياليست ھای 
ارتجاعی، فئودالی، بورژوايی و غيره، در مانيفست 
کمونيست، مشخصاً برخوردھايی به سوسياليست ھای 

ر مبارزات راديکال، سوسياليست ھايی که درواقع د
خود او حتی تحت تأثير (کارگری شرکت داشتند، می کند 

برخی از بخش ھای عقايد سوسياليستی راديکال در پيش 
مارکس به عقايد سوسياليستی راديکال با  .)قرار داشت
و در وھلۀ نخست  .انق8بی برخورد می کند  -ديد انتقادی

با توجه به سوسياليست ھايی که از پيشينۀ خرده 
ازی راديکال بيرون آمده، يعنی گرايش ھايی که بورژو

عمدتاً در انق8ب کبير فرانسه ظاھر گشتند، و دور 
آغاز  )جناح چپ ژاکوبين ھا(» بابوف« شخصی به نام

ادامه يافت، برخورد  »ب8نکی« شد و سال ھا بعد توسط
اين ھا از سوسياليست ھای راديکالی بودند، که  .می کند

ق8ب کبير فرانسه به يک سلسله پس از مشاھدۀ شکست ان
جناح چپ ژاکوبين ھا به رھبری . عقايد رسيدند

، استدQل می کردند که اصوQً طبقۀ کارگر به »بابوف«
طور اعم کلمه قادر به انق8ب ديگر نيست، زيرا در عمل 

جناح راست  .خورده است  در انق8ب کبير فرانسه شکست
د، ولی نتوانست ژاکوبين ھا از طبقۀ کارگر استفاده کر

طبقه را به پيروزی برساند و بايد روش ديگر اتخاذ 
، راه حل کمونيست »بابوف« بنابراين، از نقطه نظر .کرد



 

٦ 
ھا اين بايد باشد که انق8ب توسط عده ای نخبه و خبره در 

اين نخبگان سوسياليست  .امور سوسياليستی، سازمان يابد
روريستی و از طرق مختلف، با ابزار مختلف، کارھای ت

يا کارھای راديکال، به يک حدی می رسند که دولت 
بدون طبقۀ ( کنند و خودشان سرمايه داری را سرنگون می

ديکتاتوری « ، يا»ديکتاتوری موقت« به يک )کارگر
يعنی اين نخبگان  .، مبادرت می کنند»آموزنده

سوسياليست که از فعالين کمونيستی و سوسياليستی 
دشان رأساً قدرت را به دست می ھستند، می آيند و خو

 .گيرند

يکی از برخوردھای اوليۀ کارل مارکس با اين نظريه 
مارکس اين گرايش را مورد انتقاد سخت و بی  .بود

رحمانه قرار داد و توضيح داد که از طريق عمليات 
کودتا جويانه و متکی به يک عده نخبه، ما انق8ب 

اين درواقع . نيمسوسياليستی را نمی توانيم به ثمر برسا
ھا به توده  اصوQً اتکای ما کمونيست .نقض غرض است
اگر کارگران در انق8ب شرکت نکنند  .ھای کارگر است

واضح است که نخبه به جای کارگران نمی توانند انق8ب 
به قول مارکس رھايی طبقۀ کار ( را به سرانجام برسانند

س مارک ).بايد به دست خود طبقۀ کارگر صورت گيرد
 .يک انتقاد بی رحمانه به اين مواضع نخبه گريانه کرد

بنابراين گسست کارل مارکس در حوزۀ سوسياليزم از 
اين نخبه گرايان، يکی از اولين قدم ھايی بود که 

 .سوسياليست مارکسيستی را شکل داد

قدم بعدی در ارتباط با گسست از سوسياليست ھای به 
. ھای تخيلی بوديا سوسياليست  »ناکجاآبادی« اصط8ح

، برخ8ف سوسياليست ھای »سن سيمون«اين عده، مانند 
خرده بورژوا بر اين اعتقاد بود، که اصوQً انق8ب به درد 
نمی خورد، انق8ب چيزی است که ھرج و مرج ايجاد می 

کرد که چه  او استدQل می .کند و کشتار به دنبال می آورد
طی دامن بزنيم، ھای افرا لزومی دارد که ما به اين روش

و اين که بايد راه ھايی يافت که از انق8ب پرھيز 
راه ھايی که سن سيمون مّد نظر داشت، اين بود که  .شود

يک عده خيرخواه، يک عده سوسياليست ھايی با امکانات 
می سازند  )يک ناکجاآبادی( مالی، يک دنيای ايده آل ای

Q، از که به شکل مسالمت آميز از طريق مذاکرات از با
طريق ايجاد رفاه ھای اجتماعی، از طريق نخبگانی که 
امور را در دست داشته و تنظيم می کنند، سوسياليزم به 

يعنی .تدريج قدم به قدم و مرحله به مرحله ساخته می شود

به شکل مسالمت آميز با تجددخواھی و مدرنيزم، 
روشنفکران دور ھم جمع می شوند و معقوQنه بدون 

 .لوغ کاری و کشتار، به سوسياليزم می رسندانق8ب و ش

مارکس با اين نظريه ھم برخورد کرد، نه تنھا با اين 
نظريه برخورد کرد، بلکه با نظريات مشابه اين ھا که از 

در بريتانيا کبير مطرح شده بود،  »رابرت اوين«طريق
، يک »سوسياليست ھای تخيلی« اين قبيل .برخورد کرد

مث8ً  .ھم انجام دادند )ا مؤثرچه بس(سلسله اقداماتی
که خودش  »رابرت اوين« در اسکاتلند، »Qنارک« در

يک سرمايه دار بود، کارخانه ھايی ايجاد کرده بود که 
کارگران نيروی کار خود را نمی فروختند و داوطلبانه 

يعنی استثمار .در ازای رفع نيازھايشان کار می کردند
اير کارگران به آن نمی شدند و حقوق باQتر از حقوق س

ھا می داد و توليدات ھم تاحدودی خيلی خوب پيش می 
اما در اين تجمعات خ8قيت فردی کارگران به  .رفت

ھمه بايد يک شکل می بودند و  .رسميت شمرده نمی شد
يک جور لباس می پوشيدند و يک جور سر کار می رفتند 

اين مسأله ای بود که  .و يک فرھنگ را اتخاذ می کردند
مارکس به آن اعتراض داشت و اين روش را ارتجاعی 
ناميد و اصوQً عليه اين سوسياليست ھای تخيلی قدعلم 

 .کرد و اين ھا را مردود اع8م کرد

يک وجه اشتراک ھم تمام اين سوسياليست ھای خرده 
بورژوا و تخيلی باھم داشتند و آن ھم اين بود که کام8ً 

ساختن سوسياليزم  برخوردھای غيردموکراتيک در نحوۀ
درواقع، اين ھا نخبگانی بودند که می  .ايده آل خود داشتند

خواستند به جای طبقۀ کارگر قدرت را بگيرند و يا کسانی 
بودند که درواقع خ8قيت فردی طبقۀ کارگر را به 

ھا تصور می کردند که بايد طبقۀ  آن .رسميت نمی شناختند
صی که کارگر در غالب ھای مشخص، الگوھای مشخ

اين ھا مدنظر داشتند جای بگيرند، تا به سوسياليزم 
از اين رو مارکس به اين ھا سوسياليست ھای  .برسند

 .تخيلی خطاب کرد

، مترادف »سوسياليست مارکسيستی« بنابراين تاريخچۀ
است با گسست از عقايد خرده بورژوايی، عقايد نخبه 
گرايی، عقايد تخيلی، عقايد مدرنيزم يک عده 

تمام اين موضوعات که مارکس، براساس  .فکرروشن
مؤلفه ھای سوسياليزم، به تفصيل در نوشته ھای متعدد 
ھمواره تا آخر عمر خود به اين طرز ساختن سوسياليزم، 

  .انق8بی داشته است  -برخورد انتقادی



 

٧ 
مارکس و انگلس از نخستين کمونيست ھايی بودند که در  

ده بورژوايی، سطح نظری و سياسی از راديکاليزم خر
در  ١٨۵٠ آنان در سال .سازمان خود را جدا ساختند

 :مورد سازمان ھای خرده بورژوا راديکال چنين نوشتند

ھنگامی که خرده بورژواھای دمکرات ھمه جا زير ... «
فشار ھستند، عموماً برای پرولتاريا موعظه وحدت و 
آشتی سر می دھند، به سوی آن دست دوستی دراز می 

ی کوشند تا يک حزب بزرگ مخالف بر پا کنند کنند و م
که کليۀ گرايش ھای مختلف يک حزب دمکراتيک را در 

آنان می کوشند تا کارگران را به يک سازمان  .بر گيرد
حزبی بکشانند که در آن شعارھای کلی سوسيال 
دمکراتيک مسلط باشد، شعارھايی که پشت آنان منافع 

و به سود خرده  .…رودويژۀ پرولتاريا نمی تواند به پيش 
بورژوايی راديکال و به ضرر کامل پرولتاريا تمام می 

 ).خطابيۀ کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ کمونيست ھا(».شود

در حالی که از يک سو، سوسياليزم تخيلی و مکتبی که «
کل جنبش را تابع يکی از لحظه ھای آن می کند، و 

عی فعاليت مغزی فضل فروشان را به جای توليد اجتما
می نشاند، مبارزۀ انق8بی طبقات را با ھمه ضرورت 
ھای آن حذف می کند و در حالی که اين سوسياليزم 
مکتبی در باطن کاری جز ايده آليزه کردن جامعۀ موجود 

اين سوسياليزم را پرولتاريا طرد و به …انجام نمی دھد
پرولتاريا بيش و پيش …خرده بورژوازی واگذار می کند

ياليزم انق8بی، به گرد کمونيزم که برای تر به گرد سوس
آن بورژوازی نام ب8نکی را اختراع کرده است، جمع می 

ھمانا   .اين سوسياليزم ھمانا اع8م تداوم انق8ب است .شود
اع8م ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا ھمچون نقطۀ Qزم 
گذار به الغای کليۀ روابط اجتماعی که متناظر اين روابط 

ه انق8ب در ھمۀ ايده ھايی که نتيجه اين روابط توليدند، ب
کارل  -مبارزه طبقات در فرانسه(» .اجتماعی اند

 ) ١٨۵٠نوامبر - مارکس

  مؤلفه ھای احيای مارکسيستی

نه . سوسياليزم مارکسيستی، يک علم است: مؤلفۀ اول
يک آرمان، نه يک مدل، ايدئولوژی جامد يا الگوی پيش 

سوسياليزم . امعه از باQساخته برای تحميل به يک ج
مارکسيستی مانند ھر علم ديگری از تحليل مشخص از 

سوسياليزم . واقعيت موجود حرکت می کند و پويا است
مارکسيستی متکی بر برنامه ای برای تغيير و دگرگونی 

سوسياليزم مارکسيستی، از . جامعۀ سرمايه داری است
تحت ستم به انق8بی توده ھای -پراتيک زنده و نقد انتقادی

جامعه شان آغاز و برنامه ای برای تغيير جامعۀ موجود 
سوسياليزم . و استقرار جامعه نوين، تدوين می کند

مارکسيستی در واقع علم شناخت و تغيير جامعۀ سرمايه 
علمی است که برای از ميان برداشتن وجه . داری است

توليد سرمايه داری و جايگزينی آن با وجه توليد نوين 
ياليستی در راستای به وجود آوردن رفاه اجتماعی سوس

در فرماسيون سوسياليستی، طبقۀ (برای تمام مردم جھان 
اجتماعی و در نتيجه دولت از ميان رفته، با محو قانون 
ارزش، کاQ جای خود را به ارزش مصرف و فراورده 
ھای کار می دھد، مالکيت بر ابزار توليد جامعه خصلت 

افته، نظارت بر امور جامعه اجتماعی و جمعی ي
 ).سوی مردم است دمکراتيک و از

از نا کجا . است) راسيونال(سوسياليزم علمی و معقول  
. قالبی برای نجات بشريت ندارد. آباد آغاز نمی کند

ما امروز می بينيم که مبارزات : مارکس می گويد
کارگران به  خاطر منطق مبارزاتش دارد به نتيجه 

سوسياليزم از دل جنبش کارگری . رسدسوسياليستی می 
پرولتاريا در نبردھای پی در پی  . به وجود می آيد

اين پرولتاريا که . طبقاتی، خودش را تغيير می دھد
بی «امروز می بينيم و به زعم برخی نخبه گرايان، 

در «اند،  به قول مارکس خود » بی رمق«و » سواد
يده و  خود طبقاتی اش به آگاھی رس» نبردھای پی در پی

 .خواھد کرد» شايسته سلطه سياسی«را 

مارکس نشان می دھد که چگونه با حرکت از واقعيت 
ھای  تلخ موجود بايد تشخيص داد در درون آن چه 

و اين گرايشات کجا می رود و . گرايشاتی موجود ھستند
آن گرايشاتی که اين وضعيت را فراتر می رود با مداخله 

آگاھانه ) يشتاز کارگریحزب پ(توسط کمونيست ھا 
بر اساس تحقق چه مطالبتی در زندگی . تقويت بايد بشود

امروزی  طبقاتی ما می توانيم در نبردھای پی در پی 
علمی بودن آن . طبقه کارگر را شايسته سلطه طبقاتی کنيم

در  اين است که بر اساس وضعيت موجود  اين تحوQت 
  را بايد انجام دھم

م مارکسيستی مرتبط به جنبش سوسياليز: مولفۀ دوم
و » نخبگان«. کارگری است و از پايين صورت می گيرد

ھای پر مدعای روشنفکر و بی ارتباط به » تئورسين«
نخبه گرايی را . جنبش کارگری را به رسميت نمی شناسد



 

٨ 
روشنفکرانی که گمان می کنند می توانند . محکوم می کند

نقش  به جای توده ھای زحمتکش تصميم بگيرند و
آموزگار را ايفا کنند، بدون آن که خود آموزش ديده 

مارکسيزم اصيل اعتقاد بنيادی . باشند، مردود می شمارد
مارکس به درستی . رھايی کارگران دارد - به اصل خود
رھايی طبقۀ کارگر، بايد به دست خود «می گويد 

مارکسيزم به خ8قيت فردی . »کارگران تحقق يابد
سوسياليزم . عه احترام می گذاردکارگران و تمام جام

مارکسيستی، اساس تمايز را جايگاه طبقاتی می داند، نه 
. اخت8ف در مليت، زبان، نژاد، باور دينی و غيره

مارکسيزم واقعی، اعتقاد به ورود آگاھی سوسياليستی از 
خارج جنبش کارگری، از سوی عده ای روشنفکر به 

ف اين برداشت درست بر خ8. درون طبقۀ کارگر، ندارد
رايج در درون چپ سنتی، مارکسيزم اعتقاد دارد که 
آگاھی سوسياليستی در درون خود طبقۀ کارگر به وجود 
می آيد و رھبران عملی خود کارگران، رھبران واقعی آن 
ھا ھستند و نه ناجيان پر مدعايی که کوچکترين ارتباطی 
 با جنبش کارگری ندارند و صرفاً خود را قيم کارگران

 .می دانند

مارکسيزم بر اساس نقد سوسياليزمی از پائين است و 
پيشگام انق8بی مورد نظر مارکس به . نخبه گرا نيست

مفھوم جايگزين کردن عده ای از بيرون از طبقه به 
درون  جنبش کارگری و کسب قدرت سياسی، مطلقا 

  نيست

انق8بی توده ھا  - مارکسيزم با آغاز از پراتيک انتقادی 
کش و ھمه کسانی که در توليد اجتماعی شرکت می زحمت

کنند، بر اساس پراتيک اين عده است  که قصد دارد 
مھندسی اجتماعی و الگو . جامعه را به سوسياليزم رساند

طرح می دھند، » استاد«و » دانشمند«سازی که عده ای 
مارکس می گويد بايد از پراتيک . ضد اين ديدگاه است

ن ھای واقعی جامعه سوسياليستی را انق8بی انسا- انتقادی
سوسياليزم مارکسيستی از پائين است و ربطی به . ساخت

مارکسيزم به . ديکتاتوری افراد خيرخواه و از باQ ندارد
مارکس بر . انسانی يک دست و ايدئولوژيک اعتقاد ندارد

اين اعتقاد است که تنھا راه رسيدن به سوسياليزم اين 
م حوزه ھا سرنوشت خود را است که انسان ھا در تما

سوسياليزم ھمه . بدست بگيرند، از جمله حوزه اقتصادی
بديھی است که . ابعاد جامعه مدنی را در بر می گيرد

حامل تاريخی آن مبارزات طبقه کارگر است، ولی 

الغای کل : تصوير جامعه سوسياليستی که ارائه می دھد
ری ديکتاتو).  از جمله خود پرولتاريا(طبقات است 

. انق8بی پرولتاريا ابزاری است برای الغای تمام طبقات

يعنی رسيدن ھمه انسان ھا به جامعه سوسياليستی، و نه 
طبقه کارگر تنھا رسالت انق8بی را به . صرفا طبقه کارگر

عھده دارد چون در منطق مبارزاتی اش به اين نتيجه می 
  .رسد

اتيک سوسياليزم مارکسيستی کام8ً دمکر: مؤلفۀ سوم
به تشکل ھای مستقل کارگری و حقوق دمکراتيک . است

به حق گرايش و حق ابراز . برای ھمه مردم اعتقاد دارد
مارکسيزم اصيل . نظر برای تمام مردم جامعه پايبند است

معتقد است که امر گذار از سرمايه داری به سوسياليزم، 
بدون رعايت و اجرای دمکراسی ای به مراتب عالی تر 

يعنی . راسی صوری بورژوايی، عملی نيستاز دمک
دست (دمکراسی سياسی، ادغام با دمکراسی اقتصادی 

). يافتن به برابری سياسی و اقتصادی برای کل جامعه

آزادی بيان و مطبوعات و حقوق دمکراتيک شامل حال 
ھمۀ مردم خواھد بود و نه صرفاً حزب، عده ای معدود و 

يستی خواھان ھيچ سوسياليزم مارکس. يا طبقه ای خاص
گونه برخورد از باQ و تبعيض با توسل به زور و 

ديکتاتوری «مفھوم . بر جامعه نيست» ديکتاتوری«
نزد مارکس، از سوی بورژوازی و » انق8بی پرولتاريا

خرده بورژوازی، و به ويژه استالينيست ھا دستخوش 
ديکتاتوری «مقصود مارکس از دولت . تحريف شده است

به مفھوم (» ديکتاتوری«، اعمال »لتارياانق8بی پرو
بر کل جامعه ) تحريف شدۀ کنونی آن، يعنی استبداد

در جامعه است، نه » حق وتو«نيست، منظور او داشتن 
يعنی آن واژه به مفھوم اعمال عالی ترين . اعمال استبداد

بر خ8ف . دمکراسی است که تاريخ به خود ديده است
يکتاتوری و اعمال ارادۀ دمکراسی بورژوايی که ھمانا د

اقليتی است بر اکثريت مردم زحمتکش، اعمال دمکراسی 
تنھا شکلی از ) ديکتاتوری انق8بی پرولتاريا(کارگری 

حکومت است که می تواند حقوق ھمۀ مردم حتی مخالفان 
اما، پس از سرنگونی نظام سرمايه . خود را تحقق بخشد

وسياليزم، داری و دورۀ انتقال از سرمايه داری به س
، در مقابل )حکومت شورايی(دولت کارگری نوين 

تدارک و قصد بازگشت نظام سرمايه داری توسط يک 
مانند پليس (اقليت کوچک از جامعه و دستگاه سرکوبش 

، ايستادگی می کند و قاطعانه از )و شبکه اط8عاتی آن
حقوق به دست آمده از سوی اکثريت جامعه دفاع می کند 



 

٩ 
ت سرمايه داری و دستگاه سرکوبگر را و اجازه بازگش

 .نخواھد داد

سوسياليزم به زور سر . سوسياليستی است دمکراتيک
سوسياليزمی است که به . نيزه ھرگز ساخته نمی شود

مارکس از اولين . تشکي8ت مستقل کارگری اعتقاد دارد
سوسياليست ھاست که از تشک8ت مستقل کارگری دفاع 

ھر چند برای بھبود . ارگریمی کند يعنی از اتحاديه ک
وضعيت موجود ت8ش می کنند اما اينھا تنھا سازمان 
ھايی  است که طبقه کارگر از وضعيت کنونی می تواند 

مارکسيزم اعتقاد به .  يک گام به آگاھی فراتر سوق دھند
مفھوم پيشگام از ديد مارکس اين . مداخ8ت آگاھانه  دارد

بايد در » نخبه«و » استاد«،  »ليدر«نيست که عده ای  
راس جنبش کارگری قرار گرفته و به بقيه آموزش دھند، 
بلکه نظر مارکس اين بود که با  شناخت از واقعيت 
موجود و گرايشات موجود بر اساس  تحليل علمی و 
شناخت علمی است که پيشروان کمونيستی با مداخ8ت 
 آگاھانه  در اين وضعيت موجود کار می کند و آنرا گام به

اين نقش . گام به سوی انق8ب سوسياليستی سوق می دھند
يعنی مداخله در وضعيت . پيشگام از ديدگاه مارکس بود

موجود و به محور مطالبات خود کارگران گام بعدی را 
کمونيست ھای پيشرو در صف مقدم . نشان دادن است

جبھه سرمايه داری قرار گرفته و عزم و جزم کرده ترين 
مزيتشان به سايرين است که چشم انداز عناصر ھستند و 

مارکس می گويد .  و ھدف نھايی را درک می کنند
کمونيست ھا جنبشی جدا از  جبنش طبقه کارگر ايجاد 

در آن جنبش ھمانطور که ھست مداخله می . نمی کنند
  اعتقاد به حق گرايش و انتقال دمکراتيک دارد. کنند

. شده استدر بين المللی اول حق گرايش به رسميت  

طرفداران پرودن و باکونين و حتی سوسياليست ھا بودند 
 .حق ھمه برسميت شناخته. که مخالف مارکس بودند

. ھمه انسان ھا بايد مداخله کنند و نه صرفا طبقه کارگر

انق8ب سياسی يعنی تسخير قدرت توسط پرولتاريا و 
اما انق8ب اجتماعی  شورای کارگری صورت می گيرد،

ساختن سوسياليزم توسط تمام آحاد جامعه بايد  در راستای
و اين شدنی نيست مگر درگير کردن ھمه . انجام گيرد

جامعه در تصميم گيری و پخش قدرت سياسی در تمام 
 .سطوح جامعه در ميان تمام اقشار زحمتکش جامعه

سوسياليزم مارکسيستی راديکال و انق8بی : مؤلفۀ چھارم
از چارچوب قانونی  رھايی کارگران را -خود. است

اعتقاد به درھم شکستن ماشين دولت . فراتر می برد
مبارزۀ سياسی را در خيابان ھا، . سرمايه داری دارد

اعتصابات و انق8بات جستجو می کند و نه در اتاق ھای 
در بسته تجمعات روشنفکری بی ارتباط به جنبش ھای 

آن ھا برای تسخير قدرت و . زندۀ ضّد سرمايه داری
زمان دھی اعتصاب عمومی و مسلح کردن توده ھا سا

برای قيام توده ای و سرنگونی دولت سرمايه داری، 
 .تدارک می بيند

مارکسيزم انق8بی است، و به حرکت دادن تودھا اعتقاد 
. انق8ب چيزی جز آمدن  توده ھا به خيابانھا نيست. دارد

مارکسيزم اعتقاد به فراتر رفتن از نھادھای قانونی 
  مارکسيزم به در ھم شکاندن ماشين دولتی،. جود، داردمو

چنين درس   ١٨٧١مارکس از کمون پاريس . اعتقاد دارد
می گيرد  توده ھا با استفاده از  دستگاه دولتی موجود نمی 

پرولتاريا بايد دستگاه دولت . توانند به سوسياليزم برسند
ده مارکسيزم اعتقاد به يکی ش. بورژوايی بايد درھم شکند

قانون گذاران . قوه مقننه و قوه مجری و قوه قضايی دارد
بايد قوانين را اجرا کنند و نه عده ای بوراکرات اداری، 

يعنی بوروکراسی دولتی بايد از . استاد دانشگاه و متفکر
مارکس می گفت که انجمن ھای آزاد توده .  ميان رود

. ھای توليد کنندگان مستقل بايد جامعه را سازمان دھند

اين شکل قدرت را در سازماندھی  ١٩١٧انق8ب روسيه 
   .شوراھای کارگری پيدا کرد

مارکسيزم ھمچنان اعتقاد دارد که سوسياليزم از لحاظ 
اقتصادی يک امر ملی نيست که بايد در سطح بين المللی 

مارکس ادعا داشت که اگر سوسياليزم در . ساخته شود
زيرا » افات کھنبازگشت است به کث«سطح بين المللی   

اگر  کمونيزم در سطح بين . بورژوازی بين المللی است
المللی  برقرار نشود اين به مفھوم توزيع کردن  فقر 

  .يعنی فقر را برابر کردن. است

انق8ب کارگری سوسياليستی در يک کشور حتی عقب 
افتاده می تواند رخ دھد، اما ساختن سوسياليزم بايد در 

 .قق يابدسطح بين المللی تح
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  پروژۀ احيای مارکسيستیپروژۀ احيای مارکسيستی

  

متن پيش رو، مربوط به سخنرانی ای است که از سوی 
احيای «رفيق مازيار رازی طی نشست عمومی 

، در )٢٠١٣ژوئن  ١٢به تاريخ (در لندن » مارکسيستی
مورد فعاليت ھای اين پروژه و ضرورت آن در شرايط 

ن نشريه، به کنونی، ايراد شد و اکنون برای خوانندگا
  .فارسی ترجمه و منتشر گرديده است

***  

را » احيای مارکسيستی«کسانی که پروژۀ : مجری برنامه
بنا نھادند، جريان ھای ھمفکر سوسياليستی ھستند از 

که خواھان  - انگلستان–فرانسه، ترکيه، ايران و ھمين جا
ايجاد بحث ميان جريانات سوسياليستی در سطح جھانی 

  .می باشند

يار راضی از گرايش مارکسيست ھای انق8بی ايران ماز
که مھمان ما در انگلستان است، در اين پروژه فعال بوده، 
و ما خواستيم که ايشان نظرشان را در اين رابطه بيان 

  .کنند

اين به خود به  –بله، با تشکر از شما رفيق : مازيار رازی
در  خودی بايد روشن باشد که چرا ما بايد در اين زمان،

اين برھه از تاريخ مبارزات طبقاتی، مارکسيزم را احيا و 
بازسازی کنيم و به فعاليت بين المللی زندگی دوباره 

  .ببخشيم

دليل آن اين است که برای توده ھای کارگر و زحمتکش 
تحت ستم در سطح جھان، کام8ً روشن است که نظام 
ا سرمايه داری بنا به ماھيت خود، به دنبال چپاول آن ھ

است؛ بانک ھا ھم به ھمين نحو، ھمان طور که بيش از 
به اين  ٢٠٠٨پيش به دنبال بحران نئوليبراليزم از سال 
  .سو عيان شد، در پی چپاول آن ھا می باشند

طی چند سال گذشته، صدھا، ھزارھا و ميليون ھا نفر از 
توده ھا برای اين که در مقابل اين حرکت آشکار بايستند، 

ھفته پيش در ترکيه بود و ھنوز . ريخته اند به خيابان ھا
ھم ادامه دارد، پيش از آن در يونان بود و ھمين طور 

در اسپانيا، ايتاليا، حتی آمريکا، خاورميانه، : ادامه دارد
  .شورش ھا، انق8بات در سطح جھانی...آفريقای شمالی

پس اين سئوال مطرح است که چرا ھيچ گونه انق8ب 
  دھد؟ سوسياليستی رخ نمی

برای ما سوسياليست ھا در نتيجه ب8فاصله اين سؤال 
مطرح می گردد که چرا ھيچ گونه انق8ب سوسياليستی 

  نمی شود؟

ھم از نظر اقتصادی و  -در اين دوران که سرمايه داری
در بحران بسيار عميقی فرورفته،  -ھم از نظر سياسی

دولت به روشنی پشت اين اقليت يک درصدی آمده است 
بانک ھا دفاع می کند، سياست ھای تضييقی را پياده  و از

می کند و می خواھد که ميليون ھا انسان زحمتکش بھای 
و بعد اقدام به دزدی قانونی ... اشتباھات آن ھا را بپردازند

و » بانک بارکلی«و چپاول مردم می کنند، مثل 
»HSBC« . سپس با تغيير مديريت و برداشتن يک فرد

دويست، سيصد ھزار پوندی از حق  از مقامش و کاھش
ا�متياز و گذاشتن فرد ديگری به جای او، مسأله را 

  .ماست و مالی می کنند

اتفاقاً من ھفتۀ پيش ھمين جا وقتی سوار مترو بودم، 
در آن آمده بود . افتاد» مترو«چشمم به روزنامۀ مجانی 

ھزار پوند را به عنوان حق ا�متياز  ۵٠٠که اين ھا مبلغ 
اين روزنامه از . مديريت پنج بانک تقسيم کرده بودندبين 

آن جا که مجانی است، توسط صدھا ھزار عابر در روز 
طنز مسأله اين جاست که روز بعد در . خوانده می شود

به مشکل فقر در » آپزفم و کپ«مقالۀ ديگری در 
ھزار نفر زير  ۵٠٠انگلستان اشاره کرده و نوشته بود که 

  .نند، يعنی حتی غذای کافی ندارندخط فقر زندگی می ک

وضعيت امروز به اين شکل است که آن ھا با اين 
وضعيت بحرانی، در حال چپاول مردم ھستند و در نتيجه 
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در چنين دورانی، ما بايد . مردم به خيابان ھا ريخته اند
  .موضع خود را بازنگری کنيم

سال گذشته  ۴٠، ٣٠مارکسيست ھای انق8بی، در ظرف 
د را آماده می کردند، به خصوص تروتسکيست بايد خو

ھا که بايد به طور مداوم برای انق8ب سوسياليستی آماده 
در دوران رخوت، ما وظيفه داريم از فرصت . شوند

  . استفاده و خود را آماده کنيم

اما اکنون که ميليون ھا نفر به خيابان ريخته اند، ھيچ 
ار روشن در نتيجه بسي. گونه رھبری ای وجود ندارد

در . است که انق8بيون چپ ھم در بحران فرو رفته اند
غير اين صورت، ما می بايست می توانستيم ميليون ھا 

ما . نفر از مردمی را که به خيابان ھا ريختند رھبری کنيم
-بايد می توانستيم انق8بات را رھبری کنيم، شرايط پيشا

اما ... انق8بی را در بسياری جاھا رھبری کنيم
ارکسيست ھا و تروتسکيست ھا غايب اند، کام8ً غايب م

آن ھا حتی ... اند و ھيچ نشانی از رھبری آن ھا نيست
دائم در حال مشاجره . خود را ھم نمی توانند رھبری کنند

نگاه کنيد به وضعيت کنونی : ھستند، تجزيه می شوند
SWP . اين سازمان ھای بزرگ و گستردۀ

 رھبری کنند، ميدان را که قرارست مث8ً » تروتسکيستی«
برای آنارشيست ھا خالی گذاشته اند و ھيچ جايی حضور 

ھای » انترناسيونال«در عوض يا مشغول ساخت . ندارند
 و ISمثل ده ھا گروه بدون برنامه مانند (جعلی ھستند 

IMT ( و يا سر خود را پايين انداخته اند و مشغول
  . کارھای روزمرۀ خود خستند

آن رسيده که ما دربارۀ اين وضعيت تجديد در نتيجه وقت 
امروز ما به عنوان مارکسيست نمی توانيم . نظر کنيم

چشم خود را نسبت به قيام ھايی که رخ داده، ببنديم و 
 ١٧، ١۶نوجوانان ... مردم را در خيابان ھا رھا کنيم

ساله ھمين دو سال پيش بود که به خيابان ھا ريختند و 
بدون ... » سوسياليزم«،  »نق8با«روی ديوارھا نوشتند 
اين نشانۀ فقدان رھبری در سطح ! ھيچ گونه آموزشی

  .جھانی است

البته ھيچ گونه راه حل فوری برای اين مسأله وجود 
. ما آرزو می کرديم که امروز کمينترن داشتيم. ندارد

کمينترنی که با انق8ب روسيه در مقياس جھانی تأسيس 
ن می دھم که شرايط عينی، اما من به شما اطمينا. شد

امروز در سطح جھانی آمادۀ انق8بات سوسياليستی است 

و اين کمبود رھبری باعث شده است که ما بنشينيم و 
سال است انجام داده ايم  ۴٠، ٣٠ھمين کارھايی را که 

  .ادامه بدھيم

از درون » احيای مارکسيستی«به اين ترتيب، اين پروژۀ 
ما در اين جا می . ه استاين وضعيت عينی بيرون آمد

گوييم که ما نمی توانيم بحران رھبری را فوری حل کنيم، 
ما نمی توانيم يک سازمان بين المللی در مقياس جھانی را 
. که بتواند انق8ب را رھبری کند، ھمين حاQ ايجاد کنيم

اما چيزی که می توانيم بگوييم اين است که ما می توانيم 
رۀ قدم ھايی، قدم ھايی بسيار دربا... بازنگری بکنيم 

» بين الملل انق8بی«کوچک که می توانيم برای ساختن 

احيای «اين است ايدۀ . برداريم، بحث کنيم
اين يک پروژه است، سازمان نيست، ... »مارکسيستی

تنھا يک پروژه است که می خواھد فکر ... گرايش نيست
  .بازنگری را احيا کند

آن طرف دنبال افرادی اين که بخواھيم اين طرف يا 
مث8ً يک نفر  -بگرديم که از گروه ھای ديگر جدا شده اند

در اين دوران فايده  -و غيره SWP، يک نفر از ISاز 
اين کار برای دوران رخوت خوب بود و در ضمن . ندارد

تر کسی خيلی ھم خسته کننده و بی حاصل است و کم
ليت ھا به اين نوع فعا. ع8قه دارد که در آن درگير شود

درد دوران اوليۀ نئوليبراليزم می خورد که سرمايه داری 
مشغول ايجاد رفرم ھايی بود؛ دوره ای که نئوليبراليزم با 

، جّو )انگلستان(شکست معدنچيان در ھمين کشور 
رخوتی را به وجود آورده و با اقداماتی در ساير کشور 

کرده  جّو گيج کننده ای ايجاد کرده بود که ھمه را مبھوت
  . بود

اما حاQ وضع تغيير کرده و ما ھمه بايد طرز برخورد 
از اين رو اين پروژه به وجود آمد که . خود را تغيير دھيم

ما مدافع . با کارھای ساير سازمان ھا متفاوت خواھد بود
ما نمی خواھيم چشمان . ساختن بين الملل ساختگی نيستيم
روژه می خواھد پس اين پ. خود را به شرايط کنونی ببنديم

 .نگاھی دوباره به مارکسيزم داشته باشد

: از سال ھا پيش مسألۀ اصلی و مرکزی ما ھم اين بود که

مارکسيست ھای «تروتسکيزم چه مشکلی دارد؟ اين 
کجا ھستند؟ چرا آن ھا نظريات ابتدايی » انق8بی

؟ برای مثال، نگاھی به !مارکسيزم را ھم تغيير داده اند
SWP چون قب8ً از اين ھا نام برديم، در ( می اندازيم
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، )غير اين صورت، اين ھا بيشترشان ھم ھمين طورند

اين گروه دست آخر سر از جبھۀ يکی از ارتجاعی ترين 
رژيم ھا، رژيم ايران، درآورده و با عناصر حزب هللا در 

در نتيجه يک چيزی . خيابان ھای لندن ديده می شوند
خراب » مارکسيزم«ات اين واقعاً بايد در رابطه با نظر

اين مارکسيزم نيست، اگر در پايان اين تحليل ھا . باشد
برويم و در جبھۀ يک رژيم ارتجاعی قرار بگيريم و با 
عناصر ارتجاعی حزب هللا يک شکل فعاليت بگذاريم و 

بنابراين، اين نوع فعاليت که از اين ! جبھۀ متحد بسازيم
به اصط8ح  تئوری ھا بيرون آمده، توسط يک چنين

تئوريسين ھايی، نشان می دھند که در حقيقت، بحران 
ما بايد از . تئوری ھم وجود دارد که ما می بايد احيا کنيم

ما می بايد در واقع . ابتدايی ترين تئوری ھا شروع کنيم
شروع کنيم و ببينيم که چه » مانيفست کمونيست«از 

درس ھايی از گرايش ھای مارکسيستی در کل تاريخ 
بارزه می توانيم بگيريم و ببينيم چه اصولی از م

حتی . تروتسکيزم، از اصول ابتدايی لنينيزم می يابيم
تمام اين . مفھوم سازماندھی لنينيستی تغيير کرده است

گروه ھا و سازمان ھا، تظاھر به در دست داشتن رھبری 
کارگر  ۵انق8ب جھانی می کنند، آن ھم بدون داشتن حتی 

و بدون اين که حتی يک اعتصاب را  در يک کارخانه
اين در حقيقت ھمان برخورد . سازماندھی کرده باشند

آن ھا درک . ارتجاعی با مفھوم لنينيستی حزب است
اين نوع سازماندھی، استالينيستی است، . غلطی دارند

  !ولی تظاھر به لنينيستی بودن می کند؛ اما نيست

نابراين با اين ب. ما البته می بايد آن را ھم بررسی کنيم
ما ھمزمان دو چيز » احيای مارکسيستی«نظريه دربارۀ 

اول به يک فعاليت و سازماندھی مشترک : می خواھيم
برسيم، نگاه کنيم و ببينيم چه چيزی در اطراف ما می 

بله، در ھر کشور . گذرد و از روزمّرگی خودداری کنيم
يد ما بر حسب عادت يک سلسله فعاليت ھايی داريم، اما با

به اين ھم توجه کنيم که در اطرافمان چه می گذرد، سعی 
کنيم خودمان را به قيام ھای توده ای در مقياس جھانی 

خاورميانه و جاھای ديگر و ببينيم چه راه : مرتبط کنيم
. حل ھايی را می توانيم برای حّل بحران موجود بيابيم

دوم و ھم زمان که فعاليت ھای مشترک سياسی می 
دور ھم بنشنيم، بحث کنيم و تمام نظريات در گذاريم، 

مارکسيزم، لنينيزم، تروتسکيزم و ھر چه که از تجربيات 
قبل خود داريم را بازنگری و بازسازی کنيم و به 
نظريات واقع بينانه تر و بھتر برسيم و مارکسيزم را 

چرا که مارکسيزم يک تئوری دگم نيست که . تکامل بدھيم
اريم و برای ھر کاری مانند يک ما برای ھميشه نگاه د

ما می . فرمول بيرون بکشيم؛ ما بايد آن را توسعه بدھيم
بنابراين، ما به . بايد آن را با وضعيت روز تطبيق بدھيم

اين نتيجه رسيده ايم که در حالی که با ساير سازمان ھا 
سازمان  ۵يا  ۴که در حال حاضر  –م8قات می کنيم

شورھا و سازمان ھا به علت و ھر کدام از اين ک -ھستند
مشک8ت موجود در کشورشان، در سطح خاص خود می 
باشند، ما می خواھيم با آن ھا در زمينۀ تئوری ھايمان 
بحث داشته باشيم؛ ما بحث ھايی را در زمينۀ امپرياليزم، 

می . مسألۀ ساختن حزب تا حدودی شروع کرده ايم
. ه باشيمخواھيم که ھر چه زودتر يک بولتن داخلی داشت

ما در عين حال می خواھيم يک نشريه، يک نشريۀ 
مشترک داشته باشيم که عقايد و بحث ھايمان را بتوانيم به 

تا به دست ھر کسی که تمايل (سطح گسترده تری بکشانيم 
  ).داشت برسد

با بازنگری و بازسازی نظريات مارکسيستی خود و به 
در  وسيلۀ فعاليت ھای مشترک در زمينه ھای مختلف

مقياسی  جھانی، می توانيم بر ھمديگر تأثير بگذاريم و با 
ھم بھتر رابطه برقرار کنيم، دربارۀ ساير کشورھا تدريجاً 

تدريجاً شروع به ساختن يک گرايش . بيشتر آشنا شويم
مارکسيستی حقيقی، يک گرايش بين المللی کنيم که بتواند 

ال يک گرايش بين الملل مارکسيستی حقيقی را برای س
  .ھای درازی در آينده رھبری کند

يک سازمان بين المللی حقيقی که خود را برای انق8بات، 
برای انق8ب جھانی، برای انق8ب در ضعيف ترين نقاط 

به  - مثل ايران، مصر، تونس، و مانند اين ھا–جھان 
  .عنوان دستور روز آماده می کند

اين بحران ھای عميق در ھر يک از اين کشورھا ھر 
مسأله بر سر آماده کردن . لحظه می تواند طغيان زا گردد

دومين انق8ب . و تدارک رھبری اين انق8بات است
بعد از روسيه، . سوسياليستی خود را در جھان ايجاد کنيم

در . ھيچ انق8ب سوسياليستی ديگری پيش نيامده است
حال حاضر ما عم8ً در وضعيتی ھستيم که اگر 

ه باشيد، می توانيم در يک کشور، سازماندھی کامل داشت
  .دومين انق8ب سوسياليستی را شاھد باشيم

اگر انق8بی با رھبری طبقۀ کارگر، رھبری مارکسيست 
ھای انق8بی در ھر يک از اين کشورھا پيش آيد، مانند 



 

١٣ 
زمين لرزه ای دنيا را تکان خواھد داد، مانند انق8ب 

يون ھا انسان، روسيه، وقتی که در روسيه انق8ب شد، ميل
ميليون ھا کارگر با آن اع8م ھمبستگی کردند و خيلی از 

، ١٩١٩انق8ب ھا مانند انق8بات آلمان در سال ھای 
که البته به دست سوسيال دموکراسی به  -١٩٢٣، ١٩٢٠

تحت تأثير انق8ب روسيه موفقيت  -شکست کشيده شدند
  .آميز گشت

ر حال حاضر در حقيقت وقوع انق8ب در انگلستان، که د
چندان به نظر نمی رسد، می تواند به سرنوشت انق8بات 

اگر مث8ً انق8ب . کشورھای ديگر منوط گردد
سوسياليستی در ايران صورت پذيرد، می تواند شرايط 

  .انق8بی خيلی از کشورھای ديگر را ھم  فراھم آورد

اگر ما رھبری درستی داشته باشيم و اگر ما نظرات 
يزم را درک کنيم و اگر ما آن ھا را به کار ابتدايی مارکس

گيريم و در ميان کارگران و اقشار تحت ستم نفوذ داشته 
باشيم، بعد می توانيم اميدوار باشيم که به تغييری که سال 

اين يک امکانی . ھاست برايمان يک رؤيا شده، برسيم
است که اگر ما راه را درست رفته باشيم، می تواند 

  .واقعيت پيدا کند

از طرف ديگر، ما با سازمان ھای ديگر بحث داريم که 
اگر شما می خواھيد کارھای روزمرۀ خود را ادامه دھيد، 

نفر عضو داريد، در پنجاه سال  ٢٠٠اگر در حال حاضر 
نفر می رسد و به اين  ٢۵٠يا صد سال ديگر تعدادتان به 

نحو ھرگز نمی توانيد انق8ب بکنيد، و اين روش صحيح 
ک سازمان يا روش صحيح آماده شدن برای ساختن ي

  .انق8ب نيست

البته با ساير سازمان ھا در . بنابراين اين است راه حل
مقياس جھانی اين بحث را ھم داريم که اگر شما روش 
بھتری را می دانيد، معرفی کنيد؛ ما گوش می دھيم و در 

اما اگر نداريد، Qاقل اين را . فعاليت ھا سھيم خواھيم شد
  .بسازيد) ه ما پيشنھاد می کنيمک(

اين پروژه به اين شکل است که گفته شد، به منظور 
  .انق8بی برای آينده) مارکسيستی(ساختن يک گرايش 

 

  

  به چه معناست؟به چه معناست؟» » احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««

  

، اين »احيای مارکسيستی«از زمان آغاز به کار پروژۀ 
پرسش به کّرات مطرح شده است که عنوان مذکور به چه 

است » ُمرده«معناست، و آيا مارکسيزم به مثابۀ يک علم 
  گردد؟ » احيا«که حال بايد 

اين پرسش، آن ھم پس از پاسخ ھای  چندبارۀ تکرار
اين » درون«وط به آن، در واقع نشان می دھد که در مبس

دوستان از پيش مرزبندی ھايی بی چون و چرا با کّل 
، »بيرونی«ماھيت پروژه مفروض است، منتھا از بُعد 

بايد  و طفره رفتن از بررسی ساير جوانب، اين مرزبندی
جلوه داده » موجه«و » تئوريزه«با طرح چنين پرسشی 

 . شود

که  گفتبه طور قطع  می توان ياتتجرببنا به ھمين 
، صرفاً به اين جھت »نام«اخت8ف اين دوستان بر سر 

و  ناگھان برجسته می شود که محتوای اصلی بحث پنھان
ھم در ادامه  انگيزۀ پشت اين برخورد را( گردد مخدوش

تنھا يک » نام«در واقع مسألۀ ). می توان دريافت
تواند در آخرين موضوع فرعی و حاشيه ای است که می 

درحالی که اين دوستان . مرحله، مورد بحث قرار بگيرد
بنابراين نخستين . به شکل معناداری وارونه عمل می کنند

 واژۀ به جای ديگریپرسش اين است که چنان چه عنوان 

انتخاب گردد، آيا اساس و اھداف اين پروژه را » احيا«
  خواھند پذيرفت يا خير؟

» احيا«که چرا از عنوان  يندر توضيح ا به ھر حال

بخش اعظم آن  مختصراً بايد گفت که، است استفاده شده
می شود، تمام  و تبليغ چه تحت عنوان مارکسيزم مطرح

و کمال در تقابل مارکسيزم انق8بی قرار گرفته و به ھمين 



 

١٤ 
جھت اعتبار سوسياليزم را در سطح بين المللی دستخوش 

می شود، » بحران«وقتی صحبت از . بحران کرده است
ب8فاصله می توان انبوھی از مصاديق آن را ھم به عينه 

  .د و فھرست کرددي

سطح  در امروز به وضوح می بينيم که شرايط عينی
کام8ً برای وقوع انق8ب سوسياليستی فراھم است،  جھانی

و بايد با کمال تأسف گفت که حتی از شدت آمادگی، در 
دقيقاً مسألۀ ما ھم از ھمين  .آستانۀ گنديدگی ھم قرار دارد

اين که  .واقعيت عينی ساده و ملموس شروع می شود
به اين سو،  ٢٠٠٧سرمايه داری دست کم از دسامبر 

نه فقط  -وارد بدترين بحران در تمامی عرصه ھای خود
اقتصادی و اجتماعی، که ھمين طور سياسی و 

، توده ھای معترض در سرتاسر جھان -ايدئولوژيک شده
ور خودانگيخته و بدون رھبری به خيابان ھا ريخته به ط

اند، مبارزۀ طبقاتی شدت گرفته، ولی چنين انق8بی رخ 
نمی دھد، و اين دقيقاً به آن معنا است که يک فاکتور 
ذھنی اصلی، يعنی رھبری انق8بی، برای سمت و سو 

اين در  !دادن به اعتراضات بالقوه و بالفعل وجود ندارد
ک دوجين سازمان و حزب به اصط8ح حالی است که ي

با وجود تمامی ادعاھای  »کارگری«يا » کمونيست«
پرطمطراق خود، نه کوچکترين تدارکی برای اين 
موضوع ديده اند و نه اصوQً ارتباطی به طبقۀ کارگر 

اين گونه است . دارند؛ يعنی آن جايی که بايد باشند، نيستند
يک به بدترين که در سر بزنگاه ھای تاريخی، يک به 

شکل ممکن سقوط آزاد می کنند و به حاشيه می روند 
حال بگذريم که انحرافات درونی اين احزاب، اعم از (

نبود دمکراسی درونی، اخراج، اتھام زنی، باند بازی و 
خود به تنھايی اين سازمان ھا را حتی پيش از ورود ... 

آن ھا به بزنگاه ھای تاريخی و محک خوردن، از درون 
ساير جريان ھای  ).مت8شی و به گوشه ای پرت می کند

انق8بی ھم به شّدت اسير روزمّرگی ھستند و اصوQً ھمان 
سبک کار گذشته را بدون توجه به تغييرات و تحوQت 

اين شرايط، بيش و پيش از ھر چيز . جاری دنبال می کنند
و (سازمان ھا و احزاب موجود  »بحران«بی اعتباری و 

ھمۀ اين ھا يک معنای اخص  .نشان می دھدرا  )مدعی
از  مانندیدارد و آن اين که درک وارونه و کاريکاتور

، مکانيزم درونی آن و ھمين »حزب لنينيستی«مفھوم 
در دورۀ » وظايف و تکاليف انق8بی«و » انق8ب«طور 

  .کنونی وجود دارد

مضاف بر اين، شاھد بوده ايم که در غياب يک رھبری 
اعم از (گرايش ھای بورژوايی  انق8بی، اين

ھستند ) ناسيوناليستی، فاشيستی، بنيادگرايی دينی و غيره
که ميدان را به دست می گيرند و تمامی اعتراضات و 

از جمله تحميل جنگ (تلف تحوQت منطقه را به طرق مخ
به آن سمت و سويی می کشند ) »بشر دوستانه«و دخالت 

در اين ميان می بينيم . که در راستای منافع خودشان باشد
که تمامی اين سازمان ھا به زعم خود در تقابل با 

جانب يک دولت سرمايه داری سرکوبگر و » امپرياليزم«
رژيم اسد و مانند رژيم جمھوری اس8می، (ارتجاعی را 

می گيرند و يا بالعکس به اردوگاه خوِد امپرياليزم می ...) 
، بدون آن که با ...)جبھۀ النصرت در سوريه و (پيوندند 

جبھۀ سوم «برای يک  ،مساعد و بستر وجود شرايط
اين خيانت ھای سيستماتيک به . تدارک ببينند »انق8بی

منافع طبقۀ کارگر از سوی نيروھايی که خود را 
می نامند، يکی ديگر از عوامل بحران » کمونيست«

اين ھم نشان می دھد که متأسفانه درکی . اعتبار است
» امپرياليزم«از مقولۀ » غيرمارکسيستی«و » مخدوش«

  .بر بدن جنبش سنگينی می کند

به ھمين ترتيب شاھديم که چگونه تمامی اين سازمان ھا و 
می کنند،  معرفی» سوسياليزم«جريانات، خود را مدافع 

اما به مجرد آن که روی ھمين مفھوِم به غايب مھم مکث 
می کنيم و پرسش ھايی را در مقابل آن ھا می گذاريم، در 
کمال تعجب می بينيم که چه برداشت ھای واپس مانده و 

 -جريان ھايی استالينيستی. منحرفی از آن وجود دارد

» ودسوسياليزم واقعاً موج«مائوئيستی را شاھديم که از 

شوروی سابق و کرۀ شمالی امروز دم می زنند و جريان 
و اقمارش » حزب کمونيست کارگری«ھايی ديگر نظير 

اعتقاد » يک کشور«در سطح » کمونيزم فوری«که به 
  !دارند

تمامی اين انحرافاتی که به طور فشرده و خ8صه ذکر 
شد، نشان دھندۀ وجود نوعی بحران عميق نظری و عملی 

مارکسيزم انق8بی است که خود به تنھايی  و انحراف از
بحران اعتبار مارکسيزم را در سطح جھانی به وجود 

اين انحرافات در واقع بسيار بيشتر از خوِد . آورده
بورژوازی به مانع جنبش انق8بی و عامل دافعه تبديل شده 

؛ يعنی اين جريان ھا ديگر در ماھيت کوچکترين اند
و در واقع جنبش را برای رشد ارتباطی به جنبش ندارند، 



 

١٥ 
راھی به جز در نتيجه  .خود می خواھند، نه بالعکس

  .تسويه حساب قاطع با آن ھا وجود ندارد

در نتيجه واضح است که ھر جريانی می تواند خود را 
خطاب کند؛ معموQً در اين حالت مدعی » مارکسيست«

خودش را معيار و مقياس تعريف مارکسيزم درنظر می 
ما ميزان دوری و نزديکی اين ادعا نسبت به گيرد؛ ا

سوسياليزم عملی و انق8بی مارکسيستی، دست کم در 
سطح نظری، زمانی مشخص می شود که برداشت و 

حزب «موضع اثباتی مدعی در مورد مفاھيم پايه ای مثل 
به وسيلۀ طبقۀ » تسخير قدرت سياسی«و » لنينيستی
دورۀ «، »ق8بوظايف و تکاليف ان«و » انق8ب«کارگر، 

» دولت کارگری«، »گذار از سرمايه داری به سوسياليزم

دمکراسی «، »ديکتاتوری انق8بی پرولتاريا«و 
بنابراين نقد  .و غيره بيان شود» سوسياليزم«و » کارگری

به مواضع و عملکرد انحرافی احزاب و سازمان ھای 
 کّل ھدف ما را پوششو  چپ، تنھا بخشی از ماجراست

   .نمی دھد

به اين معنا است؛ يعنی تسويه  ستیبنابراين احيای مارکسي
حساب بی چون و چرا با انواع آلودگی ھا و انحرافات؛ 

مارکسيزم انق8بی از زير آوار بيرون آوردن يعنی 
ب و سازمان ھای بی ربط به متن احزاخروارھا انحراف 

مبارزات و جنبش کارگری، و تدارک ديدن عملی برای 
   .ھبری انق8بیايجاد ر

تصور نمی کنم که با اين تعريف و توضيح، يک 
مضافاً،  .مارکسيست انق8بی بتواند اخت8فی داشته باشد

احيای «اين پروژۀ بين المللی ھم نام خود را 
چنان  .گذاشته است و نه احيای مارکسيزم »مارکسيستی

ديگر موضوعيت نداشت، چه مارکسيزم مرده بود، يعنی 
  !می شد و نه احيا می بايست دفن

می توان متوجه شد که چرا بسياری از جريان  اکنون ولی
پروژۀ » عنوان«در مرحلۀ نقد به » چپ«ھا و نيروھای 

احيای مارکسيستی متوقف می شوند و ھرگز فراتر از آن 
نمی روند؛ حتی حاضر نيستند که در سطح علنی و رو به 

چون . به بحث بنشينند» اخت8فات«جنبش در مورد اين 
اساس و محتوای اين پروژه، در تقابل با آن انحرافاتی 

، و پيشرفت جنبش، در ننداست که خود بدان دامن می ز
بی چون و چرا با اين گونه  قاطع و گرو تسويه حساب

  . جريان ھاست

  از بحران سرمايه داری تا احيای مارکسيسماز بحران سرمايه داری تا احيای مارکسيسم

  با مازيار رازیبا مازيار رازی  »»نبرد کارگرنبرد کارگر««مصاحبۀ مصاحبۀ 

  آرمان پويان، کيومرث عادل و نازنين صالحی: مترجمين

ۀ قرن بيست و يکم، در پايان نخستين دھ :نبرد کارگر

دQيل اين . جھان وارد يک بحران عظيم اقتصادی شد

بحران، که به وخامت بيش تر شرايط معيشتی ميليون ھا 

  نفر از کارگران جھان انجاميده است، چيست؟

بحران ھای "مارکس در کاپيتال، بين  :مازيار رازی

مرتبط " رکود"که با نوسانات ادواری موسوم به " معمول

ناميده می شود، " بحران اصلی"آن چه که  است، با

تاکنون، چھار مورد  ١٩از اواخر قرن . تفاوت قائل است

بحران دھۀ : از اين بحران ھای اصلی قابل تفکيک است

و  ١٩٧٠، بحران دھۀ ١٩٣٠، بحران بزرگ دھۀ ١٨٩٠

  .در آخر بحران کنونی

در بين اقتصاددانان مارکسيست، دو تفسير و برداشت 

. دQيل اين بحران ھای اصلی وجود داردعمومی از 

بحران "برخی بر اين عقده اند که تمامی اين چھار 

به (بوده است " گرايش نزولی نرخ سود"، معلول "اصلی

و " رکود بزرگ"عنوان مثال، مايکل رابرتز در کتاب 

اّما "). چشم اندازھای اقتصاد جھانی"ويليام تامپسون در 

ھاروی نويسندۀ کتاب ھای  مانند ديويد(از نظر ديگران 

تاريخچۀ "و " امپرياليسم نوين"، "رمز و راز سرمايه"

؛ و ھم چنين ژرار دومنيل و "مختصر نئوليبراليسم

، دو ")بحران نئوليبراليسم"دومينيک لِوی در کتاب 

بحران اّول و سّوم را می توان به فاز نزولی نرخ سود 

ه بحران و ن ١٩٣٠نسبت داد، اّما نه بحران بزرگ دھۀ 

اّدعای . کنونی مستقيماً به اين مسأله ارتباطی پيدا نمی کند

آنان اينست که در اين دو نمونۀ اخير، نرخ سود در حال 

از اين نظر، . ورود به فازی از بھبود محدود بوده است

نقطۀ اشتراک دو بحران مذکور اين بود که ھر دو در 

رخ  نئوليبراليسم" ھژمونی مالی"طول دوره ھايی از 

دادند؛ يعنی دوره ھايی که در آن تسلط طبقات سرمايه 

  .دار، با حمايت مراکز مالی آن ھا، ب8منازع بود

  از ديدگاه شما کدام برداشت صحيح تر است؟ :نبرد کارگر



 

١٦ 
به گمان من تحليل بنيادی مارکس پيرامون  :مازيار رازی

در سيستم سرمايه داری، ھم " گرايش نزولی نرخ سود"

من چندان با تحليل . تحليل نھايی معتبر استچنان در 

فی . ھای ژارار دومنيل و دومينيک لِوی موافق نيستم

: المثل آن ھا سه طبقه را در جامعه معّرفی می کنند

متشکل از کارگران " طبقۀ مردمی"سرمايه داران؛ 

مزدبگير و کارمندانی با سطح درآمدی پايين؛ و نھايتاً آن 

می نامند و بين دو طبقۀ مذکور  "طبقۀ حاشيه ای"چه که 

اخت8ف نظر من به خصوص زمانی بيش . قرار می گيرد

تر می شود که آن ھا مبارزۀ طبقاتی بين طبقۀ سرمايه دار 

تقليل می " طبقۀ حاشيه ای"و پرولتاريا را به نقش مھّم 

دھند؛ طبقه ای که قادر به ايجاد بحران است و از طريق 

) ايه داری يا طبقۀ کارگرسرم(اتحاد با ساير طبقات 

  .توازن قوای طبقاتی را تغيير می دھد

من با تحليل ھای ديويد ھاروی اين زمينه ھم موافق 

به اعتقاد او، مبارزۀ طبقاتی بين دو طبقۀ اصلی . نيستم

ديگر ارتباطی با ) يعنی بورژوازی و پرولتاريا(جامعه 

خلع "حّل بحران سرمايه داری ندارد و اين مبارزۀ 

است که در مرکز مبارزه عليه سرمايه داری " شدگانيد

پروسۀ "قرار دارد؛ چرا که بحران اصوQً از مرحلۀ 

" انباشت از طريق خلع يد و سلب مالکيّت"به " توليد

  .تغيير جھت داده است

با اين وجود من ھنوز فکر می کنم که می توان بحران را 

د که ديوي -در ھر يک از مراحل جريان گردش سرمايه

جستجو  - ھاروی يکی از آن ھا را درنظر گرفته است

کرد؛ ولی اين موضوع نه ماھيّت مبارزۀ طبقاتی را تغيير 

را که خود " گرايش نزولی نرخ سود"می دھد و نه 

با (ممکن است در نتيجۀ بحران در ساير مراحل رخ دھد 

توّجه به ديدگاه کارل مارکس در کاپيتال؛ جلد سّوم، فصل 

برای نشان دادن اين موضوع، اجازه . ی کندانکار م) ١٣

دھيد تا مختصراً نگاھی به گردش سرمايه در شيوۀ توليد 

برخی نکات (سرمايه داری از ديد مارکس داشته باشيم 

نوشتۀ " بحران کنونی: رمز و راز سرمايه"بر پايۀ اثر 

  ).ديويد ھاروی قرار دارد

يک مارکس در جلد اّول کاپيتال می گويد که سرمايه 

" چيز"از گردش است و نه يک ) در حرکت(پروسه 

" گردش"به بيان ساده، سرمايه اساساً دربارۀ در . ثابت

شکل اّوليۀ . قرار دادن پول و کسب پول بيش تر است

  .است" ايجاد سرمايه"گردش سرمايه در ديدگاه مارکس، 

نيروی "سرمايه با پولی آغاز می شود که صرف خريد 

سپس اين دو مجموعاً در . می گردد" دابزار تولي"و " کار

قالب شکل معيّنی از تکنولوژی و سازمان، به پروسۀ کار 

نتيجه، يک کاQی جديد است که در بازار . وارد می شوند

به فروش می رسد تا ھمان مبلغ اّوليۀ پول به اضافۀ سود، 

البته اشکال متعّدد ديگری ھم برای به دست (بازگشت کند 

به عنوان مثال، اعطای پول در . داردآوردن پول وجود 

ازای بھره به وسيلۀ سرمايه گذاران، خريد ارزان و 

فروش گران از سوی تّجار و کسبه، خريد زمين، منابع و 

غيره به وسيلۀ رانت خواران و اعطای آن به عوض 

  ).دريافت رانت، و امثالھم

مرحلۀ بعدی گردش اينست که بخشی از سود حاصله، 

ابزار "و " نيروی کار"خريد بيش تر  بايد از طريق

، سرمايه گذاری گردد و برای کسب سود به مراتب "توليد

اين موضوع بر پايۀ ھمان . بيش تر وارد گردش شود

) ٢٤کاپيتال، جلد يک، فصل " (قوانين قھری رقابت"

به خاطر کسب " توليد"برای " توليد"يعنی . قرار دارد

. سرمايه داران سود بيش تر از طريق رقابت با ساير

. است" نرخ رشد مرکب"بنابراين، سرمايه ملزم به يک 

به (اين گردش ھم چنان بارھا و بارھا ادامه خواھد يافت 

  ").تمرکز سرمايه"قول مارکس، 

می توانيد ھر يک از اين مراحل را دقيق تر  :نبرد کارگر

  توضيح دھيد؟

به طور کلی، پنج مرحله در روند گردش : مازيار رازی

سرمايه داری به (پول اّوليه  -١: رمايه وجود داردس

نحوی از انحا پولی را به دست می آرود و آن را وارد 

سرمايه دار، نيروی کار (نيروی کار  - ٢؛ )بازار می کند

ابزار توليد  - ٣؛ )را با استخدام کارگران می خرد

سرمايه داری اقدام به خريد ابزار و ادوات، ماشين (

پروسۀ  - ٤؛ )، مواّد کمکی و غيره می کندآQت، مواّد خام

در اين مرحله، با سطح مشّخصی از تکنولوژی، (توليد 

کاQيی ساخته می شود که می تواند به بھايی بيش تر از 

ھزينۀ توليد از سوی سرمايه دار در بازار به فروش 

سرمايه داری با (پروسۀ سرمايه گذاری مجّدد  -٥؛ )برسد



 

١٧ 
است بايد به دنبال بازاری برای پولی که افزايش يافته 

نرخ رشد " -سرمايه گذاری و آغاز مجّدد گردش باشد

اين پروسۀ گردش در شيوۀ توليد سرمايه داری "). مرکب

" نرخ رشد مرکب"توقف . ھم چنان ادامه خواھد يافت

تنھا منوط به زمانی خواھد بود که يک بحران اصلی در 

رخ رشد سرمايه ن. يکی از مراحل نام برده شده، رخ دھد

در مقياس جھانی برای حفظ و ادامۀ سرمايه داری، به 

  .درصد در سال است ٣طور متوّسط 

  پس بحران در کدام مرحله رخ می دھد؟ :نبرد کارگر

ھمان طور که اشاره کردم، بحران می  :مازيار رازی

در اين . تواند در ھر يک از مراحل گردش ظاھر شود

ی در پروسۀ گردش سرمايه جاست که سرمايه دار با مانع

اما، بايد روشن باشد که لحظات ديگر . رو به رو می شود

که در آن (در گردش سرمايه، در قياس با لحظه توليد 

، به تنھايی نقش )گرايش نزولی نرخ سود اتفاق می افتد

تعيين کننده ندارند، اين لحظات صرفاْ جرقه ھايی ھستند 

    .مايه داریدر بوجود آوردن بحران در توليد سر

اجازه دھيد تا در اين جا به اختصار ھر يک از اين 

مراحل را جداگانه بررسی کنيم و ببينيم که دQيل بحران 

در ھر مرحله چيست و سرمايه داران چگونه بر آن فائق 

  .می شوند

  پروسۀ انباشت پول اّوليه: مرحلۀ اّول

ميز اساساً از دزدی، شيّادی و خلع يد خشونت آ" پول"اين 

ساير ملل از منابع و ذخاير آن ھا به دست می آيد 

کاپيتال، جلد  -می نامد" انباشت بدوی"مارکس اين را (

در اين مرحله، سرمايه دار بايد مبالغ ). ٢٥اّول، فصل 

برای اين ورود البته . ھنگفتی پول را وارد گردش کند

مانعی وجود دارد، چرا که ھر کسی با مبالغ اندکی پول 

انباشت سرمايه مستلزم . اند وارد گردش شودنمی تو

آنست که مبالغ کافی پول بتواند در زمان و مکان مناسب 

مارکس اين مشکل سرمايۀ . و به مقادير Qزم جمع شود

چپاول پول مابقی " (انباشت بدوی"اّوليه را تحت عنوان 

اين انباشت نھايتاً برای ورود به . مطرح کرد) جھان

بود، چرا که برای انجام پروژه ھای گردش ناکافی خواھد 

بزرگ مانند راه آھن، حفر کانال و پروژه ھای صنعتی و 

غيره، به مجموعه ای وسيع از سرمايه ھا نياز خواھد بود 

چيزی که نھايتاً از طريق بازارھای سھام، ايجاد شرکت (

ھمين مسأله به آن معناست که ). به وجود آمد... ھا و

بايد برای گردآوری پس " مالی سيستم"و " قدرت دولتی"

اندازھا و سرمايه ھای کوچک، و باز توزيع پول در بين 

  .شاخه ھای مختلفی از پروژه ھای سودآور، درگير شود

خطّ سير استدQل مارکس تا به امروز را می توان در 

ايجاد يک نظام مالی مدرن ديد که مث8ً در آمريکا به دھۀ 

که يک سّوم بيکاری به يعنی زمانی (بازمی گردد  ١٩٣٠

و اين نظام ) بحران بخش ساخت و ساز ارتباط داشت

بنيانی برای رونق پساجنگ ايجاد کرد که خود نقشی 

  .حياتی در جلوگيری از رکود مجّدد اياQت متحده ايفا کرد

ابداعات مداوم مالی، برای حفظ سرمايه داری حياتی بوده 

رزش اضافی اّما سرمايۀ مالی، سھم خود را از ا. سات

. ايجاد شده در بخش ھای مولد اقتصاد مطالبه می کند

بنابراين قدرت بيش از اندازۀ سيستم مالی خود می تواند 

با ايجاد درگيری مابين سرمايۀ مالی و سرمايۀ توليدی، 

به ع8وه مؤّسسات مالی ھميشه با ابزار . مسأله ساز شود

در پشت  اين موضوع البته عموماً . دولتی عجين بوده اند

پرده و دور از انظار عمومی است، اّما در موقع بروز 

بحران ناگھان خود را آشکار می سازد؛ به عنوان مثال، 

ھمان طور که در مورد سقوط بانک لمان برادرز در 

در اين اثنا، ھنری پاولسون . اياQت متحده شاھد بوديم

سرپرست بانک (و بن برنانکه ) وزير خزانه داری(

عنوان تنھا سخنگويان کّل سرمايه داری  به) مرکزی

ظاھر شدند و در حقيقت آن ھا بودند که تصميمات کليدی 

در اين ميان، پرزيدنت بوش کام8ً . را اتخاذ می کردند

" رشد مرکب"ابداعات مالی برای دستيابی به ! غايب بود

اّما افسار کنترل اين ابداعات ھم به . سرمايه الزامی است

مقّررات زدايی از . از دست خارج شود سادگی می تواند

به مثابۀ گامی مھم برای  ١٩٧٠که در دھۀ  -سيستم مالی

می ناميدند، درنظر " انقياد مالی"غلبه بر آن چه که آقايان 

نقشی مھم در بحران کنونی ايفا کرده  -گرفته می شد

  .است

  پروسۀ خريد نيروی کار: مرحلۀ دّوم

  بازار کار) الف



 

١٨ 
يا به خوبی سازماندھی شده " کمياب"زمانی که کارگر 

است، ممکن است تا گردش آزاد سرمايه با مشکل مواجه 

تحديد "بحران (دستمزد به بھای از دست رفتن سود . شود

تاريخ طوQنی مبارزۀ طبقاتی بر سر . باQ می رود") سود

مّدت زمان روزانۀ (نرخ دستمزد، شرايط قرارداد کار 

راه با مبارزه بر سر تأمين ھم) کار، ھفتۀ کاری و غيره

اجتماعی، مؤيّد اھميّت اين محدوديّت بالقوه بر سر راه 

يک چنين محدوديّت و قيدی در . انباشت سرمايه است

در مراکز اصلی  ١٩٧٠و اوايل دھۀ  ١٩٦٠اواخر دھۀ 

به ھمين خاطر . سرمايه داری کام8ً بارز و عريان بود

  .شد سّدی به شمار می رفت که بايد شکسته می

دورۀ تفّوق کينزينيسم ( ١٩٨٠تا  ١٩٤٥در طول دورۀ 

، بازارھای کار در سطح ملی، بسيار سازمان )پساجنگ

يافته و به واسطۀ محدوديّت اعمال شده بر جريان بين 

ملت -دولت. المللی سرمايه، از رقابت جھانی ايمن بودند

ھا قادر بودند تا سياست ھای مالی خود را طراحی کنند؛ 

ھايی که به لحاظ سياسی زير نفوذ و فشار سياست 

. قرار داشت" چپ"کارگران متشکل و احزاب سياسی 

. تأمين اجتماعی به بھای سرمايه، رو به افزايش گذاشت

پاسخ سرمايه داری به اين مشکل، يورش سياسی موفقيّت 

به رھبری ريگان، تاچر، کودتاچيان نظامی در (آميز 

بع تشک8ت ) غيره آمريکای Qتين مانند پينوشه و

  .کارگری و نھادھای سياسی آنان بود

اّما حملۀ ديگری صورت گرفت که ھدف از آن بسيج 

مازاد نيروی کار از طريق احداث شرکت ھای برون 

مرزی برای انتقال بخشی يا تمام پروسۀ توليد يا خدمات 

پس . بود) Off-Shoring(خود به کشورھای ارزان تر 

و  ١٩٧٠ون وودز در اوايل دھۀ از سقوط نظام مالی برت

متعاقباً مقّررات زدايی از ماليه، جريان بين المللی 

سرمايه از قيد و بندھای خود آزاد شد و سرمايه عرصه 

را برای اعمال فشار بر سياست ھای مالی دولت ھا باز 

دولت ھای رفاه تضعيف شدند، دستمزدھای واقعی . ديد

دستمزد به کّل توليد بی تغيير ماند يا کاھش يافت؛ نسبت 

ناخالص داخلی کشورھای عضو سازمان ھمکاری و 

ھمين رويکرد (سقوط کرد ) OECD(توسعۀ اقتصادی 

ليبرال  -در سياست ھای دولت ائت8فی محافظه کاران

  ).دموکرات ھا در بريتانيا ديده می شود

بدين ترتيب، سرمايه به منابع عظيمی از نيروی کاِر 

پايين تر از شرايط حّداقل معاش  کارگرانی دست يافت که

، سرمايه داری ١٩٨٠تا اواسط دھۀ . به سر می بردند

در بازار کار، محيط کارخانه (مشکل نيروی کار خود را 

کاھش ) و به لحاظ سياسی در دموکراسی ھای اجتماعی

با اين . تنّزل دستمزدھا تقريباً در ھمه جا تجربه شد. داد

قّررات زدايی و ابداعات وجود، حّل مشکل مزبور بدون م

مالی به منظور رفع موانع پيش روی جريان سرمايه 

سرمايه داری مشکل خود را به بھای ايجاد . ناممکن بود

به اين  ١٩٧٥که از (امکان بروز بحران در سيستم مالی 

. حل کرد) سو، نمونه ھای زيادی از آن را شاھد بوده ايم

ای کارگری و به ھمين دليل است که وضعيّت اتحاديه ھ

اساساً  -تاکنون ١٩٨٠ -سازمان ھای توده ای امروز

 ١٩٨٠تا  ١٩٤٥متفاوت با آن چيزيست که طی سال ھای 

  .بود

  کارخانجات) ب

پروسۀ کار جايی است که سودآوری باشد يا سرمايه ايجاد 

به ھمين جھت، آن چه که در محيط کار کارگران . شود

ديسيپلين و . در کارخانه رخ می دھد، بسيار مھم است

ھمکاری کارگران اين جا نقشی اساسی در انباشت ايفا 

عدم ديسيپلين و فقدان ھمکاری از سوی . می کند

کارگران، يکی از خطرات دائمی پيش روی سرمايه است 

که بايد يا از طريق تشويق کارگران و اعطای مناصب 

ايجاد چرخه ھای کنترل کيفيت، ايجاد (مختلف به آنان 

رفع شود يا با ) به کار يا تعھّد به شرکتحّس رغبت 

تھديد به اخراج يا حتی در مواردی خشونت (اجبار 

  ).فيزيکی

تعيين نمايندۀ کارگران، شورھای کارخانه و تمامی اشکال 

ديگر سازماندھی در کارخانه، به تقويت کارگران می 

انجامد؛ در اين بين سرمايه داران يا بايد به چانه زنی 

و يا برای رسيدن به اندکی ديسيپلين مبارزه روی بياورند 

سرمايه در اين جا از تفاوت ھای جنسيتی، نژادی و . کنند

حتی مذھبی برای ايجاد بيش ترين تفرقه و سپس در دست 

ھرچند چنين . گرفتن امور در محلۀ کار استفاده می کند

تفاوت ھايی در بازار کار به وضوح نقشی مھم ايفا کرده 

ال در اين مرحله از توليد، اھميتی است، با اين ح

  .مضاعف پيدا می کند



 

١٩ 
، مشکل ديسيپلين ١٩٧٠و در دھۀ  ١٩٦٠اواخر دھۀ 

کارگران در مراکز اصلی سرمايه داری به طوری فاحش 

بنابراين انتقال بخشی يا تمام پروسۀ توليد يا . آشکار شد

خدمات خود به کشورھای ارزان تر، برای دسترسی به 

مھاجر و غيررسمی، برای سرمايه مفيد کارگران مطيع 

بدين ترتيب، در بازارھای کار، توزان . به نظر می رسيد

قوا در پروسۀ کار مشّخصاً به سوی سرمايه تغيير جھت 

داد و بخش اعظم مقاومت کارگری در مارخانجات از 

  .به اين سو، درھم شکسته شد ١٩٨٠

  پروسۀ خريد ابزار توليد: مرحلۀ سّوم

ه، يک سری مسائل تکنيکی در ارتباط با در اين مرحل

اين در پس . دسترسی کافی به ابزار توليد مطرح می شود

در برابر " طبيعی"اين موضوع، امکان محدوديّت ھای 

تاريخ سرمايه داری سرشار از . منابع مواّد خام قرار دارد

به مثابۀ آخرين " طبيعت"مراحلی است که در آن ھا 

. نظر گرفته می شده استمحدوديّت پيش روی رشد در

تاريخ مثال خوبی است که نشان می دھد چگونه سرمايه، 

در رويارويی با محدوديّت ھا، به ابتکاراتی قابل م8حظه 

با استفاده از (دست می زند تا بر موانع موجود غلبه کند 

تغييرات تکنولوژيک، بھره برداری از ذخاير جديد و 

در بوده تا در گذشته چنين البته اين که سرمايه قا). امثالھم

کاری را انجام دھد، الزاماً به آن معنا نيست که می تواند 

به ع8وه به آن معنا ھم . به طور نامحدود آن را ادامه دھد

گذشته، به راحتی و " طبيعی"نيست که محدوديّت ھای 

  .بدون ايجاد بحران ھا رفع شدند

با اّما درست به ھمان شکل که سرمايه گذاران اغلب 

دنباله روی از منافع خود به قدرت بيش از حد دست يافته 

و به بحرانی عمومی دامن زده اند، م8کين و رانت 

مث8ً . خواران ھم می توانند چنين کاری را انجام دھند

دامن  ١٩٧٠ھمان طور که کارتل اوپک به بحران دھۀ 

زد يا زمانی که سفته بازان به افزايش قيمت نفت و ساير 

 ٢٠٠٨خام، ھم جون حبوبات، در تابستان سال مواّد 

  .کمک کردند

  پروسۀ توليد و تناقض سرمايه: ٤مرحلۀ 

ارزش "در اين مرحله، سرمايه دار بايد برای کسب سود 

که به عنوان يک کاQ و کم  -"نيروی کار"را از " اضافی

در . استخراج کند -تر از ارزش آن خريداری می گردد

نرخ . ض سرمايه رخ می دھدھمين جا، مھم ترين تناق

ھای رشد، ستانده و اشتغال به آرامی کاھش می يابد، 

بھره وری نيروی کار و ترکيب ارگانيک سرمايه باQ می 

رود، سھم دستمزد از کّل درآمد ثابت يا نزولی است، و 

گرايشات "مارکس از . نرخ سود رو به کاھش می گذارد

، به يک "تاريخی("صحبت به ميان می آورد " تاريخی

" گرايش"چارچوب زمانی بسيار بلندمّدت اشاره دارد و 

نيز بدان معناست که ھرچند انباشت سرمايه داری به 

پيروی از يک چنين مسيری تمايل دارد، ولی به خاطر 

می نامد، " عوامل خنثی کننده"عملکرد آن چه که مارکس 

در اين ). الزاماً ھمواره در اين مسير قرار نمی گيرد

نرخ سود به تنزل " گرايش"وب است که مارکس، چارچ

بيانگر درکی موشکافانه " قانون"اين . را تعريف می کند

از ديناميسم تاريخی رشد اقتصادی سرمايه داريست 

و در جلد سّوم " قانون"مارکس در جلد اّول کاپيتال از (

  ).صحبت می کند" گرايش"تنھا از 

ارزش (سود به بيان ساده، سرمايه دار برای افزايش 

خود در يک صنعت و زمان معيّن، يا بايد مّدت ) اضافی

زمان روزانۀ کار و بنابراين زمان کار اضافی کارگران 

و يا باکاھش ھزينه ) اضافه رازش مطلق(را افزايش دھد 

نوسازی يا (ھای دستمزد، تکنولوژی خود را بھبود بخشد 

 به طوری که کارگران در) بکارگيری ماشين آQت جديد

اضافه (ھمان زمان پيشين، کاQی بيش تری را توليد کنند 

ھر يک از اين اقدامات، مشکلی را برای ). ارزش نسبی

از يک سو، سرمايه داران نمی . سرمايه دار ايجاد می کند

ساعت در روز و بدون  ٢٤توانند از کارگر به مّدت 

مرگ آن ھا در اثر خستگی و بيگاری استفاده کنند؛ 

ت زمانی برای استراحت، تغذيه، فراغت و بنابراين مدّ 

به عبارتی، ابتدايی ترين وسايل امرار (غيره Qزم است 

از سوی ديگر، بھبود تکنولوژی، ). معاش بايد مھيّا شود

تا حّدی که تمامی توليد به وسيلۀ ربات ھا صورت گيرد، 

در تحليل نھايی کارگران را از پروسۀ توليد بيرون 

ف کسانی که خود منشأ ايجاد ارزش خواھد کرد؛ يعنی حذ

بنابراين در . اضافی و سود برای سرمايه داران ھستند

اين جا سرمايه دار با يک دوراھی رو به رو می شود؛ 

در " پروسۀ توليد"مشکلی که منشأ تناقض در مرحلۀ 

  .گردش سرمايه است



 

٢٠ 
. مارکس در جلد سّوم کاپيتال اين پروسه را شرح می دھد

ورت نسبت ارزش اضافی به مجموع به ص" نرخ سود"

  :سرمايۀ ثابت و متغيّر نوشته می شود

  

، )v(با تقسيم صورت و مخرج کسر به سرمايۀ متغيّر 

  :مارکس رابطۀ فوق را به شکل زير می نويسد

 

s/v  نرخ (در صورت کسر، بيانگر نرخ ارزش اضافی

در مخرج، ھمان ترکيب ارگانيک  c/vاست و ) استثمار

ھمين رابطه، تأثيرات متعارض نرخ استثمار  در. سرمايه

  .و ترکيب ارگانيک سرمايه کام8ً آشکار است

ھرچند بھره وری کار در رابطۀ فوق ظاھر نشده است، 

با اين حال آشکارا يک متغيّر کليدی در تحليل مارکس 

بدون نياز به تغيير اين چارچوب پايه ای، می توان . است

  :شترابطۀ اّول را به شکل زير نو

 

سھم سود از کّل درآمد است و  s/(s+v)در اين جا، 

(c+v)/(v+s)  نسبت کّل سرمايه به ارزش ساعات کار

شده که اندازه گيری ديگری از ترکيب ارگانيک سرمايه 

اين نسبت، معکوس آن چيزيست که با مسامحه (است 

را می  ٣صورت نسبت ). سرمايه می نامند" بھره وری"

  :زنويسی کردتوان بدين ترتيب با

  

اين سھم، . يعنی يک منھای سھم حقوق و دستمزد

. برابرست با دستمزدھای واقعی تقسيم بر بھره وری کار

يا  ٣بنابراين می توان نرخ سود را به صورت رابطۀ 

  :رابطۀ زير نوشت

  

اين موضوع، يکی از موضوعات مھّمی است که در 

اقتصاد مارکسی معاصر مورد مناقشات و بحث ھای 

  .فراوانی قرار گرفته

برخ8ف ديويد ھاروی، ژرار دومنيل و دومينيک لِوی، 

گرايش "که توضيح بحران اخير را بی ارتباط با تئوری 

می دانند، برخی ديگر از اقتصاددانان " نزولی نرخ سود

مارکسيست به درستی استدQل می کنند که بحران 

، بحران اقتصادی را آشکار ٢٠٠٨اعتباری در سال 

خت، در حالی که دليل اصلی، ھم چنان کاھش نرخ سا

گرايش نرخ سود، "آن ھا اضافه می کنند که . سود بود

خود ھمواره به شکل کاھش محض عمل نمی کند؛ بلکه 

افزايش نرخ سود است که به رونق اقتصادی می انجامد، 

نرخ سود . و کاھش آنست که نشان از رکود بعدی دارد

، بھبود يافت و تا سال ٢٠٠١- ٢٠٠٠پس از سقوط سال 

رو به افزايش گذاشت و پس از آن  ٢٠٠٦يا  ٢٠٠٥

  )ويليام تامپسون." (مجّدداً سقوط کرد

اقتصاددانان مذکور، با درنظر گرفتن خطّ سير اين تئوری 

تا بحران کنونی سرمايه داری، استدQل می کنند که 

) اسپکوQسيون(سرمايه داران بيش از پيش به سفته بازی 

اّما از آن . سرمايه گذاری مولد تمايل خواھند داشتو نه 

جا که اسپکوQسيون ارزش اضافی توليد نمی کند، 

اوضاع برای سيستم سرمايه داری، در کليت آن، وخيم تر 

اين ھمان چيزيست که طی دورۀ رونق اخير . خواھد شد

به  - رخ داده است، اّما پشت اين رونق يک حباب عظيم

اين حباب . جود داشته استو -خصوص در بخش مسکن

تنھا در تعدادی از کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری به 

اّما رکود در ). به ويژه در اياQت متحده(وجود آمد 

آمريکا با ترکسيدن اين حباب آغاز شد و از طريق سيستم 

. بانکی آمريکا به مابقی اقتصادھای جھان انتقال پيدا کرد

که بر اقتصاد جھانی  آمريکا با ھمين تأثيرات مخّربی



 

٢١ 
برجای گذاشت، نشان داد که ھم چنان به عنوان يک 

قدرت ھژمونيک در جھان سرمايه داری، باقی مانده 

  .است

از سوی ديگر، ديويد ھاروی اّدعا می کند که رکود 

نيست، " گرايش نرخ سود به تنزل"جاری نتيجۀ عملکرد 

که  اين. "چراکه سرمايه اصوQً درگير توليد نبوده است

چگونه از ترکيب نيروی کار و ابزار توليد استفاده می 

شود، به اشکال تکنولوژيکی و سازمانی موجود سرمايه 

تاريخ . داران در زمان و مکان معيّت بستگی دارد

سرمايه داری عميقاً تحت تأثير روش ھايی قرار گرفته 

که با استفاده از آن ھا، اھداف بھره وری محقق شده 

مانند استفاده از پيمانکاری  - ديد سازمانیاشکال ج. است

ھمان قدر در افزايش بھره  - فرعی و برنامه ريزی بھينه

وری توليد و ديسيپلين کارگران در کارخانه حائز اھميّت 

بوده است که به کارگيری ماشين آQت جديد، ربات ھا و 

  ."اتوماسيون

حجم عظيم . در اين جا ذکر دو نکتۀ کلی مھم است

ھم می تواند به ايجاد بحران منجر شود؛ يکی  اختراعات

از طريق جايگزين شدن سريع کارگران با ماشين آQت 

جديد و ديگری از طريق فرسودگی سيستم توليد در 

به ع8وه، کاربرد . صورت عدم سرمايه گذاری

به " قوانين قھری رقابت"اختراعات می تواند با تضعيف 

توازن بين . دنبال انحصاری شدن، به تعويق بيفتد

انحصاری شدن . انحصار و رقابت در اين جا حياتی است

افراطی و مرکزيّت يافتن سرمايه می تواند موجب رکود 

دھۀ " رکود توّرمی"ھمان طور که در دورۀ (شود 

، چرا که رقابِت بيش از حد خشن و )رخ داد ١٩٧٠

شديد، می تواند برای بسياری از سرمايه داران 

صنعت "مان طور که در دورۀ ھ(گردد " ويرانگر"

  ).چنين بود ١٩٨٠دھۀ " زدايی

پايين بودن سطح سود در تقريباً تمامی شاخه ھای توليد 

، حتی با وجود عدم افزايش دستمزدھا، ١٩٨٠در دھۀ 

با حذف کنترل سرمايه در مقياس . مشکل آفرين شد

جھانی، توسعۀ ناموزون جغرافيايی و رقابت ھای درون 

خصيصۀ بارز توسعۀ سرمايه داری بدل منطقه ای به دو 

ملت ھا ھا - شدند و بيش از پيش خودمختاری مالی دولت

ھمين موضوع نشان از آغاز تغيير . تضعيف نمودند

بدين ترتيب، سرمايه . قدرت به سود آسيای شرقی داشت

. عموماً در قسمت ھای ديگری به جز توليد وارد شد

به بعد،  ١٩٨٠تشکيل حباب ھای قيمتی دارايی از دھۀ 

بھايی بود که برای رھا ساختن قوانين جبری رقابت در 

مقّررات زدايی و تقويت روان . جھان، پرداخت گرديد

به ) يعنی سرمايۀ پولی(ترين و سيّال ترين شکل سرمايه 

منظور تخصيص مجّدد منابع سرمايه در سطح جھان 

نھايتاً از طريق بازار توليدات الکترونيکی و اصط8حاً (

، روند صنعت زدايی را در مناطق ")انکداری سايهب"

سپس سرمايه، اتکای . اقتصادی سنتاً مھّم دنيا تسھيل کرد

"ھای فضايی  ترميم"ای از آن چه   خود به مجموعه
١
 

ناميده می شود را برای جذب مازاد سرمايۀ در حال 

گذاری  الگوھای آبشاری سرمايه . انباشت شتاب بخشيد

سرتاسر جھان جريان يافت،  مستقيم خارجی که در

داری را دگرگون ساخت، اشکال  جغرافيای توليد سرمايه 

شدن را تسھيل  صنعتی) گرانه سرکوب  شديداً  و (جديد 

کرد و استخراج منابع طبيعی و مواّد خام کشاورزی در 

جايی ھژمونيک  جابه. بازارھای نوظھور را آسان ساخت

چه بيش تر  قدرت اقتصادی به سوی آسيای شرقی، ھر

  .آشکار شد

يکی : دو پيامد فرعی، به دنبال اين روند آشکار شد

ھای مالی نسبت به سرمايۀ  افزايش سودآوری شرکت 

  و به  سازی ھای جديد برای جھانی   صنعتی و يافتن راه

ھا از طريق ايجاد بازارھای سرمايۀ   ظاھر جذب ريسک

از سه  ھا در اياQت متحده،  نسبت اھرمی بانک(موھوم 

  مانند شرکت(ھای غيرمالی  شرکت ). افزايش يافت ٣٠به 

تری  ھای مالی سود بيش  اغلب از دستکاری) ھای خودرو

پيامد ديگر، اتکای بيش تر به . بردند تا از توليد  می

به مثابۀ ابزاری برای " انباشت از طريق سلب مالکيّت"

شت دور تازۀ انبا. دار است تقويت قدرت طبقاتی سرمايه 

ويژه در آسيا و  به (اّوليه عليه جمعيّت بومی و کشاورز 

با کاھش دارايی طبقات فرودست در ) آمريکای Qتين
                                                           

١
 Spatial Fix : ديويد ھاروی اين اصط8ح را در

حرکت سيری ناپذير : "معنايی خاص به کار می برد
يه داری برای حل کردن گرايشات بحران زای سرما

درونی آن از طريق گسترش جغرافيايی و تجديد ساختار 
  :نگاه کنيد به". جغرافيايی

Harvey, David. "Globalization and Spatial 

Fix" (PDF) 



 

٢٢ 
ھمان طور در کاھش  -اقتصادھای کانونی تشديد شد

حقوق مستمری و رفاھی، و سرانجام نيز در افت عظيم 

بی اعتبار و دست چندم بازار مسکن اياQت   ھای  دارايی

تشديد رقابت جھانی، به کاھش   .آن بوديممتحده شاھد 

  .ھای غيرمالی مبّدل شد  سود شرکت

  پروسۀ سرمايه گذاری مجّدد و تقاضای مؤثر: ٥مرحلۀ 

، به "کاQ"به " پول"برای سرمايه داران، حرکت از 

بيش تر " پول"به " کاQ"مراتب آسان تر از حرکت از 

د به ميزان در اين مرحله، کاQی جديد توليد شده باي. است

در اين جا بايد . پول اّوليه به اضافۀ سود فروخته شود

به اين محصول " تمايلی"يا " خواسته"، "نياز"کسی، ھم 

سرمايه داری . داشته باشد و ھم پول کافی برای خريد آن

نيازھا، خواسته ھا، " ايجاد"تاريخچۀ حيرت آوری از 

ھم تماي8ت جديد و تاحدودی سبک ھای جديد زندگی، و 

چنين بمباران ب8انقطاع تبليغاتی و ساير ابزارھای تحت 

تأثير قرار دادن ذھن و روان انسان ھا به دQيل تجاری، 

تاريخ (البته تمامی اين ت8ش ھا موفقيّت آميز نيستند . دارد

سرشار از کاQھايی بوده است که ھرگزی بازاری 

سّوم  ، اّما در دنيايی که مصرف کنندگان بالغ بر دو)نيافت

دست کم در مراکز مھّم  -نيروی محرکۀ انباشت سرمايه 

تشکيل می دھند، نيازھا، خواسته و  -انباشت سرمايه

تماي8ت بشر به يک مانع بالقّوه تبديل شود که سرمايه بايد 

  .در جستجوی رشد مرکب مداوماً به آن توّجه کند

می دانند و " مصرف ناکافی"برخی علت بحران را 

پاسخ ". فقدان تقاضای مؤثر"کينزين ھا،  برخی ھم چون

، بايد با "تقاضای مؤثر"کينز اين بود که برای حّل مشکل 

 Qمداخ8ت دولتی سطح اشتغال مصرف کنندگان را با

برد و ضمناً به تنظيم مقّرراتی برای اقتصاد و سياست 

بدين ترتيب، سرمايه داری قادر . ھای مالی پرداخت

به موجوديّت و حيات خود  خواھد بود تا بدون بحران

  .ادامه دھد

ديدگاه مارکسيست ھا نسبت به پروسۀ گردش : نبرد کارگر

  سرمايه، در کليت آن، چگونه است؟

بنا به نظر ديويد ھاروی، و بر خ8ف   :مازيار رازی

کسانی که علت اصلی بحران کنونی را در تئوری 

می بينند، وقتی پروسۀ " گرايش نرخ سود به کاھش"

سرمايه در کليّت آن مّد نظر باشد، در آن صورت گردش 

می توان موانع بالقّوه ای را مشاھده کرد که ھر يک از 

  : آن ھا پتانسيل تبديل شدن به منشأ بحران را دارند

وقتی به گردش سرمايه، به مثابۀ يک کل نگاه می شود، " 

ما با نقاطی رو به رو ھستيم که به طور بالقّوه می توانند 

نسداد گردش سرمايه شوند؛ ھر يک از اين نقاط، موجب ا

. پتانسيل آن را دارد که منشأ شکل گيری يک بحران باشد

علّی، آن گونه که -به ھمين جھت، يک تئوری تک

بسياری از اقتصاددانان مارکسيست با قطعيّت اظھار می 

  ". دارند، وجود ندارد

کنيم مث8ً دليلی وجود ندارد که ت8ش : "او ادامه می دھد

تا تمامی اين پيچيدگی و سيّاليّت را در قالب تئوری واحد 

در واقع، نرخ ھای . نرخ نزولی سود، يک جا جمع کنيم

سود می تواند به دليل ناتوانی در غلبه بر ھر يک از آن 

کلنجار رفتن با اين مسأله که . نقاط مذکور، کاھش پيدا کند

ند، وظيفۀ نقاط انسدادی اصلی، اين بار در کجا قرار دار

اّما راه حل ھا، در يک . تحليل ماترياليستی تاريخی است

مقطع، بر آن چه که در ساير قسمت ھا رخ می دھد، تأثير 

ھم در بازار و ھم در (غلبه بر مسألۀ کار . می گذارد

که مشکل اصلی اواخر دھۀ  - )قسمت توليد کارخانه

جز از طريق آزاد کردن  -در نواحی اصلی بود ١٩٦٠

ن جبری رقابت در سراسر فضای جھانی، ممکن قواني

اين امر نيازمند انق8بی در معماری نظام مالی . نبود

را در " ذوق و شوق غيرمنطقی"جھانی بود، که احتمال 

کاھش دستمزد در پی آن، . داخل نظام مالی افزايش داد

تقاضای مؤثر را کاھش داد که اين تنھا از طريق تغيير 

  ."و إلی آخر. بل مقابله بوددر نظام اعتبارات، قا

ھرچند که من با تحليل ھاروی مبنی بر تغيير جھت 

سرمايه از بخش توليد به سمت اسپکوQسيون مالی به 

منظور محقق شدن گردش توافق دارم، اّما با اين وجود 

را زد، مستقيماً بر  ٢٠٠٨ھمين پروسه که جرقۀ بحران 

ن را پديده ای توليد تأثير گذاشت و بنابراين نمی توان آ

اين خطّ فکری، . به حساب آورد ]پروسۀ توليد[خارج از 

، طبيعتاً "سرمايه"و " کار"با ناديده گرفتن تضاّد بين 

ھاروی را به سوی نتيجه گيری ھای نادرست سياسی 

سلب "آن چه که ھاروی مبارزۀ طبقاتی . سوق خواھد داد

تضاّد  می نامد، تنھا در) غير پرولتاريا" (مالکيّت شدگان



 

٢٣ 
کار و سرمايه، ھمان طور که مارکس بيان کرد، عينيّت 

به ع8وه ديويد ھاروی با منحرف شدن از . پيدا می کند

اصل مبارزۀ طبقاتی بين دو نيروی اصلی متخاصم در 

جامعه، مسألۀ دولت بورژوايی و ضرورت انق8ب به 

را به کل ناديده " ديکتاتوری پرولتاريا"منظور استقرار 

آگاھی "او ھم چنين از کنار مفھوم . می گيرد

که مفھومی بنيادی در تغيير نظام سرمايه  -"سوسياليستی

در اين باره در مقالۀ ديگری (داری به سوسياليسم است 

  .عبور می کند -)صحبت خواھد شد

را به " قانون گرايش نرخ سود به کاھش"مارکس، 

  :روشنی چنين جمع بندی می کند

ود عمومی به کاھش يافتن، بياِن گرايش فزايندۀ نرخ س" 

ويژۀ شيوۀ توليد سرمايه داريست که توسعۀ روز افزون 

منظور ما اين . بارآوری کار اجتماعی را بيان می کند

نيست که نرخ سود نمی تواند موقتاً به علل ديگر کاھش 
ولی از ذات شيوۀ توليد سرمايه داری اين ضرورت . يابد

مايه داری در روند ثابت می شود که شيوۀ توليد سر

پيشرفت خود بايد نرخ متوّسط عمومی اضافه ارزش را 

از آن جا . در نرخ سود عمومِی کاھش يافته تری بيان کند

که حجم کار زندۀ مورد استفاده به نسبت حجم کار تجّسم 

يافتۀ به حرکت درآمده، يعنی وسايل توليد مصرف شده به 

ين بخشی از اين شکل مولد، پيوسته کاھش می يابد، بنابرا

کار زنده که پرداخت نشده و به صورت اضافه ارزش 

تجّسم می يابد به نسبت حجم ارزشی کّل سرمايۀ مورِد 

نسبت حجم اضافه . استفاده نيز پيوسته کاھش می يابد

ارزش به ارزش کّل سرمايۀ مورد استفاده، نرخ سود را 

تشکيل می دھد که بنابر آن چه گفته شد، بايد پيوسته 

تأکيد از من  -١٣، فصل ٣کاپيتال، جلد ." (اھش يابدک

  )است

رخ داد، ھمان کاھش نرخ سود  ٢٠٠٨آن چه در بحران 

به ھمين . در مرحلۀ توليد بود" موقتاً به علل ديگر"

خاطر، مبارزۀ طبقاتی ميان دو طبقۀ اصلی متخاصم در 

جامعه تعيين کننده است و تا زمان نابودی کّل نظم جھانی 

  .ھم چنان اھميّت خود را حفظ می کند سرمايه،

با توّجه به نکات فوق، تعاريف  :نبرد کارگر

  چيست؟" امپرياليسم"و " جھانی سازی"، "نئوليبراليسم"

جھانی سازی پروسه ای تاريخی، و وجه  :مازيار رازی

نئوليبراليسم به . تمايز سرمايه داری در کليّت آن است

جھانی سازی . "ردمرحله ای از سرمايه داری اشاره دا

" امپرياليسم در عصر نئوليبراليسم"به معنای " نئوليبرالی

لنين سھم خود بر توضيح معنای امپرياليسم را در . است

امپرياليسم به مثابۀ باQترين "جزوۀ تأثيرگذارش با عنوان 

در بحبوحۀ کشتارھای  -)١٩١٦" (مرحلۀ سرمايه داری

ياليسم را وسيعاً به اغلب، امپر. ادا کرد - جنگ جھانی اّول

معنای سلطۀ دولت ھای قوی تر بر ضعيف تر تعريف 

اّما تشکيل امپراتوری، استعمار و رقابت نظامی . می کنند

حتی پيش از آن که دولت ھا وجود داشته باشند، وجود 

بالعکس، تعريف لنين از امپرياليسم به لحاظ . داشته است

ه اين جھت که برای لنين، امپرياليسم ب. تاريخی خاص بود

نمايندۀ دوره ای جديد از توسعۀ سرمايه داری و خود 

  .محصول آن بود، مفھومی ويژه محسوب می شد

از دورۀ لنين به اين سو، دستخوش " امپرياليسم"اّما شکل 

ارنست مندل، اقتصاددان و انق8بی . تغيير شده است

. مارکسيست، درک مفھوم امپرياليسم را توسعه بخشيد

سه " سرمايه داری پسين"تاب خود با عنوان مندل در ک

نخست، . دوره را در توسعۀ سرمايه داری تفکيک می کند

 ١٨٥٠تا  ١٧٠٠سرمايه داری بازار که بين سال ھای 

وجود داشت و خصلت اصلی آن را رشد سرمايۀ صنعتی 

دّوم، سرمايه داری . در بازارھای داخلی تشکيل می داد

ادامه يافت و توسعۀ  ١٩٦٠انحصاری که تا تقريباً 

امپرياليستی بازارھای بين المللی و ھم چنين استثمار 

ممالک تحت استعمار از خصوصيات بارز آن به شمار 

که چنين ) متأخر(سّوم، سرمايه داری پسين . می رفت

ويژگی ھايی را در قالب ابرشرکت ھای فراملی، 

بازارھای جھانی شده، مصرف گرايی و فضايی برای 

  .فراملی سرمايه نشان می دھد جريان ھای

مندل نيز بنا به سنت مارکسيست ھای ک8سيک، ت8ش 

کرد تا ماھيّت عصر کنونی را به طور کلی با بکارگيری 

سرمايه داری که از سوی " قوانين حرکت"مھم ترين 

مارکس کشف شد، بيان کند و نشان دھد که چگونه ھمان 

انی نيروھايی که به رونق سوددھی پس از جنگ جھ

انجاميدند، نھايتاً بايد به ضّد ديالکتيکی خود بدل شوند و 

ھدف مندل، توضيح . منجر به کاھش سوددھی گردند

احيای پيش بينی نشدۀ سرمايه داری پس از جنگ جھانی 



 

٢٤ 
دّوم و رونق اقتصادی بلندمّدتی بود که سريع ترين رشد 

  .اقتصادی در طول تاريخ بشر را به نمايش گذاشت

د من، اين بھترين تحليلی است که از زمان به   اعتقا

  .جزوۀ مشھور لنين تاکنون بيان شده است

با توّجه به توضيحات فوق، امروز موضع  :نبرد کارگر

  مارکسيست ھای انق8بی چيست؟

بحران کنونی سرمايه داری، ما را به  :مازيار رازی

البته انق8بيون . سوی احيای مارکسيسم ھدايت می کند

ديدگاه و چشم انداز خود را نسبت به آينده و مارکسيست 

برای ساختن . ھدفی که تحقق آن را دنبال می کنند، دارند

اين ديدگاه، سه حيطۀ مرتبط با يک ديگر وجود دارد که 

نخست، درک . مطالعه و درک آن ھا ضروری است

ريشه ھای بحران و نتيجه (سرمايه داری و بحران آن 

گذار "ک جامعۀ آتی، يعنی دّوم، در). گيری ھای سياسی

مفھوم سوسياليسم و " (از سرمايه داری به سوسياليسم

سّومين و مھم ترين حيطه، روش ھای ). نقش دولت

سازمانی غلبه بر سرمايه داری و حرکت به سوی 

مفھوم سازمان انق8بی، و مداخلۀ آن در (سوسياليسم است 

  ).سازمان ھای توده ای

توسعۀ تئوری ھای  خصوصيّت موارد اّول و دّوم،

روندی که (مارکسيستی با بازگشتن به خود مارکس است 

خصلت مورد ). اکنون در مقياس جھانی شاھد آن ھستيم

" گرايشات پيشرو و احيا شده"سّوم، بنيان نھادن 

گرايشاتی اساساً متفاوت با سازمان ھای سنتی به (

و " تروتسکيستی"، "لنينيستی"، "مارکسيستی"اصط8ح 

ه در گذشته کاريکاتوری از سازمان انق8بی را غيره ک

از طريق مراجعه به تجربيات مثبت و منفی ) ساختند

اين پروسه برای بسياری از (انق8ب روسيه می باشد 

فّعالين ناشناخته است و مورد مخالفت سوسياليست ھای 

اين سه مؤلفه، يک کّل ). قرار می گيرد" اتوپيايی -نئو"

ھر مؤلفه بدون ديگری، ناقص . ندواحد را تشکيل می دھ

است و بنابراين راه حلّی کامل در مقابل نظام سرمايه 

) کمونيستی(داری و برای بنا نھادن جامعۀ سوسياليستی 

  .ارائه نمی دھد

  ٢٠١١اّول آوريل 

  مفھوم مارکسيستی سوسياليزممفھوم مارکسيستی سوسياليزم

  

مصاحبۀ تلويزيون روند مطلب زير، متن : توضيح

، با مازيار ٢٠١٣ژوئن  ٧ به تاريخ کومله،سوسياليستی 

  .حول مفھوم سوسياليزم است رازی

چرا در وضعيت کنونی بازنگری در مورد مفھوم : سؤال
 سوسياليزم Qزم است؟

من فکر می کنم پاسخ به اين سؤال در  :مازيار رازی
شرايط کنونی بايد بسيار بديھی باشد، چون ما اکنون در 

. تاريخ جنبش کارگری ھستيم شرايط بسيار ويژه ای از

در سی سال گذشته، نخستين بار است که ما شاھد حضور 
صدھا ھزار و حتی ميليون ھا نفر معترض به نظام 

ھای  سرمايه داری و بانک ھا، در ميادين و خيابان
بحران سرمايه داری در . شھرھای سرتاسر جھان ھستيم

. سطح جھانی بسيار عميقتر از سال ھای پيش شده است

بانک ھا به شکل عريان مشغول ک8ه برداری از توده 
ھای زحمتکش ھستند و دولت ھای سرمايه داری به شکل 

زمانی که بانک ھا . آشکار از بانک ھا حمايت می کنند
دچار اشتباه شده و بودجۀ ساQنۀ خودشان را به شکلی از 
دست می دھند، برنامه ھای تضييقی و رياضت اجتماعی 

از سوی ديگر، توده ھا در . حميل می شودبر توده ھا ت
 .اعتراض به اين اجحافات به خيابان ھا می ريزند

آن . اما، در اين اعتراضات جای يک عنصر غايب است
ھم اين است که در اين دوره ما  شاھد انق8ب ھای 



 

٢٥ 
و ھمان طور که می دانيد، جنبش ! سوسياليستی نبوديم

ارک انق8بات کمونيستی در حدود سی چھل سال است تد
احزاب مختلفی در سطح بين المللی . جھانی را ديده است

. سازمان ھای بين المللی شکل گرفته اند. شکل گرفته اند

اما، متأسفانه در شرايط کنونی ھمۀ آن ھا يا حضورشان 
. بسيار کم رنگ است و يا اصوQً از صحنه غايب ھستند

ی علت اصلی اين وضعيت اين است که جنبش کمونيست
در سال ھای گذشته ضربات سنگينی را متحمل شده 

 .  است

مسبب اين ضربات، در وھلۀ نخست آن به اصط8ح 
سابق مانند شوروی و » اردوگاه ھای سوسياليستی«

اين ھا در واقع با تبانی آشکار . اقمارش و چين  بوده است
و ھمکاری با بورژوازی کشورھای جھان، طبقۀ کارگر 

ھمان خيانت ھايی که . شکست کشاندندو انق8ب ھا را به 
در ايران از طرف حزب توده صورت گرفت، در سطح 

. المللی از طرف احزاب طرفدار شوروی انجام شد بين

مؤسسۀ آکادميک علوم مسکو، آگاھانه دست به تحريف 
اساس مارکسيزم را . اعتقادات بنيادين مارکسيستی زد

ت کردند و به کارگران و زحمتکشان خيان. تغيير دادند
. منافع آنان را فدای منافع تنگ نظرانۀ خود کردند

وضعيت اقتصادی شان به مراتب وخيم تر از جوامع 
سرمايه داری شد و نھايتاً در مقابل سرمايه داری 

با اين سابقه، توده . مفتضحانه سر تعظيم فرود آوردند
ھای وسيعی که امروز به خيابان ھا آمده اند، از خودشان 

کنند، اگر کمونيزم آن چيزی است که در  سؤال می
شوروی و چين و اروپای شرقی بوده، ما خواھان آن 

اعتبار سوسياليزم از طرف توده ھای . کمونيزم نيستيم
 .وسيع در سطح جھانی مورد سؤال قرار گرفته است

برای فائق آمدن به اين سلب اعتماد و اعتبار، مارکسيست 
تکاليف بسيار دشواری  ھا و کمونيست ھای واقعی، اکنون

در وھلۀ اول، مسأله ای که . را در مقابل خودشان دارند
در مقابل ما قرار دارد، اين است که مارکسيزم و سنن 

يعنی سنتی که زير آوارھای . مارکسيزم بايد احيا گردد
اين يکی از مسائل . انحرافات دفن گرديده، بايد بيرون آيد

زم  در دستور روز احيای مارکسي. اصلی امروز ما است
واضح است که . کمونيست ھای واقعی قرار گرفته است

برای احيای مارکسيزم يکی از مسائل محوری که بايد به 
آن بپردازيم و نظرات واقعی مارکسيستی را در مورد آن 

 .بدانيم، مفھوم کمونيزم يا مفھوم سوسياليزم است

 از اين لحاظ بحث امشب در مورد مفھوم سوسياليزم از

از طريق . اھميت بسيار و حتی حياتی برخوردار است
تبادل نظر در مورد مفھوم سوسياليزم بايد ت8ش کنيم که 
پايه ھای اوليۀ يک بين الملل انق8بی در راه تدارک 

 .ھای سوسياليستی آتی را با ھم بريزيم انق8ب

شما در صحبت ھای خود به اين اشاره کرديد که : سؤال
مورد سؤال قرار گرفته است، اعتبار سوسياليزم 

 سوسياليزم واقعی از نظر شما چيست؟

اصوQً ما بايد به رويکرد نوينی به مفھوم : مازيار رازی
بودن، داشته » سوسياليست«سوسياليزم و يا افراد مدعی 

زيرا خيلی ھا . توان پذيرفت ادعای افراد را نمی. باشيم
 حتی . می گويند» سوسياليست«امروز به خودشان 

» سوسياليست«بسياری از جريانات بورژوا به خودشان 

، ھيتلر ھم خود را ١٩٣٠زمانی در دھۀ اول . می گويند
اين وضعيت، در دوران . می خواند» سوسياليست«

را نگاه » مانيفست کمونيست«مث8ً . مارکس ھم اتفاق افتاد
کنيم می بينيم که مارکس از سوسياليست ھای بورژوا، از 

ی فئودال، از سوسياليست ھای ارتجاعی سوسياليست ھا
بنابراين امروزه ھر کس که خود را . صحبت می کند

سوسياليست می نامد، به اين مفھوم نيست که واقعاً 
. سوسياليست است و سوسياليزم را درک کرده است

است؛ » سوسياليزم مارکسيستی«سوسياليزم مورد نظر ما 
مارکس در سوسياليست مدرن است که درواقع از زمان 

بنابراين، ما بايد برای شناخت واقعی . جھان مطرح شد
سوسياليزم به عقايد مارکس بازگرديم، چون سوسياليزم 
ھم مانند بسياری از مفاھيم ديگر مارکسيستی دستخوش 

مفھوم سوسياليزم تغيير پيدا . تحريف قرار گرفته است
ما خواھان بازگشت به سوسياليزم . کرده است

می خواستم تأکيد کنم که سوسياليزم . تيممارکسيستی ھس
مارکسيستی ھم مانند ھر پديدۀ ديگری تاريخچۀ خودش را 

تحوQت خودش را دارد، تکامل خودش را دارد و . دارد
و آن ھا است که بايد . ھمچنين مؤلفه ھای خودش را دارد

 .مورد بازنگری قرار گيرد

چه  تاريخچۀ سوسياليزمی که به آن اشاره کرديد: سؤال
 است؟

مارکس پس از توضيح و طرد عقايد : مازيار رازی
سوسياليست ھای ارتجاعی و فئودالی و غيره در مانيفست 
کمونيست، مشخصاً برخوردھايی به سوسياليست ھای 



 

٢٦ 
راديکال، سوسياليست ھايی که درواقع در مبارزات 

و از درون اين روش، نکات . شرکت داشتند، می کند
و حتی تحت تأثير برخی از بخش مثبتی را کشف می کند 

اما، . ھای عقايد سوسياليستی راديکال قرار می گيرد
ھمان طور که در نوشته ھای خود بحث می کند، به ھر 

و خود . انق8بی نگريست - پديده ای بايد به ديد انتقادی
 -مارکس ھم به عقايد سوسياليستی راديکال با ديد انتقادی

وھلۀ نخست با توجه به و در . انق8بی برخورد می کند
سوسياليست ھايی که از پيشينۀ خرده بورژوازی راديکال 
بيرون آمده، يعنی گرايش ھايی که  عمدتاً در انق8ب کبير 

» بابوف«فرانسه ظاھر گشتند، و دور شخصی به نام 

آغاز شد و سال ھا بعد توسط ) جناح چپ ژاکوبين ھا(
ن ھا از اي. ادامه يافت،  برخورد می کند» ب8نکی«

سوسياليست ھای راديکالی بودند، که پس از مشاھدۀ 
شکست انق8ب کبير فرانسه به يک سلسله عقايد رسيدند 
که اصوQً طبقۀ کارگر به طور اعم کلمه قادر به انق8ب 
ديگر نيست، زيرا در عمل در انق8ب کبير فرانسه 

جناح راست ژاکوبين ھا از طبقۀ . خورده است  شکست
اده کرد، ولی نتوانست طبقه را به پيروزی کارگر استف

بنابراين، از نقطه . برساند و بايد روش ديگر اتخاذ کرد
، راه حل کمونيست ھا اين بايد باشد که »بابوف«نظر 

انق8ب توسط عده ای نخبه و خبره در امور سوسياليستی، 
اين خبرگان و اين نخبگان سوسياليست از . سازمان يابد

زار مختلف، کارھای تروريستی و يا طرق مختلف، با اب
کارھای راديکال، به يک حدی می رسند که دولت 

بدون طبقۀ (کنند و خودشان  سرمايه داری را سرنگون می
ديکتاتوری «، يا »ديکتاتوری موقت«به يک ) کارگر

يعنی نخبگان سوسياليست . ، مبادرت می کنند»آموزنده
د، می آيند و که از فعالين کمونيستی و سوسياليستی ھستن
 .خودشان رأساً قدرت را به دست می گيرند

. يکی از برخوردھای اوليۀ کارل مارکس با اين رويه بود

مارکس اين گرايش را مورد انتقاد سخت قرار داد و 
توضيح داد که از طريق عمليات کودتا جويانه و متکی به 
يک عده خبره و نخبه، ما انق8ب سوسياليستی را نمی 

. و اين درواقع نقض غرض است. ثمر برسانيم توانيم به

. ھا به توده ھای کارگر است اصوQً اتکای ما کمونيست

اگر کارگران در انق8ب شرکت نکنند واضح است که 
نخبه به جای کارگران نمی توانند انق8ب را به سرانجام 

به قول مارکس رھايی طبقۀ کار بايد به دست (برسانند 

مارکس يک انتقاد بی ). گيردخود طبقۀ کارگر صورت 
 .رحمانه به اين مواضع نخبه گريانه کرد

بنابراين گسست کارل مارکس در حوزۀ سوسياليزم از 
اين نخبه گرايان، يکی از اولين قدم ھايی بود که 

 . سوسياليست مارکسيستی را شکل داد

قدم بعدی در ارتباط با گسست از سوسياليست ھای به 
» اتوپيست«ا سوسياليست ھای ي» ناکجاآبادی«اصط8ح 

، برخ8ف »سن سيمون«اين ھا، مث8ً . يا تخيلی بود
سوسياليست ھای خرده بورژوا بر اين اعتقاد بود، که 
اصوQً انق8ب به درد نمی خورد، انق8ب چيزی است که 

او . ھرج و مرج ايجاد می کند و کشتار به دنبال می آورد
ه ما به اين کرد که چه لزومی دارد ک استدQل می

ھای افراطی دامن بزنيم، و اين که بايد راه ھايی  روش
راه ھايی که سن سيمون . يافت که از انق8ب پرھيز شود

مّد نظر داشت، اين بود که يک عده خيرخواه، يک عده 
سوسياليست ھايی با امکانات مالی، يک دنيای ايده آلی 

از  می سازند که به شکل مسالمت آميز) يک ناکجاآبادی(
طريق مذاکرات از باQ، از طريق ايجاد رفاه ھای 
اجتماعی، از طريق نخبگانی که امور را در دست داشته 
و تنظيم می کنند، سوسياليزم  به تدريج قدم به قدم و 

يعنی به شکل مسالمت . مرحله به مرحله ساخته می شود
آميز با تجددخواھی و مدرنيزم، روشنفکران دور ھم جمع 

معقوQنه بدون انق8ب و شلوغ کاری و می شوند و 
 .کشتار، به سوسياليزم می رسند

مارکس با اين نظريه ھم برخورد کرد، نه تنھا با اين 
نظريه برخورد کرد، بلکه با نظريات مشابه اين ھا که از 

در بريتانيا کبير مطرح شده بود، » رابرت اوين«طريق 
، يک »سوسياليست ھای تخيلی«اين قبيل . برخورد کرد

مث8ً در . ھم انجام دادند) چه بسا مؤثر(سلسله اقداماتی 
که خودش يک » رابرت اوين«در اسکاتلند، » Qنارک«

سرمايه دار بود، کارخانه ھايی ايجاد کرده بود که 
کارگران نيروی کار خود را نمی فروختند و داوطلبانه 

يعنی استثمار . در ازای رفع نيازھايشان کار می کردند
دند و حقوق باQتر از حقوق ساير کارگران به آن نمی ش

ھا می داد و توليدات ھم تاحدودی خيلی خوب پيش می 
اما در اين تجمعات خ8قيت فردی کارگران به . رفت

ھمه بايد يک شکل می بودند و . رسميت شمرده نمی شد
يک جور لباس می پوشيدند و يک جور سر کار می رفتند 

اين مسأله ای بود که . کردندو يک فرھنگ را اتخاذ می 



 

٢٧ 
مارکس به آن اعتراض داشت و اصوQً عليه اين 
سوسياليست ھای تخيلی قدعلم کرد و اين ھا را مردود 

 .اع8م کرد

يک وجه اشتراک ھم تمام اين سوسياليست ھای خرده 
بورژوا و تخيلی باھم داشتند و آن ھم اين بود که کام8ً 

ساختن سوسياليزم  برخوردھای غيردموکراتيک در نحوۀ
درواقع، اين ھا نخبگانی بودند که می . ايده آل خود داشتند

خواستند به جای طبقۀ کارگر قدرت را بگيرند و يا کسانی 
بودند که درواقع خ8قيت فردی طبقۀ کارگر را به 

ھا تصور می کردند که بايد طبقۀ  آن. رسميت نمی شناختند
صی که کارگر در غالب ھای مشخص، الگوھای مشخ

اين ھا مدنظر داشتند جای بگيرند، تا به سوسياليزم 
از اين رو مارکس به اين ھا سوسياليست ھای . برسند

 .تخيلی خطاب کرد

، مترادف »سوسياليست مارکسيستی«بنابراين تاريخچۀ 
است با گسست از عقايد خرده بورژوايی، عقايد نخبه 

. فکرگرايی، عقايد تخيلی، عقايد مدرنيزم يک عده روشن

تمام اين موضوعات که مارکس، براساس مؤلفه ھای 
سوسياليزم، به تفصيل در نوشته ھای متعدد ھمواره تا 
آخر عمر خود به اين طرز ساختن سوسياليزم، برخورد 

  . انق8بی داشته است - انتقادی

 

شما در صحبت ھايتان از مؤلفه ھای سوسياليزم : سؤال
مورد بيشتر توضيح سخن به ميان آورديد، لطفاً در اين 

 .دھيد

بر اساس اين مبارزات کارل مارکس و : مازيار رازی
طرح مسألۀ سوسياليزم مارکسيستی که ما نام می بريم، 
يک سلسله مؤلفه ھايی ھست که امروز برای ما بسيار 
اھميت دارد، چون به عنوان مثال آن نکاتی که کارل 

ی يعن(درباره اش صحبت می کند  ١٨۴٨مارکس در سال 
،  در تمام طول تاريخ مبارزۀ )سال پيش ١۵٠در حدود 

انحرافات نخبه گرايی : طبقاتی تا به امروز، وجود دارد
که ما امروز به عيان حتی در جنبش کمونيستی خودمان 
می بينيم، انحرافات تخيل گرايی، انحرافات رفرميستی از 
طرف سوسيال دموکراسی و از طرف سوسياليست ھای 

، انحرافات قيم مآبی، و انحرافات جامعۀ خودمان
 . الگوسازی

بنابراين اين مجموعه مؤلفه ھا می تواند وجه تمايز ما را، 
وجه تمايز ما به عنوان سوسياليست ھای مارکسيست را 

اين مؤلفه ھا به اين . با ساير سوسياليست ھا نشان دھد
 : ترتيب است

س ، سوسياليزم مارکسيستی از نقطه نظر مارکمؤلفۀ اول
، يک علم )که در خيلی از موارد توضيح دادند(و انگلس 

يعنی اين که از الگوسازی دنباله روی نمی کند، . است
يعنی اين که مسائل مشخص روز را بر اساس داده ھای 
موجود و حرکت ھا در جامعه تحليل می دھد، يعنی اين 
 -که يک ايدۀ خشک نيست، يعنی اين که ايدئولوژی ندارد

کس بر اين اعتقاد بود که ايدئولوژی يعنی اصوQً مار
و آگاھی کاذب متعلق به بورژوازی است » آگاھی کاذب«

جلوه می دھد و اين که ) وارانه(و جامعه را به شکل 
مارکسيزم  -اصوQً مارکسيست ھا ايدئولوژی ندارند

مث8ً در جنبش خودمان می بينيم زمانی . ايدئولوژی نيست
اعتقاداتی داريد؟ می گويند که سئوال می شود شما چه 

خوب اين ! »لنينيزم است -ايدئولوژی ما مارکسيزم«
و . کام8ً يک جملۀ غير علمی و غير مارکسيستی است

خيلی از نيروھای سياسی امروزه چنين پاسخی خواھند 
داد و اين خوانايی ندارد با سوسياليزم مارکسيستی که 

 .مارکس مطرح کرد

علم صحبت می کنيم، يعنی اين بنابراين وقتی که دربارۀ 
که تحليل مشخص از شرايط مشخص بر اساس داده ھا و 

مثل طبيبی . حرکت بر اساس داده ھا و بر اساس تحليل
که مجھز به علم طب است و بيماری را در مقابل خود 
دارد، شروع می کند به بررسی بيمار و تشخيص علل 

ق دارد بيماری، و سپس درمان آن؛ اين با يک جادوگر فر



 

٢٨ 
که به يک مسائل جامد خشک پرداخته و يک سلسله 

بنابراين . وردھايی می خواند که بيمار را نجات دھد
به ھمين دليل تفاوت ھای يک . تفاوت علم دقيقاً اين است

سوسياليست مارکسيستی با سوسياليست ھايی که به شکل 
جامد يک برنامۀ خشک و چيزی را که از قبل خودشان 

ند و می خواھند به جامعه و طبقۀ کارگر تنظيم کرده ا
برنامه ھای جامدی مطرح و در . حقنه کنند، فرق دارد

سطح جامعه ارائه می شود به عنوان برنامه ھای 
کمونيستی که اصوQً ھيچ خوانايی با جنبش کمونيستی 

برنامه ھم بايد . در نتيجه به ھيچ وجه علمی نيست. ندارد
بيايد و مارکسيزم يا  از دل خود جنبش کارگری بيرون

يعنی ما افراد . علم مارکسيستی در واقع اين را می رساند
خشک مغز و جامد و فرمول پرست و يا به اصط8ح 

از اين رو تمايز . طرفدار يک ايدئولوژی خاص نيستيم
سوسياليست ھای مارکسيست از اين مارکسيست ھايی که 

رمول علم مارکسيستی را تشخيص نمی دھند و به جامعه ف
 .ارائه می دھند، اين می باشد

اين است که مارکسيزم از پايين است،  مؤلفۀ دوم
سوسياليزمی است از پايين، در ميان توده ھا و نخبه گرا 

ھمان طور که اشاره کردم، گسست خود کارل . نيست
» بابوف«مارکس از نخبه گران و نخبه گرايانی مانند 

يزم مارکسيستی در سوسيال. دقيقاً بر سر ھمين مسأله بود
پايه ھای طبقۀ کارگر کار می کند، اعتقاد به رھايی طبقۀ 

نظرات و تحليل . کارگر به دست خود طبقه کارگر دارد
ھايش مرتبط به توده ھاست، سوسياليزمی است که در 
درون توده ھا کار می کند و از درون توده ھا تحليل می 

خبه گرايی و دھد و از اين زاويه کام8ً متفاوت است با ن
آگاھی «با اين تئوری که . کام8ً خودش را متمايز می داند

بايد از طريق يک عده ای نخبه از بيرون وارد جنبش 
خير چنين چيزی . سخت مخالف است» کارگری شود

ما بر اين ! مورد پذيرش سوسياليزم مارکسيستی نيست
. داعتقاديم که دقيقاً آگاھی از دل طبقۀ کارگر بايد بيرون آي

نقش . آگاھی سوسياليستی ھم از دل طبقۀ کارگر می آيد
مارکسيست ھا اين نيست که آگاھی خشک و جامد را از 
اتاق ھای دربستۀ يک عده روشنفکر ببرند به درون طبقۀ 
. کارگر، به ھيچ وجه اين از اعتقادات مارکسيستی نيست

مارکسيزم درواقع وضعيت کنونی را تحليل می کند و 
آگاھی سوسياليستی که از دل مبارزات  برنامه و آن

بيرون می آيد منتقل می کند و آن را سازمان می دھد 
 .برای انق8ب بعدی

، اين است که مارکسيزم دموکراتيک است و مؤلفۀ سوم
خود مارکس اصوQً از سابقۀ دموکراسی انق8بی بيرون 
می آيد و خودش اصوQً يکی از مبارزان صحنۀ 

را تأکيد می کنم چون بسياری از  اين. دموکراتيک بود
نيروھای کمونيستی خودمان تصور می کنند که 
دموکراسی متعلق به بورژوازی است، دموکراسی يعنی 

مارکس در . از نقطه نظر مارکس چنين نبود. بورژوازی
بسياری از جاھا صحبت از اين می کند که تسخير قدرت 

يعنی ما . از کانال نبرد برای دموکراسی تحقق پذير است
حتی برای سرنگونی اين رژيم تا دموکراسی سوسياليستی 
را اجرا نکنيم، تا آزادی و برابری را با ھم نداشته باشيم، 

 .اصوQً قادر به سرنگونی رژيم نخواھيم بود

بنابراين دموکراسی يک اصل بسيار مھمی است، نه تنھا 
برای کل جامعه، نه تنھا برای خود کسانی که به گرايش 

سوسياليستی اعتقاد دارند، بلکه برای تشکي8تی که  ھای
. مارکسيست ھا برای تدارک سرنگونی می سازند

دموکراسی سوسياليستی در درون اين تشکي8ت مانند حق 
گرايش، حق آزادی بيان و اع8م موضع و غيره بايد به 

 .راحتی جايز باشد و اجرا شود

يا . استاين است که مارکسيسم راديکال  ،مؤلفۀ چھارم
به عبارتی سوسياليست مارکسيستی از مبارزه در خيابان 
ھا، از مبارزۀ مردم شروع می کند و اعتقاد به نگه داشتن 
قوانين بورژوايی ندارد و خواھان شکاندن ماشين دولتی 
سرمايه داری است، خواھان انق8ب است، خواھان 
تدارک انق8ب است، اين ھا است که راديکاليزم 

حاQ اين ھا را مقايسه بکنيد . را نشان می دھدمارکسيسم 
با کسانی که بعد از يکی دو شکست، به اين نتيجه می 
رسند که اصوQً شايد راه مسالمت آميز برای تغيير جامعه 
راه خوبی باشد، در حالی که اعتقاد مارکسيستی اين است 
که غيرممکن است و راه مسالمت آميزی وجود ندارد و 

وصی تنھا راه است برای بنيان گذاری لغو مالکيت خص
از اين نقطه نظر بايد تدارک برای سرنگونی . سوسياليزم

دولت سرمايه داری ديده شود، نبايد ترديد داشت که جز 
اين راديکاليزم راه ديگری وجود ندارد و اين 

يکی ديگر از وجوه تمايز » راديکاليزم مارکسيستی«
 .مارکسيزم از ساير سوسياليست ھا است

اين چھار نکتۀ اصلی سازندۀ سوسياليزم مارکسيستی 
اول، مارکسيسم را به عنوان يک علم شناختن، . است

يعنی از تحليل مشخص از شرايط مشخص حرکت کردن 



 

٢٩ 
دوم، سوسياليزم . و الگو نساختن و نداشتن ايدئولوژی

مارکسيستی يک سوسياليزم از پايين است و درميان توده 
ر پايه و در پايين توده ھا شکل می ھا فعاليت می کند و د

. سوم، سوسياليزم مارکسيستی دموکراتيک است. گيرد

 .چھارم، سوسياليزم مارکسيستی راديکال است

اين چھار مؤلفه از مؤلفه ھايی خواھد بود که ما را برای 
يک وحدت، ما را برای تمايز خودمان از ساير جريانات 

که (اين بازار شام در . خرده بورژوا می تواند آماده کند
ھرکسی امروز خودش را مارکسيست می نامد و ھرکسی 
امروز عکس مارکس را در پشت سر خود در سخنرانی 
ھايش قرار می دھد و حزبی می سازد و تصوير خودش 
و تصوير مارکس را در ميان تظاھرات می برد که نشان 

، بايد بر روی اين وجوه )دھد رھبر جنبش کارگری است
کيد کنيم و حول اين مؤلفه ھا، وحدت ھای اوليۀ تمايز تأ

  .مارکسيستی را در جامعه آغاز کنيم

برخی ادعا می کنند که در فردای سرنگونی : سؤال
جمھوری اس8می می تواند سوسياليزم برقرار شود، نظر 

 شما چيست؟

اين ھم يکی از آن انحرافاتی است که ريشه : مازيار رازی
د و اولين بار در دوران در شکست انق8ب اکتبر دار

استالين اين موضوع مطرح شد، زيرا که در سال ھای 
گرايش استالين در شوروی به اين نتيجه  ١٩٢۶-١٩٢۵

. رسيد که سوسياليزم را در يک کشور می توان ساخت

اين تز ضد مارکسيستی و درواقع ضدانق8بی را رايج 
ما «کرد و خودش ھم در ھر سخنرانی ادعا کرد که 

چون تحليلشان اين ! »اليزم را در شوروی ساختيمسوسي
که از اعتبار (بود که احزاب مختلف در کشورھای ديگر 

) بسيار زيادی ھم به اتکا به انق8ب اکتبر برخوردار بودند

ديگر Qزم نيست مبارزۀ طبقاتی را در اين کشورھا ادامه 
ھا  آن. دھند و سرمايه داری خودشان را سرنگون کنند

لحه کنند، بايد ائت8ف طبقاتی صورت بدھند و بايد مصا
تز استالين اين بود . در ضمن منافع شوروی را حفظ کنند

ما در شوروی سوسياليزم را می سازيم و اين به «که 
الگوی سوسياليزم کشورھای ديگر تبديل می گردد و شما 
ديگر Qزم نيست سوسياليزم را در کشور خودتان 

ای حزب توده شما در ايران رفق«: او می گفت. »بسازيد
با بورژوازی ائت8ف کنيد و کاری به سرنگونی نظام 
سرمايه داری نداشته باشيد، بياييد از شوروی حمايت 

چند سال بعد . »کنيد، از اردوگاه سوسياليزم حمايت کنيد

را در شوروی » کمونيزم«از آن اع8م کرد که ما 
ھا خوب اين ھا يک سری تبليغات و شعار! ساختيم

 وھستند، تحليل نيستند، شعارھای انتخاباتی ھستند، 
اين نوع تبليغات امروزه تأثير . متفاوت از تحليل علمی

کم نشنيده . گذاشته روی اين جريانات خرده بورژوای ما
ايم که رھبران اين به اصط8ح احزاب پرولتری در 

ما «خارج از کشور، آمده اند و اع8م کرده اند که 
 !»ياليزم را در ايران می سازيمب8فاصله سوس

کم نشنيده ايم برخی از کسانی که ادعا می کنند 
شب بعد از «مارکسيست ھستند، آمده اند گفته اند 

سرنگونی رژيم ما در داخل ايران کار مزدی را لغو می 
ما کمونيزم را «برخی ديگر آمده اند گفته اند که ! »کنيم

ک صحبت ھای اين ھا کام8ً ي! »در ايران می سازيم
شعارگونه و بی ارتباط به وضعيت می باشد، اين ھا نه 

بلکه  ،تنھا يک سری اط8عات بی اساس ارائه می دھند
نشان می دھند که اصوQً با عقايد مارکسيستی آشنايی 

 !اوليه ھم ندارند، چه برسد به اين که مارکسيست باشند

اکنون برگرديم به آن چيزی که مارکس در مورد جامعۀ 
اوQً مارکس و : سوسياليستی و کمونيستی اشاره می کند

انگلس تفاوت زيادی بين سوسياليزم و کمونيزم قائل 
سوسياليزم و کمونيزم از نقطه نظر آن ھا يکی . نيستند
کمونيزم درواقع يک جامعۀ نوينی است، اين جامعه . است

وجه توليد جديدی دارد که متفاوت است با وجه توليد 
اين کمونيزم بايد ايجاد شود، بايد . ه داریجامعۀ سرماي
 .تحقق پيدا کند

وقتی از انگلس سؤال کردند که چرا مارکس به خودش 
؟ او پاسخ می »سوسياليست«و نه » کمونيست«می گويد 

دھد اين که مارکس بعضی مواقع به خودش می گويد 
کمونيست، به آن علت است که بسياری از سوسياليست ھا 

ت ھايی که اشاره کردم مارکس عليه ھمين سوسياليس(
، به خودشان می گفتند سوسياليست، )شان مبارزه کرد

بنابراين برای اين که مارکس خودش را جدا کند از اين 
فقط ھمين، . سوسياليست ھا، گفت من کمونيست ھستم

يعنی بين سوسياليست و کمونيست از نقطه نظر مارکس 
دمان می گوييم و امروز ھم ما به خو. فرقی نبوده است

، ولی درواقع ما کمونيست »مارکسيست ھای انق8بی«
ھستيم، و دليل اين که ما به خودمان می گوييم مارکسيست 
ھای انق8بی، اين است که خودمان را از خرده 
بورژواھايی که ا�ن به خودشان می گويند کمونيست و 



 

٣٠ 
اين ھا درواقع . تميز بدھيم کمونيست کارگری و غيره

کمونيزم و مارکسيزم را در ايران برده اند  اعتبار و آبرو
و ما مجبوريم خودمان را متمايز کنيم تا اين که عقايد 

 .واقعی مارکسيستی را جا بياندازيم

 بر اين نظر مارکس ؛بنابراين مسأله به اين سادگی بود

پس از کمونيستی  ۀنوين، يک جامع ۀبود که ما يک جامع
 ۀاين جامع ؛ايجاد کنيم سرمايه داری ۀسرنگونی جامع

 يکی فازی که. شامل دو فاز بود آن ھاکمونيستی مد نظر 

به اندازۀ  ھرکس متناسب با سطح رشد نيروھای مولده،
فاز يک  ؛از جامعه می گيرد را سھمش کار خود،

وجه کمونيستی و ھمان  ۀاز ھمان جامع(عاليتری ھست 
به استعدادش می دھد و  ۀکه ھرکسی به انداز) توليدی
يعنی يک فاز باQتر از نقطه نظر (گيرد  نيازش می ۀانداز

کمونيستی  ۀبنابراين يک جامع). روھای مولدهرشد ني
منتھا يک وجه . مدنظر اين ھا بود در دو فاز مختلف

در اين . وليد سرمايه داریتوليدی متفاوت از وجه ت
 اجتماعی وجود طبقات به اعتقاد مارکس کمونيستی ۀجامع

ھر دو (کمونيستی  ۀدر اين جامعبنابراين . ودنخواھند ب
کمونيستی جامعه ای  ۀاين جامع. دولت نخواھد بود) ازف

که  ه اندبه قدری رشد کرد اش است که نيروھای مولده
يعنی ديگر . انسان ھای سوسياليستی ساخته می شوند

لزومی ندارد که کار اجباری کرد، ما بر اساس نيازمان، 
ھايی برمی داريم، کارھايی می  براساس فرھنگمان قدم

اکثريت جامعه  رفاھی کنيم، تحقيقاتی می کنيم، موقعيت
در سطح جھانی مثل موقعيت يک درصدی است از 
بورژوازی که امروز ھرکاری دلش می خواھد انجام 

صبح از خواب برمی خيزد، می رود ورزش می (دھد  می
 نقاشی ۀموز از به ميھمانی می رود، می رودشب  ،کند

ھايش را از  بازديد می کند و نقاشی می کند و بعد ھم پول
انکی خود می کارگر به حساب ب ۀطريق استثمار طبق

کمونيستی اين است که تمام آحاد  ۀجامع امنتھ). ريزد
. تبديل به انسان سوسياليستی مرفه خواھند شد ،انسان ھا

خوب واضح است که در آن جامعه نيروھای مولده ديگر 
از رشد نيروھای  کرده، صدھا برابر بيشتر بسيار رشد

يعنی چنين جامعه ای می . سرمايه داری ۀمولده در جامع
بنابراين يک . تمام آحاد جامعه را غنی کندکه خواھيم 

 .مشخصی است که مدنظر مارکس است ۀجامع چنين

اين ، کنند ای که کمونيست ھای ما توجه نمی  حاQ نکته
م سرمايه سرنگونی نظااست که طبق بحث مارکس بين 

» انتقال«کمونيستی يک دوران  ۀداری و تحقق اين جامع

. وجود دارد، دوران انتقال از سرمايه داری به کمونيزم

من اصوQً نمی دانم . اين دوران بسيار حائز اھميت است
که چگونه افراد می آيند و می گويند که در اين دوران 

اين که در اين و يا ! بايد لغو کار مزدی صورت بگيرد
چون چنين چيزی ! دوران کمونيسم ساخته می شود

ارکس البته م. نيست، مارکس چنين چيزی نگفته است
آتی زياد صحبت نکرده و  ۀراجع به سوسياليزم و جامع

. فقط آن چيزھايی را که آن جامعه نبايد باشد گفته است

بحران سرمايه  تحليل ھای مارکس بيشتر در ارتباط با
آتی، ولی به ھرحال در مورد ھمين  ۀتا جامع داری است

 . دوران ھم مطالبی نوشته است

که (گوتا،  ۀگروندريسه و يا در نقد برنام ۀمث8ً در مقدم
مشخصاً اين ) Qسال و Qسالی ھا است ۀنقدی به برنام

مارکس اشاره می کند که اين . دوران را توضيح می دھد
امعه اصوQً به دوران، دورانی است که وجه توليد در ج

يک وجه توليد به مفھوم . چھار بخش تقسيم می شود
يک . اخص کلمه، يعنی شکلی که جامعه توليد می کند

وجه توزيع، يعنی حاQ که کاQھا توليد شد در جامعه 
و يک وجه مبادله و يک وجه  ،چگونه توزيع می شود

اين چھار وجه به طور عموم در وجه توليد . مصرف
حثی که مارکس می کند اين است که در اين ب. وجود دارد

دوران انتقال از سرمايه داری به کمونيزم يا به 
اول کمونيزم را فاز بعضی افراد  البته(سوسياليزم 

، کل اين وجوه توليد، توزيع، مبادله )سوسياليزم می نامند
و مصرف ھمه سوسياليستی نخواھد شد، چرا؟ زيرا که 

جه توليد غير سرمايه داری، وجه توليد مبدل می شود به و
يعنی ما در واقع به محض اين که انق8ب کرديم، قانون 

. دھيم و از ميان برمی داريم ارزش کار را تغيير می

برای سودجوئی و تمام اين قانون ارزش کار، انگيزه 
ی که مرتبط است به سرمايه داری، برداشته می يجنبه ھا

ست، اين است نخ ۀسرنگونی سرمايه داری در وھل. ودش
که به عنوان مثال، بانک ھا تحت کنترل دولت کارگری 
قرار می گيرد و ھمچنين صنايع بزرگ و ھمچنين 

زيرا که دولت کارگری بايد کنترل . بازرگانی خارجی
ئل، منتھا بسياری از وجوه داشته باشد به تمام مسا

ی ھنوز باقی می ماند، يعنی ھنوز در اين جامعه يبورژوا
در اين جامعه ھنوز ھمه سر کار . ود داردوج» دولت«

می روند، در اين جامعه ھنوز تفاوت دستمزھا وجود 
ی است، يجامعه توزيع، ھنوز توزيع بورژوا دارد، در اين



 

٣١ 
ی تا حدودی باقی ياين جامعه تفاوت ھای سابق بورژوادر 

مث8ً فرض کنيد که ما ب8فاصله که در ايران . می ماند
ی خواھد يتحت کنترل نظام شوراکرديم، دولت انق8ب 

شوراھای کارگری کنترل توليد و توزيع در دستشان . بود
خواھد بود، يعنی تشخيص می دھند که چه چيزی توليد 
شود و چه چيزی توليد نگردد و کدام ارتباط را با 

 .کشورھای ديگر برقرار کنيم و تمام مسائل ديگر

کند اين مھمی که مارکس به آن اشاره می  ألۀمنتھا مس
ھنوز مديريت کارگری نيست، چون » مديريت«است که 

کارگری که تا شب قبل از آن روزی ھشت تا ده ساعت 
ما . ودکار می کند، يک شبه وارد مديريت نمی تواند بش

قبلی برای پيشبرد کارھا  ۀھنوز بايد از مديران جامع
سين، متخصصان، بسياری از دکترھا، مھند. استفاده کنيم

و برای اين . د نگه داريماين ھا را باي ۀان و ھمدانشگاھي
ن ھا را نگه داريم و نگذاريم فرار مغزی آ ۀکه ھم

صورت بگيرد، بايد به اين ھا حقوق ھای باQتر بدھيم، 
 ًQترديدی نيست و در اين نبايد شکی داشت وگرنه اصو

کارگری که  ۀطبق. ر آتيه تحقق پيدا نمی کندسوسياليزم د
می آيد و  ،انق8ب ده ساعت کار می کرده از روز پيش از

نمی داند که چگونه کامپيوتر را راه بياندازد، چه برسد به 
اين که متخصص کامپيوتر بشود، بايد آن متخصصين 

 .را نگه دارد کامپيوتر

بنابراين اين دوران، به قول مارکس دورانی است که 
 ۀھر تولد جامعنوزادی متولد می شود از شکم مادر که مُ 

که آن يک سلسله از  پيشين بر پيشانی او کوبيده شده
دوران  ۀاين جامع. ی استيرژوابو ۀخصوصيات جامع

ی خواھد بود که توسط يک دولت اين اانتقال، جامعه 
دولتی که مارکس به آن اشاره . کارھا سازمان پيدا می کند

 .است» ديکتاتوری انق8بی پرولتاريا«می کند، دولت 

خيلی از . ی ھم دوباره بسيار مھم استانق8ب ۀاين کلم
انق8بی را برمی دارند و  ۀنيروھای کمونيست ما اين کلم

مارکس از آن . »ديکتاتوری پرولتاريا«می گويند 
ديکتاتوری پرولتاريا نام نمی برد، بلکه مارکس می گويد 

يعنی اين که وقتی اين . »ديکتاتوری انق8بی پرولتاريا«
بزرگ و بازرگانی و ارتباطات دولت بانک ھا و صنايع 

بين المللی را در دست گرفت، به شکل انق8بی و 
يعنی يک . روزمره، تحوQت نوين اقتصادی ايجاد می کند

شب يک سری تحوQت ايجاد می شود و شب بعد ھم يک 
واقع اين دولت،  در. سری تحوQت ديگر انجام می شود

د دولتی است که به طور دائم و مرتب درحال ايجا
اين . کمونيستی ۀاست تا ما را برساند به آن جامعتحوQت 

دولت بايد درک کند برای مدتی تا انق8ب ھا در سراسر 
صنعتی انجام  پيشرفتۀ خصوص در کشورھایه جھان، ب

نگيرد، برای يک دوره ای بايد کمک بکند که انق8بات 
اين دولت نقش بسيار حساسی . جھانی صورت بگيرد

ان دولت است و بدون اين دولت اصوQً دارد، ولی کماک
بحثی که آنارشيست ھا و شبه . اين فاز برداشته نمی شود

که يعنی اين آنارشيست ھا می کنند کام8ً بی اساس است، 
! روز بعد دولتی وجود ندارد و شبی انق8ب می کنيم،

بورژوازی  چند روز بعد! مه چيز روی ھوا استيعنی ھ
بنابراين برای حفظ ! گشت با يک لباس ديگر برخواھد

دولت کارگری و برای اين که اين دوران انتقال جلو برود 
و به کمونيزم برسد، ما ناچار ھستيم اين دولت را داشته 

 .باشيم

بستگی  چه قدر طول می کشد انتقال ۀدور که اکنون اين
به وضعيت اقتصادی که ماقبل از انق8ب در ايران دارد 

من اگر انق8ب سوسياليستی  به نظر. استوجود داشته 
يکی از پيشرفته ترين صنايع جھان را  که حتی در امريکا

حداقل صد سال  ، رخ دھد، رسيدن به سوسياليزمدارد
چرا؟ چون نيروھای مولد بايد به آن . طول خواھد کشيد

اين . درجه ای برسند که ھمه رھا گردند، ھمه آزاد گردند
از  شومب می کار يک روز و دو روز نيست، من تعج

ی که می گويند لغو کار ياين به اصط8ح تئورسين ھا
مزدی را پس از انق8ب و کمونيزم را پس از انق8ب می 

 .سازيم

. اين بحث ھا به ھيچ وجه ارتباطی با مارکسيزم ندارد

حاQ فرض کنيم پنج الی شش کشور که کنترل کارگری 
انسه، در آن ھا اعمال شده، مانند انگلستان، آلمان، فر

ايتاليا و امريکا، تمام اين ھا با ھم انق8ب سوسياليستی 
سال طول می کشد  ۵٠کنند، حتی برای آن شرايط ھم اق8ً 

تا سوسياليزم ساخته شود، چه برسد به انق8بی که در 
ايران عقب افتاده ای که در . ايران می خواھد رخ دھد

روستاھايش با قاطر و اسب و گاو آھن ھنوز کار می 
ما نمی توانيم برويم قول سوسياليزم را بدھيم، اين . نندک

شما به من کمک «: تنھا يک شعار انتخاباتی بيش نيست
کنيد ما بيايم قدرت را بگيرم، دھقانان ما سوسياليزم را 

اين يک دروغ محض بيش » !فردا برايتان خواھيم ساخت
ھمين چند روز پيش ما دوباره از اين رھبران . نيست
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يم قدرت را می يدساخته شنيدم که ما می آاحزاب خو

گيريم و سوسياليزم را در عرض چند سال می سازيم، 
 .اين واقعاً بحثی غيرمارکسيستی است

مارکس . بايد برگرديم به بحث ھای مارکس بنابراين ما
مشخصاً صحبت از کمونيزم می کند و مشخصاً از دوران 

ھم  را ويژگی دوران انتقال. انتقال صحبت می کند
 بر صفت ديکتاتوری انق8بی پرولتاريا ذکر می کند و

چون اين دولت انق8بی است و  ،تأکيد می کند »انق8بی«
برای اين که اين دوران سپری گردد و برای اين که اين 
دوران دوام بياورد و به حال و روز شوروی و چين و 
اقمار شوروی نيافتد، يکی از مسائل محوری اين دولت 

اين تنھا ضامن . دموکراسی سوسياليستی باشد يترعا بايد
گذار از دوران انتقال است تا اين که در جھان و در 

 .کشورھای اصلی جھان انق8ب گردد

دموکراسی سوسياليستی به چه معنا است؟ يعنی وقتی 
شوراھای کارگری تسخير قدرت را سازمان می دھند، 

و در حزب پيشتاز انق8بی تدارک انق8ب را می بيند 
ھای  مرحله ای که تمام کارگران و عظيم ترين بخش

وی کارگری را متقاعد کرد که برنامه اش صحيح پيشرُ 
است، شوراھای کارگری اين حزب را به عنوان حزب 
خودشان انتخاب می کنند، ھمان طور که در انق8ب 

سپس اين حزب قدرت را تحويل شوراھای . روسيه شد
 .کارگری می دھد

گری به محض اين که به قدرت رسيدند، شوراھای کار
بايد کل جامعه را بسيج و مجھز کنند و قدرت را بين تمام 

واضح است که اگر . نمايندتقسيم  اجزای جامعه
بورژوازی قدعلم کرد و خواست دوباره سرمايه داری را 

واضح است که اگر . بازگرداند، جلوی او گرفته می شود
ا عليه دولت بورژوازی قشون بياورد و خودش ر

 ، اين دولتِ مسلح کند کارگری که دولت اکثريت است

ولی اگر چنين . خواھد ايستاداکثريت جلوی آن ھا 
مشک8تی وجود نداشته باشد و يک عده می خواھند 

يا فرض کن مسائل دينی را به جا ، عقايدی را پخش کنند
آورند و نماز بخوانند، ما که نمی توانيم شب بعد از 

کار ما اين نيست، . يم و ھمه را ارعاب بکنيمانق8ب برو
چون تمام اين افراد را دشمن  ؟چرا اين کار را نمی کنيم

اين انق8ب به پيروزی نخواھد رسيد . انق8ب خواھيم کرد
يعنی . اگر در جامعه دموکراسی وجود نداشته باشد

دموکراسی سوسياليستی که ما پس از تسخير قدرت 

مراتب فراتر از  است به ای یاعمال می کنيم، دموکراس
 .یيدموکراسی بورژوا

حاQ اگر احزاب کمونيستی ما را مشاھده کنيد، از ھمين 
امروز خط و نشان می کشند و نه تنھا می خواھند تمام 

اعدام بکنند، بلکه مخالفين  را بورژوازی پس از انق8ب
اگر فردا اين . خود را ھم می خواھند اعدام بکنند

ا بر سر قدرت بگذارند، ھمان روز دوم مائوئيست ھا ر
 ۀام می کنند، حاQ چه برسد به بقيتروتسکيست ھا را اعد

واضح . اين پولپوتيزم است، اين سوسياليزم نيست. جامعه
کسانی که رفتند . است که به اين ھا نمی شود اعتماد کرد

ه اجتماعی داشت ۀاختند، بدون اين که پايس ی رااحزاب
کارگر بروند قدرت را  ۀاز طرف طبقباشند، می خواھند 

در  ،به دست بگيرند و سپس ھنوز ھيچ چيز اتفاق نيافتاده
خارج از کشور مخالفين خودشان را اخراج کرده اند، و 
فردا که به قدرت برسند، ھمه را ارعاب می کنند، زندان 

؛ تر از زندان ھای جمھوری اس8می ھا پر می شود، پر
ين شرايط ما به سوسياليزم اين سوسياليزم نيست، در ا

 .گذار نخواھيم کرد

 اکثريتبايد دموکراسی سوسياليستی اعمال شود، بايد 

، ما می خواھيم انسان د بکنيماعمتق مردم را به سوسياليزم
ھای سوسياليستی بسازيم، با زور اسلحه و يا با سرنيزه 

ی ايجاد کنيم، ياھ بايد جايگاه. سوسياليزم بسازيم توانيم نمی
مجلس . ايجاد کنيم را يد ب8فاصله انواع و اقسام مجالسبا

در کردستان، مجلس در بلوچستان و غيره، به آن ھا حق 
در تمام شھرھا . بدھيم که تصميمات خودشان را بگيرند

مجلس ايجاد کنيم، انواع و اقسام سطح ھای مختلف 
ی شود برای ياين الگو. يم گيری را تشويق کنيمتصم

ساس اين انق8بات جھانی بتواند صورت انق8بی که بر ا
 .بگيرد

بنابراين يکی از مسائل اصلی که بايد به آن توجه کرد اين 
است که وقتی ما انق8ب می کنيم، فردای آن روز 
سوسياليزم ساخته نمی شود و يک وجه تمايزی است بين 

انق8ب . انق8ب سوسياليستی و ساختن سوسياليزم
يکی وجه سياسی که تسخير سوسياليستی دو وجه دارد، 

اين کار را در ھر کشوری می توانيم بکنيم، . قدرت است
امروزه در ھر کشوری حتی در ضعيف ترين نقاط مانند 

توان  می را ايران در اين دوران، انق8ب سوسياليستی
. يعنی تسخير قدرت سياسی می توانيم بکنيم. سازمان داد

ساختن  منتھی ساختن سوسياليزم چيز ديگری است،
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سوسياليزم، يعنی انق8ب اجتماعی، اين ممکن است حتی 
صد سال طول بکشد، ما بايد خودمان را از ھمين اکنون 

اده بکنيم و به مردم ھم دروغ برای اين صد سال آم
 ّد نظربدانيم که مارکس چه مفھومی را م ؛ بايديمينگو

بايد در  ،داشته و اگر ھم مفھوم مارکسيسم را نمی دانيم
 .يميد آن بحث نمامور

جوان ھای ايرانی دارند وسيعاً به سوسياليزم : الؤس
اعتقاد پيدا می کنند، اين چه نوع سوسياليزمی بايد باشد و 

 در شرايط کنونی چه بايد انجام دھند؟

اين سئوال بسيار مھمی است، امروز : مازيار رازی
جوانان ايرانی از بسياری عقايد برش کرده اند، از عقايد 

و روی  ،نيزم، پست مدرنيزم، اص8ح طلبی و غيرهمدر
آورده اند به تنھا نظريه و جايگاھی که می توانند پيدا 
بکنند برای احقاق نظرات خود و اھدافشان و آن ھم 

اول در اينترنت و  ۀدر اين جا در وھل. سياليزم استسو
پس از جستجوی اسامی مانند مارکس، اينترنتی  منابع

 ۵٠رو می شوند با حداقل ه زم روبکمونيزم و سوسيالي

حزب و سازمان که ھمه مشابه ھم با عکس ھای مارکس 
حاQ بعضی ھا عکس ھای لنين را  اند؛ و لنين تزئين شده

دارند، بعضی ھا عکس ھای تروتسکی را دارند، و يا 
عکس مائو را می گذارند، منتھی ھمه خود را 

ي8تی مه ھم يک سازمان و تشکمارکسيست می نامند و ھ
. و خودشان را رھبر پرولتاريا می دانند ه اندساخت

وجود می آورد و ه بنابراين اين يک اغتشاش فکری ب
می شوند که کدام از اين ھا را  آشفتگیجوان ھا دچار 
 ای ی غير مسئوQنهکارھا يکی از اين! انتخاب بکنند؟

احزاب کمونيست و کارگری  اند است که افرادی رفته
کار کرده ون اين که در راه ساختن آن ، بده اندساخت
  ! باشند

داخل ايران اين است  من به جوان ھای ۀبنابراين توصي
ی را که برشمردم، آن ياول، آن مؤلفه ھا ۀکه در وھل

چھار مؤلفه ای که در ابتدای جلسه اشاره کردم، درنظر 
ا تشخيص دھند که داشته باشند و بر اساس اين مؤلفه ھ

است و چه » مارکسيستی زموسياليس« ۀچه کسی در جبھ
يعنی بايد تشخيص دھند . کسی در اين جبھه قرار ندارد

که چه کسانی با مسائل اجتماعی به شکل علمی برخورد 
ی را اعمال و ترويج می ايمی کنند، چه کسانی نخبه گر

کنند، آن کسانی که نخبه گرايانه و از باQ برخورد می 

وسياليزم مارکسيستی کنند، اين ھا جايگاھی در درون س
 .ندارند

آن ھايی که دموکراسی را رعايت نمی کنند و چپ و 
راست رفقای خودشان را از احزاب خودشان اخراج می 
 کنند، مطمئن باشيد که اين ھا خيانت خواھند کرد، و اگر

ن خائن نباشند، در آتيه به جنبش کارگری کمونيستی ا�
ت ھای اين ھا شباھ. در داخل ايران خيانت خواھند کرد

شمالی  ۀاز دوران استالين، پولپوت، کر را زياد ديده ايم،
که اند ھای چپ گرا بوده  اقسام گرايش و و غيره، انواع

نشان دادند که دموکراسی  ،به قدرت رسيدند وقتی
 .سوسياليستی را رعايت نمی کنند

راديکال  ،ديگر اين است که مارکسيزم انق8بی ۀلأمس
ال مبارزه است و قوانين بورژوايی است و ھميشه در ح

در  با دست بردن به ريشه ھا، بلکه ،را دنبال نمی کند
حال پيدا کردن راه حل ھا است برای اين که نظام سرمايه 

واقع  سوسياليزم مارکسيستی در. داری را سرنگون بکند
گرايشی است که اصوQً با کسانی کار دارد که در جنبش 

 .عاليت می کندين فيشرکت دارند و از پا

بينند که   اگر اين چھار مؤلفه را جوانان رعايت کنند، می
حزبی که در  ۶٠الی  ۵٠تعداد بسياری از اين 

چون اين . بايد حذف شوند، می يابند ھای اينترنتیجستجو
از طرف . ھا احزابی نيستند که بشود رويشان حساب کرد

ديگر ما اکنون بايد وارد يک روندی سازندگی شويم، 
روندی که . برای تدارک ساختن سازمان بين المللی

خود دارد و با  ۀرا در دستور برنام »احيای مارکسيستی«
ما بايد . سوسياليزم مارکسيستی توافق دارد ۀچھار مولف

اين بحث ھا را از طريق اتحاد عمل ھای پايداری بين ھم 
داشته  )چه در داخل ايران و چه در خارج از ايران(

ی که خواھان تدارک انق8ب ھستند، وارد اين کسان. باشيم
يک سلسله بحث ھای مانند بحث امشب . روند می شوند

 ۀی که ھستيم عدياق ھاترا با ھم انجام می دھيم، در اين ا
بيشتری بيايند و تبادل نظر کنيم و مطالب خود را با ھم 
بحث بکنيم، درضمن فعاليت مشترک بکنيم، چون نمی 

چون ممکن است اين بحث . بحث بکنيم شينيمنتوانيم فقط ب
زيرا اين بحث ھايی ھستند تئوريک و  ،ھا به درازا بکشد

طوQنی و نياز به مطالعه دارد، منتھا اين بحث ھا ھدفمند 
است، ھدف اين بحث ھا اين است که ما را برای تدارک 

 بدھد انق8ب آتی ايران آماده بکند و ابزاری را به دست ما

برای اين که  ؛با ھم بسازيم»  انق8بیحزب پيشتاز «که 
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 کارگر و خودمان را برای سرنگونی اين رژيم ۀکل طبق

ورود به دوران انتقال از سرمايه  برایتدارک ببينيم، 
 .داری به سوسياليزم و استقرار يک دولت کارگری

 هفعاليت ھای عملی ما ھم  مشخصاً مرتبط می شود ب
که امروز در  کارگران و رھبران کارگری از حمايت
يکی از محوری ترين فعاليت ھا در . ھستند ھا زندان

آن  دوران انتخاب ھمين چند روز ديگر و دوران پس از
کسانی . ن در زندان ھستنددفاع از متحدين ما است که ا�

ه و برجسته ای ھستند که برای که از کارگران شناخته شد
انند رضا کارگر امروز به زندان افتاده اند، م ۀطبق یيرھا

شھابی ھا، مانند شاھرخ زمانی ھا که امروز در زندان 
 ھستند و بايد از زندان بيرون آيند و ما بايد در سطح بين

 .مشترک کنيم ۀالمللی برای آزادی آن ھا مبارز

ھم مھم ھست، اين است که ما در داخل  آخر که آن ۀلأمس
د ايران تنھا نيستيم، ما بايد شبکه ھای بين المللی ايجا

کنيم، ھمين عقايدی که در بين ايرانی ھا مطرح می شود، 
امروز در سطح بين المللی درحال بحث شدن است و 

با ھمين نام  »احيای مارکسيستی«گرايشی به نام گرايش 
ايجاد شده که چندين ھزار نفر از کشورھای مختلف، 
مانند ترکيه، فرانسه، انگلستان، امريکا و آلمان و غيره 

به اين گرايش می دانند و در حال بحث متعلق خودشان را 
آينده در لندن يکی از  ۀتبادل نظر ھستند و اتفاقاً ھفتو 

خواھد شد به زبان انگليسی،  برگزارجلسات عمومی 
را متعاقد کنيم که راه  نکه متحدين بين المللی ما برای اين

که در آن ھستيم، ايجاد  یبرون رفت از اين بن بستحل 
 .ل انق8بی استيک بين المل

 .با تشکر از شما

 

  

 

  

  

  

  

  سوسياليزم علمی، و سوسياليزم علمی، و 

  استراتژی انقJب در عصر کنونی استراتژی انقJب در عصر کنونی 

  

  آرام نوبخت

  مقّدمه

وبستر، توليدکنندۀ لغتنامۀ مشھور -ھر سال شرکت مريام

، واژه ای را به عنوان واژۀ سال انتخاب می »وبستر«

 کند؛ اين انتخاب، در واقع بر مبنای ميزان جستجوی يک

سال . واژه در وب سايت لغتنامه صورت می گيرد

گذشته، دو واژه در فھرست بيشترين جستجوھا قرار 

٢سرمايه داری و سوسياليزم: گرفت
.  

کام8ً قابل درک است که چرا مردم ت8ش می کنند تا 

ھر . اجتماعی را بفھمند-مفھوم اين دو نظام اقتصادی

و پيامدھای روزی که می گذرد، ما بيش از قبل با اثرات 

از زمانی که از . سرمايه داری دست به گريبان می شويم

خواب بلند می شويم تا زمانی که در نھايت خستگی به 

رختخواب بازمی گرديم، به طور ممتد برای ديگران کار 

از يک سو موعظه می کنند که تحصي8ت . می کنيم

باQتری را برای » جايگاه اجتماعی«باQتر، آيندۀ شغلی و 

ارد، ولی به عکس می بينيم که ھزاران ھزار فرد د

تحصيل کرده، بيکاری را تجربه می کنند يا در مشاغلی 

ھستند که به ھيچ وجه موجب رشد ھيچ يک از توانايی ھا 

اگر دنبال شغل باشيم، بايد . و استعدادھای آن ھا نمی شود

با تھيۀ رزومه و ارسال درخواست و طی کردن يک 

استخدام يک شرکت يا مؤسسه پروسۀ دراز، تحت 
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خود حتی » پيشرفت«دربياييم و برای حفظ شغل و 

ابتدايی ترين روابط انسانی و دوستانه با ساير ھمکاران 

اگر منتظر دستمزد . در محيط کار را ھم زير پا بگذاريم

مناسبت ھستيم، بايد انتظار بکشيم که کارفرما يا رئيس و 

انواع ماليات و  مديريت محترم پس از کسر سود خود و

بيمه، مقدار باقی مانده را به دست ما بدھد، که البته ھمين 

اگر بخواھيم سفر . صورت می گيرد» تعويق«ھم با کلی 

برويم، بايد بعد از طی کردن پروسۀ پذيرش درخواست 

مرخصی از سوی مديريت، ھزينۀ بنزين و خوراک و 

محل سکونت موقتی و ھزاران مورد ديگر را درنظر 

يريم و احتماQً در آخر از خير سفر بگذريم، و ترجيح بگ

دھيم روز استراحت خود را در ھمان آلودگی ھوای شھر 

وقتی بيمار يا دچار سانحۀ کار می شويم، بايد . سپری کنيم

دست به دامان بيمۀ تأمين اجتماعی يا ساير مؤسسات 

خصوصی بيمه بشويم و در بسياری موارد، پس از 

ن، نتوانيم اين ابتدايی ترين حّق خود را کلنجارھای فراوا

  ... از آن ھا بگيريم

ھنگامی که به باقی . اما اين ھا تنھا يک نيمۀ ماجرا است

دنيا نگاه می کنيم، تصوير کلی و به مراتب زننده تری را 

کافی است اندکی به انبوه اخبار رسانه ھا و . می بينيم

کلمبيا به شرکت کوکا کوQ در . روزنامه ھا سرک بکشيم

دھندگان اتحاديه باند ھای مسلح پول می دھد تا سازمان

ده ميليون نفر از مردم . ھای کارگری را به قتل برسانند

کنگو در طول جنگ ھای داخلی بر سر کنترل منابع 

ناتو در خاورميانه از سلفی . معدنی کشور جان باخته اند

زار ھا و بنيادگرايان اس8می حمايت می کند و ھزاران ھ

نفر از مردم به عنوان پناھنده در ساير کشورھا در 

وقتی کمی اوضاع . بدترين وضعيت به سر می برند

اقتصادی امريکا را به عنوان کشور سرمايه داری درجه 

رؤيايی «يک دنيا کنکاش می کنيم، می بينيم که تصوير 

نرخ : ناگھان دود می شود و به ھوا می رود» امريکايی

مان شروع بحران روندی شديداً فقر دست کم از ز

 ۴۶.٢درصد يا  ١۵به  ٢٠١١صعودی داشته و تا سال 

ميليون نفر رسيده است؛ يعنی معادل ھمان نرخی که در 

وجود داشت و از آن  ٨٣- ١٩٨٢بحبوحۀ رکود سال 

) درصد ١۵.١( ١٩٩٣زمان تاکنون، به استثنای سال 

 ، قريب به٢٠١١در سال ! باQترين نرخ فقر بوده است

مييلون نفر از شھروندان امريکا، يعنی چيزی در  ۵٠

!حدود يک ششم جمعيت، فاقد پوشش بيمه بوده اند
٣

  

در يک ک8م، روزی نيست که خبری از تجاوز، جنگ و 

کشتار، غارت، نفت، تخريب محيط زيست، سودھای 

دستاوردھای ظاھراً . نجومی ابرشرکت ھا و غيره نشنويم

به جای رھايی بشر، اسارت  ساز علم و تکنولوژی، تاريخ

  .و نکبت را برای او به ارمغان می آورد

اما وقتی ھمۀ اين مسائل و مشک8تی که ما در ايران با آن 

چه کم تر و چه  -ھا رو به رو ھستيم، در سطوح ديگری

در ساير نقاط دنيا ھم ديده می شود، قاعدتاً بايد  -بيش تر

يعنی يک ھمۀ اين ھا . دنبال يک علت مشترک باشيم

اجتماعی وجود دارد که -چيز، يک نظام خاص اقتصادی

ھر جای جھان باشد، ھمين خصوصيات مشابه را از خود 

مشترک » عامل«در عصر حاضر اين . نشان می دھد

ف8کت و مصيبت، ھمان نظام سرمايه داری است و نه 

جبر «مث8ً آن چيزی که محسن نامجو در ترانه اش 

  !می نامد »جغرافيايی

بايد به ياد داشته باشيم که سرکوب، جنگ و خونريزی، 

نابودی محيط زيست، بيکاری، ھمه و ھمه عوارض و 

پيامدھای سرمايه داری، به ويژه در قرن بيست و يکم، 

نظام سرمايه داری، نظامی است که کّل حيات بر . ھستند

ۀ زمين را، صرف نظر از اين که در کدام روی کر

  .موقعيت جغرافيايی باشيد، تھديد می کند

اما به موازات ويرانگری نظام سرمايه داری، و به 

خصوص طی بيش از پنج سال گذشته که نظام اقتصادی 

جھان به لرزه درآمده است، ما شاھد مبارزات و واکنش 

ر نظام باوضعيت اسف. دفاعی مردم نيز بوده و ھستيم

سرمايه داری، مردم را به ستوه آورده و دقيقاً به ھمين 

در برابر  بديلخاطر است که آن ھا به طور جّدی به يک 

به اعتقاد ما، با تغيير شرايط عينی . اين نظام می انديشند

زندگی مردم جامعه، آگاھی آن ھا نيز عميقاً دستخوش 
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٣٦ 
که با به ھمين دليل به خوبی می بينيم . تغيير می شود

وجود چندين دھه تبليغات شبانه روزی سرمايه داری، 

چگونه وقوع بحران اقتصادی، سقوط عظيم زندگی 

مردم، بيکاری و فاش شدن موجی از رسوايی ھای 

اخ8قی و مالی سردمداران دولت ھا، آگاھی ضّد نظم 

به . موجود را در ميان مردم جھان تقويت کرده است

، ٢٠٠٩اواخر سال  عنوان مثال به ياد داريم که

خبرگزاری بی بی سی با انتشار نتايج يک نظرسنجی 

: نارضايتی گسترده از سرمايه داری«جھانی با عنوان 

: اع8م کرد» بيست سال پس از سقوط ديوار برلين

بيست سال پس از فروريختن ديوار برلين، نظر سنجی «

نشان می دھد که  BBCبين المللی جديد سرويس جھانی 

از سرمايه دارِی بازار آزاد گسترده است و به  نارضايتی

کشور می گويند که اين  ٢٧در  %١١طور متوّسط تنھا 

سيستم به خوبی کار می کند و اِعمال مقّررات بيش تر 

»ايدۀ خوبی نيست
٤

 .  

-به ھمين دليل است که بار ديگر و برخ8ف تزھای بی

دۀ فوکوياما، اي» پايان تاريخ«مايه و ورشکسته ای مانند 

لزوم انق8ب اجتماعی و تغيير ريشه ای و راديکال، جان 

اما متأسفانه تجربۀ مھيب استالينيزم . تازه ای گرفته است

خاصيت و بی در شوروی و اقمار آن، و وجود احزاب بی

که ھنوز ) »رھبری«ولی مدعی (ارتباط با طبقۀ کارگر 

از سنن استالينيزم گسست چندانی نکرده اند، ھنوز ھم به 

عنوان يکی از موانع جّدی پيش روی ترويج ايدۀ 

سوسياليزم قرار داشته و اتفاقاً يکی از ابزارھا و اھرم 

ھای ھميشگی تخطئۀ سوسياليزم از سوی بورژوازی 

  .بوده است

بخش عظيمی از مردم جھان که استثمار نظام سرمايه 

داری را لمس می کنند، به ويژه جوانان آن، به ضرورت 

ام رسيده اند؛ اما اين پرسش ھا ھنوز در اين نظ تغيير

  : ذھن ميليون ھا نفر پابرجاست

ھنوز ھم يک » سوسياليزم«چه بديلی وجود دارد؟ آيا  -

  بديل مطرح و زنده است؟
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آيا بايد تجربۀ شکست خوردۀ شوروی سابق يا  -

کشورھايی نظير کرۀ شمالی را تکرار کرد؟ اين ھا برای 

زم به عنوان يک بديل کافی سوسيالي» بی اعتباری«اثبات 

  نيست؟ 

از جمله در (آيا در کشورھای عقب مانده و استبدادی  -

که ھنوز حتی به ھمان دموکراسی نيم بند و ) ايران

ظاھری کشورھای اروپايی و امريکا ھم نرسيده اند، می 

  توان اصوQً به سوسياليزم فکر کرد؟

بنابراين ما وظيفه داريم که ضمن شناخت ماھيت و 

مکانيزم نظام سرمايه داری، ابتدا با نگاھی علمی مفھوم 

سوسياليزم را درک کنيم، از اشتباھات و درس ھای 

گذشته بياموزيم و سپس در تقابل با تحريفات بورژوازی 

و جريان ھای استالينيستی آن را به عنوان عالی ترين 

سال تجربۀ مبارزۀ اجتماعی  ٢٠٠بديل ممکن، با حدود 

چه در (آن، در جامعه ترويج و تبليغ کنيم  جھانی در پشت

پس اجازه دھيد که ). سطح نظری و چه در سطح عملی

در اين جا پس از اشارۀ مختصری به سرمايه داری، به 

تدريج به مفھوم سوسياليزم و مسائل مرتبط با آن 

  .بپردازيم

  بديل ناگزير سرمايه داری: نظام سوسياليزم

ق به دوران ت�اريخ ُم�درن سوسياليزم نه مفھومی است متعل

ت���اريخ . بش���ر و ن���ه مفھ���ومی اس���ت وي���ژۀ طبق���ۀ  ک���ارگر

مس�اوات و ع�دالت اجتم�اعی، ت�اريخ ھ�زاران س�الۀ بش��ری 

در واق���ع از مقطع���ی ک���ه دوران کم���ونيزم اولي���ه و . اس���ت

مالکيت قبيله ای سپری ش�د، بش�ريت ھ�م چن�ان در آرزوی 

مالکي�ت جمع�ی ب�ه س�ر م��ی » دوران ط8ي�ی«بازگش�ت ب�ه 

  .ده استبر

از زمان افسانه ھای يونان قرن ھشتم قبل از مي8د مس�يح، 

ت��ری وام گرفت��ه ک��ه خ��ود از س��نت ش��فاھی ب��ه مرات��ب کھ��ن

ت�����ا زم�����ان  -)Cronus(عص�����ر کرون�����وس  -ش�����ده ب�����ود

و آموزش مذاھب مختلف، به وي�ژه در دوران » اف8طون«

اوليۀ آن ھا، اين قبيل عقاي�د ب�رای اقش�ار فقي�ر و ب�ی چي�ز، 

مث��ال ج��البی ک��ه م��ی ت��وان گف��ت . س��ياری داش��تج��ذابيت ب

اي�ن خزان�ه از . در دوران ص�در اس�8م اس�ت» بيت المال«

ب�ه ھ��ر ح��ال، در . غ�ارت ام��وال غيرمس�لمانان پُ��ر م�ی ش��د

اکثر موارد، در حالی که اديان جدي�د ت�دريجاً ب�ه بخش�ی از 



 

٣٧ 
دستگاه حاکميت تبديل می شدند، علمای مقدس ب�ه موعظ�ه 

ام���ا ھم���ۀ اي���ن . مش���غول بودن���د »بھش���ت موع���ود«درب��ارۀ 

دي�دگاه ھ��ای مختل��ف، در اص��ل ش�کل ھ��ای مختل��ف توزي��ع 

ب��ا پي��دايش ب��ورژوازی، . دوب��ارۀ فق��ر بودن��د و ن��ه ث��روت

ص��نعتی ش��دن تولي��د و ش��کل گي��ری پرولتاري��ا پاي��ۀ م��ادی 

٥آزادی بشريت در دوران سرمايه داری به وجود آمد
.  

-مولامتياز تاريخی مارکس در اين است که نخستين فر

. بندی علمی از سوسياليزم را تدوين و ارائه کرده است

» علمی«اما بايد ب8فاصله پرسيد که در اين جا صفت 

دقيقاً به چه مفھومی است؟ در واقع پيش از مارکس، 

وجود ) اتوپيايی(» تخيلی«جريان ھای مختلف سوسياليزم 

سوسياليزم تخيلی، ابتدا در انگلستان فئودالی قرن . داشتند

مي8دی، پديدار شد و توماس مور در کتابی با عنوان  ١۶

به توضيح و تشريح آن ) مي8دی ١۵١۶(» آرمان شھر«

در واقع ھمان طور که مارکس ھم تلويحاً اشاره . پرداخت

می کند، سوسياليزم تخيلی يک ديدگاه نوستالژيک نسبت 

بوده است که رھايی از چنگ » کمونيزم اوليه«به دورۀ 

تم شديد نظام فئودالی را در بازگشت به نابرابری و س

در » مور«. روابط و مناسبات اين دوره جستجو می کرده

حقيقت تصور می کرد که با داشتن ايدۀ جامعۀ آرمان 

شھری خود، تنھا کافيست که اشرافيت را به امکان 

ساختن چنين جھانی متقاعد سازد تا نھايتاً چنين دنيايی 

ا قرن ھجدھم، اين تصور تنھا ت. واقعاً بتواند ساخته شود

٦به ميزان ناچيزی تکامل يافته بود
.  

وجه مشترک ھمۀ سوسياليست ھای تخيلی، ضّديت آن ھا  

تمامی . با استثمار وحشيانۀ نظام سرمايه داری بود

سوسياليست ھای تخيلی قرائت و برداشت مختص به خود 

را از يک جامعۀ اخ8قی و انسانی داشتند، و اميدوار 

د که اين قرائت، در درون جامعه نفوذ کند تا بلکه بودن

مردم به سوی محو مناسبات بربريت سرمايه داری و 

دھی مجدد جامعه مطابق با انديشه ھا و موعظه سازمان

با اين حال ھيچ يک از آن ھا نه . ھای آن ھا، قدم بردارند
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و ماھيت طبقاتی  سوسياليزممفھوم «مراد شيرين،  
  .۵٨و  ۵٧، نشريۀ ميليتانت، شماره ھای »دولت شوروی

٦
، ميليتانت »خرده بورژوايی سوسياليزم«آرام نوبخت،  

  .۵٣شمارۀ 

گرا برای دست يافتن به اين يک استراتژی عينی و واقع

گرا بودن اص خود داشتند و نه توانستند واقعی خ»اتوپيا«

ديدگاه خاص خود را در قياس با ساير ديدگاه ھا نشان 

٧دھند
.  

  

اما مارکس و انگلس خود را به انتقاد از سوسياليست ھای 

آن ھا به ع8وه در انتقاد به . تخيلی محدود نکردند
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 سوسياليزمتخيلی و  سوسياليزم«انگلس در اثر  

، با اشاره به آثار سوسياليست ھای )١٨٨٠(» علمی
و توماسو ) قرن شانزدھم(تخيلی مانند توماس مور 

  :، می نويسد)قرن ھفدھم(کامپان8 

تصاوير اتوپيايی سده ھای شانزدھم و ھفدھم از «
چگونگی جامعۀ آرمانی و نظريه ھای به وضوح 

در قرن ھجدھم، بيان ) مابلیو  مورلی(کمونيستی 
 اين خيزش ھای انق8بِی طبقه ای ھنوز تئوريِک متناظر با

در خواست برابری ديگر به برابری . نيافته بودند تکامل
در حقوق سياسی محدود نمی شد، بلکه به موقعيت 

اين فقط امتيازات . اجتماعی افراد نيز تسری يافته بود
طبقاتی نبود که بايد برانداخته می شد، بلکه خود اخت8ف 

کش که تمامی بی تکلف و رياضت یکمونيزم. طبقاتی بود
لذت ھای زندگی را محکوم می کرد، نخستين شکل از 

در اين زمان بود که سه آرمان گرای . آموزۀ جديد بود
، که نزد او جنبش طبقۀ سن سيمون: بزرگ ظھور کردند

متوسط در کنار جنبش پرولتری ھنوز اعتباری بی چون 
ه توليد که در کشوری ک اوئن، و فوريهو چرا داشت، 

سرمايه داری بيشترين توسعه را داشت و تحت تأثير 
تعارضات ايجاد شدۀ آن، در پيوند مستقيم با ماترياليسم 
فرانسوی، پيشنھاداتش را برای از ميان برداشتن اصولی 

  ».اخت8ف طبقاتی طرح کرد



 

٣٨ 
سوسياليزم فئودالِی ضّد انق8بی، سوسياليزم خرده 

سوسياليزم محافظه کارانۀ بورژوايی ھم بورژوايی و 

علت ھمۀ اين مرزبندی ھای مارکس و . ثابت قدم بودند

. ، مشخص است»سوسياليزم«مختلف » انواع«انگلس با 

سوسياليزم به عنوان آلترناتيو سرمايه داری، در ذھن 

طبقات مختلف با انگيزه ھای مختلف، معانی مختلفی 

م رياست حکومت آلمان که در مقا» بيسمارک«مث8ً . دارد

را » ضّد سوسياليستی«قانون  ١٨٧٠در اواخر دھۀ 

دولت «تصويب کرد، چند سال پس از آن اع8م کرد که 

بايد به معرفی بيشتر سوسياليزم در پارلمان ما 

!»بپردازد
٨
.  

به ھر حال مارکس راه خود را اين سنت اتوپيايی جدا 

که کرد و از طريق مطالعه در دو حوزۀ مشخص بود 

مارکس . توانست سوسياليزم را بر پايۀ علمی آن بنا کند

ابتدا به مطالعۀ عميق تاريخ روی آورد و ھمين امر او را 

به اين جمع بندی رساند که نيروی محرکۀ توسعه و 

، و در ٩تکامل تاريخی، چيزی نيست جز مبارزۀ طبقاتی

تاريخ تمامی جوامع تاکنون «: ھمين جاست که می گويد

البته اين نتيجه . »اريخ مبارزۀ طبقاتی استموجود، ت

گيری يک استدQل و ادعای تجربی است، اما تاريخ خود 
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، »و ماھيت طبقاتی دولت شوروی سوسياليزممفھوم « 
  .۵٧ميليتانت شمارۀ 

٩
ی مبارزۀ طبقاتی به عنوان نيروی محرکۀ تأکيد رو 

آشتی «تاريخ، تمام جريان ھايی را که سعی دارند تا 
و » رفاه عمومی«، نظريۀ »آشتی کار و سرمايه«، »ملی

را تبليغ کنند، بی » سازش طبقاتی«در يک ک8م، خطّ 
مارکس و انگلس نه فقط در مانيفست . اعتبار می سازد

بعد از نگارش اين اثر در سال  ٣٠کمونيست، که تقريباً 
يعنی ببل، (نامه ای به رھبران سوسيال دموکرات آلمان 

قريب به «: بازھم تأکيد کردند) ليبکنشت، براکه و ديگران
سال که ما تأکيد داشته ايم مبارزۀ طبقاتی، نيروی  ۴٠

محرکۀ ب8واسطۀ تاريخ است، به خصوص، مبارزۀ 
م عظيم انق8ب طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا، اھر

  ).١٨٧٩سپتامبر (» اجتماعی کنونی است

http://www.marxists.org/archive/marx/work

s/1879/09/18.htm 

سرشار از نمونه ھای فراوانی است که حتی مورخين 

بورژوايی را ھم واداشته تا برای توضيح رويدادھای 

  .تاريخی، به مفھوم طبقه متوسل شوند

زاده می شود، اما اين حقيقت که تاريخ از مبارزۀ طبقاتی 

پاسخی را در درون جامعۀ سرمايه ھنوز سؤال ھای بی

طبقات متخاصم کدام اند؟ کدام : داری به جای می گذارد

طبقه در مبارزه غالب خواھد شد؟ اين طبقه، به خلق و 

  ايجاد چه نوع جامعۀ جديدی واداشته خواھد شد؟

دومين مطالعۀ عميق مارکس که به ارائۀ تحليلی دقيق و 

افانه از عملکرد و مکانيزم سرمايه داری انجاميد موشک

گرد  سرمايهو نتايج آن در قالب مجموعۀ چھار جلدی (

، دقيقاً در برخورد با ھمين پرسش ھای باQ )آمده است

تحليل مارکس نشان می دھد که اوQً از . صورت گرفت

آن جا که سرمايه داری اقتصادی است مبتنی بر مالکيت 

کم در يک سطح، نظامی است که خصوصی فردی، دست

بنا به تعبير . ديگر وادار می سازدھمه را به رقابت با يک

است که » جنگ ھمه عليه ھمه«توماس ھابز، اين ھمان 

طی آن ھر فرد ت8ش می کند تا منفعت خود را به بھای 

 «: مارکس می نويسد. منافع ديگری به حداکثر برساند

آورد، و در رابطه  مىتنھا نيرويى که آنان را گرد ھم 

ھر . جويى فردی و نفع شخصى است دھد، بھره  قرار مى

. يک تنھا ملتفت حال خويش است و پروای ديگری ندارد

حال يا بنا بر ( و افرادی اينچنين، دقيقاً به ھمين دليل

ھماھنگی از پيش مقّرری ميان امور عالم و يا به فضل 

ير عموم و به سود يکديگر، برای خ) حکمت بالغۀ الھى

در جھت نفع جمع، دست در دست يکديگر کار 

».کنند مى
١٠
   

تر متوجه می شويم که سرمايه و ثانياً در سطحی عميق

، ھرگز افراد را در »ھابزی«داری در اين ميدان جنگ 

از ھمان . سنگ قرار نمی دھدموقعيت ھايی يکسان و ھم

، خیشرايط ويژۀ تاريابتدا، گروه ھايی از افراد به دQيل 

يعنی وسايل کار، ماشين آQت،  -مالک ابزار توليد

                                                           
١٠

، ترجمۀ جمشيد ھاديان، ج »سرمايه«کارل مارکس،   
  :۶، فصل ١

http://www.kapitalfarsi.com/f06/f06.htm 



 

٣٩ 
ساختمان ھا، مواّد خام و ھر آن چه برای توليد اق8م 

ھستند؛ در حالی که  - مورد نياز جامعه ضروری است

اکثريتی از اعضای جامعه فاقد مالکيت ھستند و به ھمين 

دليل به اجبار بايد در جستجوی اشتغال و کار برای گروه 

بنابراين سرمايه داران، به عنوان مالکين . داول باشن

روی از سود قادرند تا ابزار توليد اجتماعی،  با دنباله

ميزان مالکيت خصوصِی در دسترس خود را گسترش 

ديگر، اما سرمايه داران به دليل رقابت دائمی با يک. دھند

مقدار آن » حداکثر«نه با ھر سطحی از سود، بلکه تنھا با 

در واقع، به بيان ديگر، اين سود . دارضا می شون

ھنگفت، در حکم انبار مھماتی است که سرمايه دار را 

قادر به به ادامۀ رقابت، تضعيف و دست آخر حذف رقيب 

  .خودش می کند

اما ھمين نياز به حداکثر کردن سود، که خود از رقابت 

درونی سرمايه داری سرچشمه می گيرد، در عوض به 

) آنتاگونيستیبه اصط8ح (آميز يک ديناميسم خصومت

شديد در بين سرمايه داران، و به ھمين ترتيب در بين 

تحقق ھمۀ مطالباتی که . کارگران، منجر می شود

از جمله -کارگران برای خود و خانواده ھايشان دارند

دستمزدھای باQتر، بيمه، تعطي8ت، مرخصی درمانی، 

 -ر اين ھاحقوق مستمری، حق عائله مندی، مزايا و نظاي

يعنی . فقط به بھای سود سرمايه دار امکان پذير است

ھرچه موفقيت کارگران در دستيابی به منافع خودشان 

دقيقاً به . تر خواھد شدتر باشد، سود سرمايه دار کمبيش

ھمين دليل است که سرمايه داران و کارگران ھميشه در 

 گاھی اين. يک نزاع و کشمکش دائمی با يک ديگر ھستند

مث8ً : نزاع شکلی خفيف و تقريباً نامرئی به خود می گيرد

زمانی که کارگران زودتر محل کار خود را ترک می 

کنند و يا از ديگران می خواھند که برای آنان ساعت 

اما در دوره ھايی ديگر، اين روابط . ورود و خروج بزنند

: متخاصم به شکلی خشونت آميز بروز پيدا می کند

است در محيط کار، زد و خورد با درگيری با حر

نيروھای انتظامی و پليس در خيابان، درھم شکستن و 

خرد کردن ابزار کار، اشغال کارخانه و توقف توليد برای 

  .به زانو درآوردن کارفرمايان

تا به اين جا ما به مناسبات موجود در بين سرمايه داران 

. ه ايمچنين در بين کارگران و سرمايه داران پرداختو ھم

اما پيش از اين که به مناسبات حساس موجود در بين خود 

کارگران برگرديم، به ناچار بايد گرايش ھای مختلفی را 

  : که در درون نظام سرمايه داری وجود دارد، درک کنيم

اول، گرايش به رشد طبقۀ کارگر در نتيجۀ رقابت ميان 

سرمايه داران که طی اين پروسه، بازندگان به درون 

  .بقۀ کارگر سقوط می کنندط

دوم، طی پروسۀ رقابت و انباشت سرمايه، يک بنگاه 

سرمايه داری، بنگاھی ديگر را می بلعد، و بنابراين 

گرايش به رشد اندازۀ بنگاه غالب و گردآوردن شمار 

ديگر در محل کار، بروز زيادی از کارگران در کنار يک

  .می کند

-نده، مستلزم جمعسوم، رشد اندازۀ بنگاه ھای باقی ما

تری از سود برای مقابله با رقبای آوری مقادير بزرگ

اين گرايش، به ايجاد نزاع . تر سرمايه دار استبزرگ

شديد ميان سرمايه داران، و ميان کارگران تحت استخدام 

  .ھر يک از آن ھا با يک ديگر، می انجامد

مرج و وبرنامه، پرھرجچھارم، طبيعت و ماھيت بی

انۀ سرمايه داری يک نتيجۀ اجتناب ناپذير دارد خودخواھ

و آن بروز بحران ھای ادواری و فراگير اقتصادی است، 

به طوری که صنايع ورشکسته می شوند، توليد به حالت 

تعليق در می آيد و بخش عظيمی از طبقۀ کارگر، بيکار 

می » ارتش ذخيرۀ کار«می شود و به آن چه که مارکس 

  .نامد، می پيوندد

: رکس و انگليس در مانيفست کمونيست می نويسندما

جامۀ جديد بورژوايی با مناسبات توليد، مبادله، و «

مالکيت اش، يعنی جامعه ای که ابزار توليد و مبادله ای 

اين چنين معظم خلق کرده است، به ساحره ای می ماند 

که ديگر قادر نيست قدرت ھايی را به وسيلۀ افسون 

».اخوانده، کنترل کندھايش از زير زمين فر
١١
   

به طور خ8صه، تمامی اين گرايش ھا طبقۀ کارگر را 

وادارمی کند تا برای دفاع از زندگی خود، وارد عمل 

در ابتدا کارگران به صورت انفرادی برای رفع . شود

چرا که نظام سرمايه . نيازھای خود اقدام خواھند کرد
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مانيفست «کارل مارکس، فردريش انگلس،   
  ١٠، نشر کارگری سوسياليستی، ص »کمونيست



 

٤٠ 
است،  فردگرايیداری و ايدئولوژی آن، حامی و مشوق 

به ھمين دليل ھمۀ مردم را تشويق می کند تا به عنوان 

  .افرادی مجزا از يک ديگر و به صورت فردی عمل کنند

اما کارگران به زودی متوجه خواھند شد که يک 

امنيت شغلی،  - کارفرمای منفرد ھرگز مطالبات آن ھا را

محقق نخواھد ساخت؛ به  -مزايا، افزايش دستمزد و غيره

ده که سرمايه داران به خوبی از منافع خود اين دليل سا

آگاھند و می دانند که پذيرش مطالبات يک کارگر، دير يا 

زود باعث خواھد شد تا صف طويلی از ديگر کارگران 

ضمناً يک کارگر به ! در پشت در محل کار ايجاد بشود

اما وقتی ھمين کارگران به . تنھايی فاقد نيرو و توان است

مل می شوند، ماجرا به کلی تغيير وارد ع جمعیصورت 

به عنوان مثال، با بروز يک اعتصاب، توليد به . می کند

حالت تعليق درمی آيد، سود کارفرمايان رو به کاھش می 

گذارد، ماشين آQت بی استفاده باقی می مانند، توليدات 

قبلی روانۀ بازار نمی شود و مشتريان برای يافتن 

  .جستجو خواھند کرد توليدکننده ای ديگر شروع به

با اين حال برای پيروزی اعتصاب، ماندن کارگران در 

کارگران به ناچار بايد از افرادی که . خانه کفايت نمی کند

سابقاً به طور منفع8نه سفارشات را در محل کار انجام 

می دادند، به کارگرانی تبديل شوند که ابتکار عمل را به 

سازماندھی و تدارک دست می گيرند و فعاQنه دست به 

آن ھا الزاماً بايد صفوف . برای مبارزه می زنند

اعتراضی، صندوق اعتصاب، کميتۀ خبررسانی و غيره 

پيروزی ھر . را شکل دھند تا در مقابل سرکوب بايستند

يک از مبارزات کارگری، بدون ترديد به ايجاد اعتماد به 

. منجر می شود - در کليت آن -نفس در درون طبقۀ کارگر

درس ھای ھر اعتصاب ب8فاصله در سطح طبقۀ کارگر 

  .گسترش پيدا می کند

کارگران از طريق ھمين آزمون ھا متوجه خواھند شد که 

، »بد«اين مبارزۀ دائمی، نه نتيجۀ وجود چند سرمايه دار 

نظامی که حيات . که نتيجۀ خود نظام سرمايه داری است

طريق استثمار  اش به ايجاد سود برای اقليتی از جامعه از

کارگران درمی يابند که آن . کل طبقۀ کارگر وابسته است

 يک طبقه، بلکه به عنوان منفردھا نه فقط به صورت 

آن ھا به اين نتيجه می رسند که کّل . استثمار می شوند

رقابت در ميان کارگران، کّل ت8ش ھای بورژوازی 

نافع برای ايجاد تعارض در ميان آن ھا، تنھا و تنھا به م

طبقۀ سرمايه دار خدمت می رساند، در حالی که 

آن ھا . ضرورتاً به کّل طبقۀ کارگر ضربه وارد می کند

در عمل به اين دديگاه مسلح می شوند که تنھا راه، اقدام 

جمعی به عنوان يک طبقه، و پذيرش اين اصل است که 

  .»ضربه به يک نفر، ضربه به ھمه است«

ّرف اکثريت جامعه است، از از آن جا که طبقۀ کارگر مع

از احداث اتوبان، (آن جا که کّل ثروت ھای اجتماعی 

پارک، بيمارستان، منازل مسکونی و پارک گرفته تا 

به وسيلۀ طبقۀ کارگر صورت ) آموزش، درمان و غيره

می گيرد، از آن جا که شريان ھای حياتی جامعه و نبض 

ز مشارکت آن در دستان اين طبقه است، پس اگر آگاھانه ا

خود در امور جامعه سر باز بزند، سرمايه داری به 

سرعت مسير سقوط را خواھد پيمود و اين ايده در ذھن و 

آگاھی کارگران نقش خواھد بست که آن ھا تنھا کسانی 

ھستند که قدرت تسخير و فتح تاريخ را دارند، تنھا کسانی 

آن  ھستند که قادرند جامعه را از بيخ و بُن تکان دھند، و

خواھد بود، ) اکثريت(را بنا به اصولی که به نفع آن ھا 

  .از نو بسازند

منطق بنابراين مارکس با دقت تمام نشان می دھد که 

حرکت  سوسياليزم، ناگزير کارگران را به سوی سرمايه

و تخيلی نيست؛ » اتوپيايی«اين ديگر يک نسخۀ . می دھد

يا شاھد کارگران يا به سوی سوسياليزم حرکت می کنند 

  .سقوط و نابودی حيات خود خواھند بود

کارگران که ديگر از مشاھدۀ سقوط دستمزدھای واقعی، 

شنيدن موعظه ھای کارفرمايان، تحمل کار سنگين و 

طاقت فرسا، نبود تعطي8ت، مشاھدۀ پادويی سياستمداران 

برای ثروتمندان و غيره به ستوده آمده اند، به پا خواھند 

و اساسی اقتصاد را در دست خواھند  خاست، نقاط حساس

گرفت، و جامعه را به سوی منافع اکثريت دگرگون 

تمام نھضت ھای تاريخی پيشين، يا «: خواھند کرد

نھضت ھای اقليت ھا ھستند و يا نھضت ھايی به نفع 

نھضت پرولتاريا، نھضت خودآگاه و مستقل . اقليت ھا

».اکثريت جامعه به نفع ھمان اکثريت عظيم است
١٢
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٤١ 
، برھه ای نوين را خواھد گشود که در آن »انق8ب«اين 

کارگران کنترل اقتصاد و تمامی ثروت ھايی را که ايجاد 

می کنند، در دست می گيرند، و سياست ھايی را در 

. زمينۀ اقتصادی پياده خواھند که بازتاب منافع آن ھاست

ومرج سرمايه داری که در آن افراد برای حداکثر ھرج

فعت شخصی و خصوصی خود در نزاع اند، کردن من

ريزی شده و تحت جای خود را به اقتصادی برنامه

« به قول مارکس، . نظارت دموکراتيک جامعه خواھد داد

و با�خره بياييد، برای تنوع ھم که شده، مجمعى از 

ھای آزاد را در ذھن مجسم کنيم که با وسايل توليد  انسان

شکال بس متفاوت قوۀ کار کنند، و ا اشتراکى خود کار می

خود را با خودآگاھى کامل به صورت قوۀ کار اجتماعى 

».رسانند واحدی به مصرف مى
١٣
   

برای مثال، بايد گفت که در جامعۀ سرمايه داری، ھزينه 

. ھای سنگينی صرف توليد نظامی و تسليحاتی می شود

مؤسسۀ بين المللی پژوھش ھای صلح «طبق تخمين 

، حدود ٢٠١١امی جھان در سال ، مخارج نظ»استکھلم

ترين کشور با بيش ١٠ميليارد دQر بوده و از بين  ١٧٣٨

ميليارد دQر،  ٧١١ھزينۀ نظامی، اياQت متحدۀ امريکا با 

١٤رتبۀ اول را به خود اختصاص می داده است
.  
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اين ھزينه ھای نظامی، تمام و کمال صرف حمايت از 

از دخالت ھای : سرمايه داری و ارگان ھای آن می شود

مرحله ای باQتر از سرمايه داری که در اين (امپرياليستی 

در کشورھای مختلف در سراسر ) جا صحبت نشده است

جھان گرفته، تا تھيۀ پيشرفته ترين وسايل سرکوب نظامی 

و پليسی برای مقابله با شورش ھای توده ای که به دنبال 

چون بحران فعلی سرمايه داری، در تمامی کشورھا ھم

در کشور خودمان، ايران، . آتشفشان فوران کرده است

شاھديم که چگونه ھزينه ھای فراوانی صرف دستگاه 

ھای امنيتی، پليسی، ضّد شورش و در يک ک8م ارگان 

سرکوب می شود، اما در عين حال مدارس روستايی اين 

کشور به دليل نداشتن ابتدايی ترين امکانات، به راحتی 

- ی می شوند و ده ھا و صدھا دانشدستخوش آتش سوز

شاھديم که چگونه در کنار . آموز را قربانی می کنند

ھزينه ھای نجومی حاکميت سرمايه داری ايران، رژيم 

حتی از ارائۀ ابتدايی ترين کمک ھا به ھموطنان زلزله 

 ٣٣در کنار انبوه فقر، . زدۀ آذربايجان سرباز می زند

در يران مفقود می شود؛ ميليارد دQر از نظام بانکداری ا

درصد ارزش  ٥٥کشوری که ارز ملی طی يک سال 

دستگاه خودروی پورشه  ٥٠٠خود را از دست داده، 

وارد کشور شده، آن ھم بدون اين که کسی از نرخ مبادلۀ 

 !ارز مورد استفاده برای واردات اين خودروھا آگاه باشد

ايه به ع8وه در نظام سرم. و خ8صه ھزاران نمونۀ ديگر

داری، مبالغ ک8نی صرف تبليغات ايدئولوژيک می شود، 

ت8ش می شود فضايی از فردگرايی، مصرف گرايی، و 

  .ايجاد شود» تغيير«ترس از ھرگونه 

در مسير حرکت انق8بی به سوی جامعۀ سوسياليستی، 

کارگران در موقعيتی قرار خواھند گرفت که می توانند 

حات، مواد مخدر، سرمايه گذاری را نه به سوی تسلي

ابزار سرکوب و غيره، بلکه به سوی چيزھايی که به 

بھبود شرايط مادی و معنوی اکثريت جامعه می انجامد، 

يعنی آموزش کيفی، مسکن، حمل و نقل : ھدايت کنند

عمومی، بھداشت و درمان رايگان، حفاظت از محيط 

به طور . زيست، کشاورزی ارگانيک و نظاير اين ھا

 -ی ارکان و جوانب زندگی اقتصادیخ8صه، تمام

اجتماعی می تواند به نحوی سازمان يابد که بازتاب منافع 

  .اکثريت جامعه باشد



 

٤٢ 
خود در نظام سرمايه داری، نبود برنامه ريزی خودبه

بيکاری ايجاد می کند؛ به ع8وه، رقابت ميان سرمايه 

داران يا بروز بحران اقتصادی، موجب می شود تا بنگاه 

رکت ھا برای حفظ سود يا جلوگيری از زيان، ھا و ش

کارگران را تعديل کنند و در عوض شّدت کار را برای 

کارگران باقی مانده باQ ببرند؛ در اين جامعه وقتی از 

حرف زده می شود، منظور صرفاً » بھبود اشتغال«

افزايش مشاغل پاره وقت، سنگين و بدون بيمه و مزايا 

يستی، ھر کسی که قادر به اما در جامعۀ سوسيال. است

کار باشد، تشويق به کار خواھد شد، به طوری که ھفتۀ 

کاری متعاقباً کاھش خواھد يافت و امکان پرورش 

نابرابری . فکری، روحی و جسمی به وجود خواھد آمد

در جامعۀ سوسياليستی، به عنوان فاز نخست جامعۀ 

عی کمونيستی، تنھا در سھم افراد از ميزان توليد اجتما

اما در . است که بر حسب مقدار کار آن ھا تعيين می شود

فاز بعدی، ھمين امر ھم از ميان خواھد رفت و توزيع 

ديگر نه بر حسب سھم افراد در کار اجتماعی، بلکه بر 

در ادامه به اين موضوع (اساس نياز آن ھا خواھد بود 

  ).خواھم پرداخت

انسانی  به ع8وه کار در نظام سوسياليستی، ب8واسطه

خواھد شد؛ برخ8ف جامعۀ سرمايه داری، مردمی که 

در اين . نخواھند بود» کارفرما«کار می کنند تابع ارادۀ 

جامعه، تمامی مناصب، از طريق انتخابات جمعی 

صورت خواھد گرفت؛ نمايندگان رسمی تابع ارادۀ جمعی 

نکتۀ مھم اين . و در نتيجه قابل عزل يا نصب خواھند بود

ارگران در جامعۀ سرمايه داری بدون نياز است که ک

واقعی به کارفرمايان و مديريت سرمايه داری، توليدکنندۀ 

واقعی بوده اند و از اين منظر می توان گفت که سرمايه 

. داری خود به آن ھا طريقۀ ادارۀ جامعه را آموخته است

بنابراين طبقۀ کارگر در دوران گذار و مردم در جامعۀ 

ه راستی مشکلی برای ادارۀ جامعه سوسياليستی، ب

در مسير حرکت به سوی سوسياليزم و . نخواھند داشت

در نظام سوسياليستی، سازماندھی توليد از سوی جامعه، 

  .ھمزمان حداکثر شدن منافع جامعه را دربرخواھد داشت

وقتی افراد از آموزش کيفی برخوردار باشند، وقتی 

وقتی ھفتۀ کاری  کنترل کارگری بر توليد نھادينه شود،

ی که سرمايه داری بر افراد »تقسيم کار«کاھش پيدا کند، 

تحميل می کند، به تدريج از ميان خواھد رفت و فرصتی 

ايجاد خواھد شد تا ھمۀ افراد تمامی ظرفيت ھا، استعدادھا 

ھمان طور که . و توانايی ھای خود را توسعه ببخشند

اين واقعيت  نخستين نمونۀ«مارکس می گويد، تقسيم کار 

يک فعاليت داوطلبانه نيست،  ]...[را به دست می دھد که 

بلکه اجباری طبيعی است، عمل خود انسان تبديل به 

نيرويی بيگانه در مقابل او می شود که به جای آن که به 

. وسيلۀ او مھار شود، او را به بردگی گرفتار می کند

ر زيرا به محض آن که تقسيم کار به وجود می آيد، ھ

انسانی قلمرو خاص و انحصاری فعاليت خود را اشغال 

در صورتی که در جامعۀ کمونيستی که در  ]...[می کند 

آن جا ھيچ کسی قلمرو انحصاری فعاليت ندارد، بلکه ھر 

کس می تواند در ھر شاخه ای که ميل دارد مشغول کار 

شود، جامعۀ توليد ھمگانی را تنظيم می کند و از اين رو 

اين امکان را فراھم می کند که امروز اين و برای من 

فردا کار ديگری انجام دھم، در بامداد شکار کنم، بعد از 

ظھر ماھی بگيرم، و شامگاه به دامپروری مشغول شوم و 

پس از صرف شام، ھر طور که در نظر داشتم به انتقاد 

بپردازم، بی آن که ھرگز شکارچی، ماھی گير، چوپان يا 

»منتقد باشم
١٥

. 

ارکس ھرگز چنين توھمی نداشت که می توان کمونيزم م

را به شکل تمام و کمال آن، تنھا طی يک جھش انق8بی 

خود محصول » طبيعت بشر«ايجاد کرد؛ از آن جا که 

اجتماعی محيط زيست و فرھنگ ھا و -شرايط اقتصادی

ايدئولوژی ھای آن است، خصوصيات انسان در عصر 

خودخواھی، عطش يعنی فردگرايی،  -سرمايه داری

ھرگز  -سيراب ناپذير برای منافع بيشتر و مانند اين ھا

به ھمين خاطر مارکس ضمن . شبه محو نخواھد شد يک

می » نقد برنامۀ گوتا«اشاره به مراحل اوليۀ کمونيزم، در 

  : نويسد

آن چه بايد مورد بررسی قرار گيرد، يک جامعۀ «

وئيده، بلکه کمونيستی است، جامعه ای که بر پايۀ خود نر

برعکس از درون جامعۀ سرمايه داری بيرون آمده و 

ناچار در تمام زمينه ھای اقتصادی، اخ8قی و فکری، 

                                                           
١٥

کارل مارکس، فردريش انگلس، گئورگی پلخانف،  
، گردآوری و »باخ و ايدئولوژی آلمانیلودويگ فوئر«

  ٣١٢-٣١١. ترجمۀ پرويز بابايی،  نشر چشمه، صص



 

٤٣ 
ھنوز ع8ئم ويژۀ جامعۀ کھنه ای را که از بطن آن زاده 

»شده، داراست
١٦
.  

بنابراين ھمان طور که در باQ نيز اشاره شد، مارکس 

ورت بندی ص پايين ترو  باZترتمايزی بين مرحلۀ 

و  کمونيزميا آن چه به بيان لنين به ترتيب  -کمونيزم

ولی Qزم به . ناميده می شود، قائل بود - سوسياليزم

توضيح است که اين تمايز، به ھيچ وجه تمايزی کيفی و 

در ھر دو فاز، طبقۀ اجتماعی و در نتيجه . نيستبنيادی 

بی  دولت از ميان رفته است؛ مفاھيمی مانند پول و مبادله

معنا شده اند؛ کار به شکل مستقيم و ب8واسطه به جزئی 

اما در . از کّل کار اجتماعی تبديل گرديده است

فرد، سندی از جامعه دريافت می دارد که «سوسياليزم، 

پس از کاستن ساعاتی که (تعداد ساعات کارش در آن 

مشخص گشته و در ازای ) صرف صندوق اشتراکی شده

به ميزان کارش از انبار اجتماعی  اين سند او می تواند

».وسايل مصرفی برداشت کند
١٧

در اين حالت است که  

افراد از انگيزۀ مستقيم برای کار برخودار خواھند بود، و 

چيزی که اين (اين کار نه به فرسايش جسمی و روحی 

، که به رشد و افزايش )روزھا به خوبی تجربه می کنيم

  .کيفيت ھای انسان می انجامد

ته اين اصل باQ، يعنی تناسب پاداش با ميزان کار انجام الب

. شده، در نقطۀ مقابل اصل غالب سرمايه داری قرار دارد

در نظام سرمايه داری، کسانی مالک بيشترين ثروت ھا و 

! رفاه اجتماعی ھستند که اصوQً کاری انجام نمی دھند

بنابراين وضعيت تاحّدی وخيم می شود که بنا بر گزارش 

با عنوان  »کرديت سوئيس«مؤسسۀ  تشار يافته از سویان

درصد پايينی  ٥٠«، »٢٠١١گزارش ثروت جھانی «

درصد از  ١جمعيت جھان، در مجموع به زحمت مالک 

درصِد  ١٠برعکس، ثروتمندترين  .ثروت جھانی است

درصد از ثروت جھانی را در اختيار دارد و  ٨٤جمعيت، 

درصد از  ٤٤تنھايی  درصد به ١در اين ميان، باQترين 

                                                           
١٦

، »نقد برنامۀ گوتا«کارل مارکس، فردريش انگلس،  
  ٢٢. نشر کارگری سوسياليستی، ص

١٧
  ٢٣.ھمان، ص  

»دارايی ھای دنيا را به خود اختصاص می دھد
١٨

شدت . 

نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی تاحدی است که حتی 

خود ايدئولوگ ھای بورژوايی را ھم به اعتراف واداشته 

  .است

يک جزء مطلقاً حساس و مھم در اين پروسۀ تکامل 

ام در نظ. تاريخی، رابطۀ طبقۀ کارگر با دولت است

سرمايه داری، دولت به طور کلی تحت کنترل ثروتمندان 

و صاحبان ابزار توليد اجتماعی قرار دارد، و وقتی 

می شود، به معنای اختيار و » دموکراسی«صحبت از 

توانايی يک اقليت کوچک، ولی برخودار از قدرت و 

نظامی، رسانه ھا و ابزارھای -اقتصادی-نفوذ سياسی

ولوژيک، در اعمال ارادۀ خود به بمباران تبليغاتی ايدئ

دولت سرمايه داری قدرت را تماماً در . باقی جامعه است

انحصار خود درمی آورد و تمامی نھادھايی را که برای 

و اِعمال آن بر اکثريت جامعه » مقّدس«حفظ اين قدرت 

  .Qزم است، خلق می کند

مارکس تأکيد داشت که برای ايجاد نھادھايی که بتوانند از 

 بوروکراتيکوی اکثريت جامعه اداره گردند، نھادھای س

شوند؛ مارکس در نامه ای به » درھم شکسته«گذشته بايد 

، يعنی درست ھنگام ١٨٧١آوريل  ١٢کوگلمان به تاريخ 

اگر تو به فصل آخر کتاب «: کمون پاريس، نوشت

من نظر افکنی، می بينی که من خاطر  ھجدھم برومر

عدی انق8ب فرانسه انتقال ماشين نشان کرده ام که اقدام ب

ديوان ساQری و نظامی از دستی به دست ديگر نيست که 

آن  درھم شکستنتاکنون معمول بوده است، بلکه 

»است
١٩

مارکس به جای يک بوروکراسی ستمگر، . 

را درنظر داشت که در  رؤيای نھادھايی ھمانند کمون

به دست پرولتاريای پاريس ساخته شد و  ١٨٧١سال 

. روسيه شکل گرفت ١٩١٧دھا در دورۀ انق8ب اکتبر بع

اين ھا ھمان نھادھايی ھستند که از سوی کارگران و بر 

اساس ابتدايی ترين تجربيات آن ھا در کارخانه ھا يا در 

                                                           
١٨

، ترجمۀ »در حاشيۀ انتخابات امريکا«مايکل رابرتز،  
  .۵۵سيروس پاشا، نشريۀ ميليتانت، شمارۀ 

١٩
محمد ترجمۀ . »دولت و انقJب«لنين، . ا.و: به نقل از 

و علی بيات، انتشارات حزب تودۀ ايران  پورھرمزان
  ۴۶ص ، ١٣٨٧چاپ سوم، (



 

٤٤ 
مح8ت داير می گردند تا نيازھای خود آن ھا را به 

  . صورت دموکراتيک مطرح نمايند

ابی جای خود را به وقتی سوسياليزم شکل می گيرد و کمي

وفور می دھد، فقر از چھرۀ بشريت زدوده می شود و 

مردم قادرند مناسباتی نوين و بارآور را در ميان خود 

ھای »ترس«خلق کنند، به طوری که ديگر فرد، ھرگز با 

ھميشگی خود در نظام سرمايه داری، زندگی نخواھد 

از دل اين مناسبات اجتماعی، طبيعت جديد بشر . کرد

ما . راه با يک آگاھی اجتماعی جديد متولد خواھد شدھم

به عنوان موجواتی اجتماعی که برای رفع نيازھای 

ديگر وابسته ھستيم، به اين جسمی و روانی خود به يک

درک دست خواھيم يافت که رفاه فردی ما ھرگز نمی 

به گفتۀ . تواند به تنھايی و بدون ديگران محقق شود

ب جماعت اشتراکی، ھر فرد تنھا در چارچو«مارکس، 

وسايل پرورش دادن استعدادھای خود را در ھمۀ زمينه 

ھا در اختيار دارد؛ از اين رو آزادی شخصی تنھا در 

»چارچوب جماعت اشتراکی ممکن می گردد
؛ جايی که ٢٠

تکامل آزاد ھر ... «در آن به قول مانيفست کمونيست، 

  .»فرد، شرط تکامل آزاد ھمه است

نيزم نه فقط برخ8ف اتھامات رايج سرمايه بنابراين کمو

را نابود نمی کند، بلکه نخستين صورت  فرديتداری، 

اجتماعی خواھد بود که عم8ً به فرد اجازۀ - بندی اقتصادی

آن چه که از «در نظام سرمايه داری، ! شکوفايی می دھد

طر يق واسطه ای به نام پول برايم انجام می شود و بابت 

يعنی چيزی که پول می (ی پرداخت کنم آن می توانم وجھ

بنابراين آن  ]...[صاحب پول : ھستم خودم، )تواند بخرد

ھستم،  انجام دادانش، و آن چه که قادر به ھستمچه که 

آدِم رذل،  ]...[ابداً بر اساس فرديت من تعيين نمی شود 

چيز و سفيه ھستم، اما پول و طبعاً صاحب ھمهدغل، بی

»اردآن، عزت و احترام د
٢١

اما در جامعۀ کمونيستی، . 

می توان عشق را فقط با عشق، اعتماد را فقط با اعتماد «

اگر بخواھيم از ھنر لذت ببريم، . و غيره معاوضه کرد

اگر می خواھيم بر . بايد ھنرمندانه پرورش يافته باشيم

                                                           
٢٠

  ٣۶٠. ، صلودويگ فوئرباخ و ايدئولوژی آلمانی 

٢١
دستنوشته ھای اقتصادی و فلسفی «کارل مارکس،  

  ٢٢٠. ، ترجمۀ حسن مرتضوی، نشر آگه، ص»١٨۴۴

ديگران تأثير گذاريم، بايد قادر به برانگيختن و تشويق 

ز روابط ما با بشر و طبيعت، بايد ھرکدام ا. ديگران باشيم

فردی باشد که با ابژه ھای اراده و زندگی  اینمود ويژه

»منطبق باشد مانواقعی
٢٢

  

. است) کمونيستی(اين چکيدۀ مفھوم نظام سوسياليستی 

ديگر ولی بورژوازی و استالينيست ھا شانه با شانۀ يک

م ھر چه در توان داشته اند به کار برده اند تا سوسياليز

  . مارکسيستی را تحريف کنند

پس بر اساس سنتی که مارکس و انگلس پايه گذاری 

کردند، سوسياليزم اولين و پايين ترين مرحلۀ جامعه 

جامعه ای متشکل از توليدکنندگان . کمونيستی است

ھمبسته که به وسيلۀ مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد، 

برای ماھيت اجتماعی و مستقيم کار و برنامه ريزی 

توليد ارزش مصرف، نه توليد (برآوردن نيازھای انسان 

»Qمشخص می شود) »ارزش ھای مبادله«و » کا .

جامعه ای بی طبقه و بدون دولت، که در آن ارگان ھا و 

دستگاه ھای ويژۀ اداری، مديريت يا تصميم گيری جمعی 

چنين جامعه ای . جدا از تودۀ شھروندان وجود ندارد

پا به عرصۀ وجود بگذارد که به وسيلۀ زمانی می تواند 

و ھمين طور مصرف (توليدکنندگان و شھروندان 

اداره بشود و آن ھا سرنوشت خود را به دست ) کنندگان

چنين جامعه ای از شّر قيد و بندھا و جبر . بگيرند

و استبداد مقامات زورگو ) قانون ارزش(» قوانين بازار«

استفاده از منابع در اولويت ھا در . و دولت رھا شده است

دسترس و زمان کار اجتماعی بايد از طريق انتخاب 

افراد به ميزان . پيشنھادھای متعدد و مختلف تعيين شود

کار خود از کّل توليد اجتماعی برخوردار خواھند شد، 

ولی سھمی ويژه برای نگھداری از کودکان بی سرپرست 

، )دکودکان اين بار فرزند کّل جامعه محسوب می شون(

... سالمندان، افراد معلول و ناتوان جسمی يا ذھنی و 

اين نظام امکان رشد و بلوغ استعدادھای ھر . وجود دارد

نظام سوسياليستی تنھا در سطح بين . فرد را ايجاد می کند

با . المللی عملی است، اين نظام مرز و کشور نمی شناسد

اين ھمه، سوسياليزم به ھيچ وجه يک بھشت زمينی يا 

عملی شدن آرزوھای ھزارسالۀ نوع بشر و برقراری 

                                                           
٢٢

  ٢٢٣. صھمان،  



 

٤٥ 
کامل ھماھنگی بين فرد و جامعه، بين انسان و طبيعت، 

ولی استثمار انسان به دست انسان، گرسنگی و . نيست

فقر، جنگ و خشونت ھای وسيع، تبعيض عليه زنان و 

گروه ھای قومی، تخريب محيط زيست رخت برمی 

٢٣بندند
بلکه . نيست» ان تاريخپاي«سوسياليسم به معنای . 

در اين سطح باز ھم تغيير و تحول، منتھا صرفاً از طريق 

رفرم ھای سياسی و اجتماعی صورت می گيرد؛ به بيان 

در نظامی که طبقات و اخت8فات طبقاتی «خوِد مارکس، 

، ديگر رفرم ھای اجتماعیدر آن وجود نداشته باشد، 

».نخواھند بود انقJبات سياسی
٢٤

  

  آموزه ای برای رھايی طبقۀ کارگر: علمیسوسياليزم 

اکنون که معنای جامعۀ سوسياليستی مشخص شده است، 

آموزۀ شرايط «می توان آموزۀ سوسياليزم را که در واقع 

»رھايی طبقۀ کارگر
٢٥

است، جمع بندی و به عنوان  

معياری برای شناخت سوسياليزم حقيقی و تمييز دادن آن 

  .از تحريفات موجود استفاده کرد

  جامۀ بی طبقه. الف     

اول؛ جامعۀ کمونيستی، در فازھای نخستين و باQتر، يک 

سوسياليزم، به عنوان . طبقه و فاقد دولت است جامعۀ بی

فاز نخست جامعۀ کمونيستی، دوره ای خواھد بود که در 

آن مالکيت خصوصی، طبقات، دولت و توليد کاQيی 

ليدکنندگان آزاد به چنين در اين دوره، تو ھم. وجود ندارند

طور مستقيم تصميمگيری می کنند و اين تصميمات را در 

تمام حوزه ھای توليد و زندگی اجتماعی، اجرا و تکميل 

فاز باQتر جامعۀ کمونيستی، زمانی محقق . می نمايند

خواھد شد که بتوان ميزان وفور ثروت ھای اجتماعی را 

به ھرکس  از ھر کس به اندازۀ توانش،«در قالب عبارت 

  .بيان کرد» به اندازۀ نيازش

                                                           
٢٣

. ، ترجمۀ ح»چيست سوسياليزم«ارنست مندل،   

  رياحی، نشر بيدار

٢٤
رتين آراکل، آ، ترجمۀ »فقر فلسفه«مارکس، کارل   

  ١٨٢. ، ص١٣٨٣نشر اھورا، 

٢٥
، نشر کارگری »کمونيزماصول «فردريس انگلس،   

  سوسياليستی

  انترناسيوناليسم و انقJب جھانی پرولتاريا. ب     

نيست، بلکه تنھا » ملی«دوم؛ سوسياليزم ھرگز يک ھدف 

به ھمين دليل . قابل تحقق است» بين المللی«در سطحی 

شرط ھای  در پاسخ به اين پرسش که آيا شرايط و پيش

ياليزم مھياست يا خير، مادی Qزم برای ساختمان سوس

 -و نه در چارچوب ملی -المللی بايد مسأله را در سطح بين

چرا که سرمايه داری برخ8ف ساير شيوه . بررسی کرد

ھای توليد پيشاسرمايه داری به سطح ملی، محلی يا 

منطقه ای محدود نمی شود و برعکس، ھمان طور که 

در مارکس به دقت بسيار زيادی پيش بينی کرده بود، 

سراسر جھان گسترش يافته و قادر به ايجاد سيستمی 

زمانی  فقطبه ھمين دليل، سوسياليزم . جھانی بوده است

  دست آورد و خود را به اش را به می تواند محتوای حقيقی

درستی از نظر تاريخی سيستمی برتر از سرمايه داری 

  . معرفی کند که در مقياس جھانی سازمان يافته باشد

ين حال، دست يافتن به يک چنين جامعه ای سوم؛ با ا

ھرگز از طريق تکامل جامعۀ سرمايه داری صورت 

رھايی بشريت از استثمار و ستم جامعۀ . نخواھد گرفت

طبقاتی؛ توانايی جامعه برای کنترل خود؛ نجات طبيعت 

از نابودی به دست سرمايه داری و غلبه کردن بر طبيعت 

ع بلندمدت بشريت؛ به طور ھمگام و متناسب با مناف

ھمگی تنھا از طريق انق8ب جھانی سوسياليستی ميسر 

اين وظيفه ای است تاريخی که بر دوش . خواھند شد

چرا که پرولتاريا تنھا طبقۀ حقيقتاً . پرولتاريا قرار دارد

انق8بيست که توانايی و پتانسيل پايان دادن به سيستم 

  .سرمايه داری را دارد

يک نظام پيچيده، ارگانيک و درھم چھارم؛ سرمايه داری 

. تنيدۀ جھانی است برپايۀ تقسيم کار در سطح بين المللی

ضربه ای که قادر است نھايتاً سرمايه داری را به شکل 

قطعی و غيرقابل بازگشت نابود و سرنگون کند، نه در 

. سطح ملی يا منطقه ای، بلکه سطح جھانی می تواند باشد

ق8ب طبقۀ کارگر، انق8بی ھمان طور که اشاره شد، ان

و از آن جا که حاکميت طبقۀ کارگر به شکل . جھانيست

قدرت شورايی متجسم می شود، استقرار قدرت کارگری 

جمھوری «المللی تنھا می تواند به صورت  در مقياس بين

  .تجسم پيدا کند» شورايی جھانی



 

٤٦ 
پنجم؛ وقتی از نظام سرمايه داری جھانی صحبت می 

جمع عددی کشورھای سرمايه  ن حاصلکنيم، منظورما

داری نيست؛ پس انق8ب جھانی کارگری ھم مجموع 

يعنی اين . عددی انق8بات در ھريک از کشورھا نيست

تصوير که مث8ً در شماری از کشورھا انق8ب رخ دھد، 

انق8ب «و ھر چه تعداد اين انق8ب ھا بيش تر باشد ما به 

انق8ب جھانی، . نزديک شده ايم، نادرست است» جھانی

يک فرايند ارگانيک و مرکب است که با انفجارھای 

متوالی پيشرفت می کند و وقوع انق8بات کشورھای 

مختلف در آن، جرقه ھای انق8ب در ساير کشورھا را 

وقتی بين انق8ب ھايی که در کشورھای . روشن می سازد

مختلف به وقوع پيوسته است، يک خ� و تأخير زمانی 

ايجاد می شود، در آن صورت قدرت کارگرِی  بلندمدت

و منزوی می شود و نمی تواند سال ھای زيادی   ايزوله

بنابراين با وجود آن که طبقۀ کارگر قادرست . دوام بياورد

تا قدرت را در يک کشور واحد کسب کند، ولی وظيفۀ 

اصلی آن بايد آماده کردن نيروھای انق8بی و 

برای يک پيشرفت و جھش  انترناسيوناليست طبقۀ کارگر

  .جديد و ديرپا باشد

ششم؛ برای پيشرفت انق8ب جھانی کارگری و دوام قدرت 

پی و متوالی، به  در کارگری، به پيروزی ھای پی

خصوص در کشورھای سرمايه داری پيشرفته، نياز 

تا زمانی که سرمايه داری در مراکز اصلی حيات . است

ور قطعی شکست خودش سرنگون نشود، اين سيستم به ط

ھا  با وجود اين که احتمال بروز انق8ب. داده نخواھد شد

تر توسعه يافته به علت شدت باQی  در کشورھای کم

تناقضات باQتر است، ولی عامل تعيين کننده در اين بين 

ھنز ھم کسب قدرت در کشورھای توسعه يافته بوده و اين 

  .يد کردهموضوعی است که تجربۀ انق8ب اکتبر آن را تأي

دورۀ گذار از سرمايه : ديکتاتوری پرولتاريا. ج     

  داری به کمونيزم

يعنی جامعه  -ھفتم؛ برای دستيابی به ھدف طبقۀ کارگر

طبقه و بدون دولت و به عبارتی، سرنگونی کامل  ای بی

اين دوره، . به يک دورۀ گذار نياز است - سرمايه داری

ی است که ترين دگرگونی ھای اجتماع يکی از بزرگ

تاريخ بشر شاھد آن خواھد بود، بنابراين نمی تواند کار 

يک لحظه يا يک روز باشد؛ بلکه برعکس به يک دورۀ 

تاريخی کامل نياز دارد که در آن طبقات مالک قديمی 

درھم شکسته شوند؛ تمامی چرک و کثافاتی که جامعۀ 

طبقاتی با آن بشر را آلوده کرده است، محو شود؛ تمامی 

) اعم از ملی، نژادی، مذھبی و غيره(ھای تبعيض شکل 

يک چنين دورۀ گذاری . ھمراه با طبقات ريشه کن گردد

طبقه، از دولت به سوی  از جامعۀ طبقاتی به جامعۀ بی

محو دولت، تنھا می تواند تحت حاکميت سياسی مستقيم 

پرولتاريا ديکتاتوری انقJبی پرولتاريا يا به بيان مارکس، 

   .صورت بگيرد

ھشتم؛ دورۀ گذار، يک دورۀ دگرگونی و تحول انق8بی 

است؛ بنابراين دورۀ گذار، از زمانی شروع می شود که 

طبقۀ کارگر قدرت سياسی خود را به دست گرفته، تا 

طبقه و بدون  زمانی ادامه دارد که نخستين فاز جامعۀ بی

پس دورۀ گذار، . دولت يعنی سوسياليزم، ايجاد شده باشد

ديکتاتوری پرولتاريا، . جه خوِد سوسياليزم نيستبه ھيچ و

اين دوره، يک حرکت . برای دورۀ گذار است شرط Zزم

تاريخی پويا و سرزنده از گذشته به آينده است که در عين 

و جامعۀ  گذشتهحال، بعضی عناصر جامعۀ طبقاتی 

بنابراين، دورۀ گذار را . را در دل خود دارد آيندهطبقۀ  بی

. با رجوع به گذشته و آينده تعريف کرد تنھا می توان

اقتصاد دوران گذار بايد برپايۀ برنامه ريزی متمرکز 

باشد به گونه ای که تقاضا، طرح ھای پيشنھادی و 

مشارکت طبقۀ کارگر سازمان يافته در شوراھا را 

تنھا به اين شکل است که توليد می تواند به . منعکس کند

ھای مصرفی برای  رزشپروسه ای مبّدل شود که در آن ا

  .رفع نيازھا و احتياجات اجتماعی ايجاد می شود

نھم؛ از آن جه که سرمايه داری سيستمی جھانيست، دورۀ 

گذار از سرمايه داری به کمونيزم و دگرگونی ھای 

اجتماعی ھمراه آن، تنھا در مقياس جھانی می تواند معنا 

ی توان دورۀ گذار را نم. و مقصود واقعی خود را پيدا کند

مستقل از مسير انق8ب جھانی تصور کرد؛ اين دوره، 

اگر اين دوره . فقط در مقياس جھانی تکميل خواھد شد

برای مدتی طوQنی به تنھا يک کشور واحد محدود شود، 

به . در آن صورت انق8ب و دورۀ گذار متوقف خواھد شد

عبارت ديگر تصور اين که دورۀ گذار می تواند به وسيلۀ 

کارگرِی منزوی در تعدادی از کشورھای مجزا، قدرت 

به نتيجه و سرانجام خود برسد، مشابه اينست که بگوييم 

  .وجود دارد» سوسياليزم در يک کشور«امکان استقرار 



 

٤٧ 
دولت کارگری يا ديکتاتوری پرولتاريا، شکل . دھم

سياسی دورۀ گذار از سرمايه داری به کمونيزم بوده و به 

لتاريا به شکل يک طبقۀ حاکمه معنای آن است که پرو

بنابراين، تحت ديکتاتوری اکثريت . سازمان يافته است

ستمديده، که برای نخستين بار در طول تاريخ بر اقليت 

استثمارگر اعمال می شود، دولت عم8ً آن مفھوم 

دولت کارگری، يک . ک8سيک خود را از دست می دھد

"دولت  ِشبه"
٢٦

به سوی  ولتداز  گذارو در واقع بيانگر  

  . است محو دولت

وقتی طبقۀ کارگر قدرت سياسی را به چنگ می . يازدھم

ِشبه «آورد، با قراردادن مالکيت ابزار توليد در دست اين 

با . خود، شروع به الغای سرمايه داری می کند» دولت 

اين کار، او مسيری را شروع می کند که طی آن ھمۀ 

ات طبقاتی از و در نتيجه تخاصم -حتی خودش -طبقات

، که در »دولت«بنابراين ناقوس مرگ . بين می رود

اصل در نتيجۀ تقسيم جامعه به طبقات بخ وجود آمده 

  .است، به صدا درمی آيد

دوازدھم؛ از نقطه نظر سوسياليزم انق8بی مارکس، حتی 

کارگری ھم فی نفسه يک ھدف نھايی نيست، » دولت«

تيابی به بلکه صرفاً وسيله ايست ضروری برای دس

بنابراين قطعاً Qزم است که وسيله و ھدف . مقاصد نھايی

را به درستی بشناسيم و در مقابل ديدگاه ھايی که 

سوسياليزم مارکسيستی را با به عاشقان سينه چاک 

به سطحی عوامانه و پَست » ديکتاتوری«يا » دولت«

دولت «سوسياليزم، ھرگز . تقليل می دھند، بايستيم

  .نيست» گرايی

  ! نفی بوروکراسی، دفاع از دموکراسی. د     

گاه اصلی بوروکراسی  سيزدھم؛ در دولت کارگری، تکيه

ھزينه  از ميان می رود، ادارۀ امور عمومی تسھيل و کم

» براندازی بوروکراسی«مقصود مارکسيزم از . می شود

، محو فوری نياز به »دولت عاری از بوروکراسی«و 

لکه به معنای پايان مقامات و متخصصين نيست، ب

  .بخشيدن به سازماندھی بوروکراتيک امور عمومی است
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در حقيقت بوروکراسی از تسلط يک اقليت بر . چھاردھم

اکثريت جامعه ای مبتنی بر استثمار طبقاتی نشأت می 

دولت در جامعۀ سرمايه داری از ابزارھای . گيرد

بوروکراتيک تشکيل شده و يک بوروکراسی عريض، 

ولی تحت قدرت . پرھزينه در اختيار دارد پيچيده و

کارگری از ھمان ابتدای امر، سازماندھی و ادارۀ امور 

. عمومی بايد از اساس و به طور راديکال متفاوت باشد

ترين مشخصۀ اين تغيير تاريخی آن است که دولت  مھم

يعنی : کارگری، يک دولت عاری از بوروکراسی است

رگر با دموکراسی سازمان و تشکي8ت خود طبقۀ کا

مستقيم امور را تحت نظارت و کنترل می گيرد و انجام 

دولتی که بر پايۀ دموکراسی مستقيم کارگران، . می دھد

کارگرانی در شوراھا سازمان يافته اند، نباشد و نقش 

واقعی آن ھا را بيان نکند، يک دولت کارگری واقعی 

. دنمی تواند باشد، حال ھرچه می خواھد خود را بنام

  .است دولت کارگری، شرط Qزم دموکراسی کارگری

يکسان نبودن مفاھيم مالکيت دولتی و مالکيت . ه     

  اجتماعی 

ابزار توليد، که مقّدم ترين  ملی سازیپانزدھم؛ حتی اگر 

وظيفه ھر انق8ب موفق پرولتری است، در سطح ملی 

مالکيت ابزار توليد تنھا  اجتماعی کردنآغاز شود، ولی 

به بيان ديگر، . تواند در سطح بين المللی محقق گردددمی 

مالکيت دولتی در دورۀ ديکتاتوری پرولتاريا ھنوز، به 

مالکيت دولتی . معنای واقعی، مالکيت اجتماعی نيست

پرولتاريا، يک گام مھم به سوی مالکيت اجتماعی است؛ 

  .است» گام«اما اين صرفاً يک 

ابزار توليد به معنای اجتماعی کردن مالکيت بر . شانزدھم

ابزار . واقعی کلمه در جامعۀ بی طبقه محقق خواھد شد

توليد تنھا با تحقق عملکرد تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا 

در مقياس جھانی است که می تواند خصلت اجتماعی خود 

به عبارت ديگر، يک نظام . را تماماً آشکار سازد

ت جھان اجتماعی که در آن ابزار توليد به کّل جمعي

خدمت کند، تنھا در دنيايی عاری از سيستم سرمايه داری 

  .پذير خواھد بود و مرزھای ملی، امکان 

تا جايی که بتواند تحت قدرت » مالکيت دولتی«. ھفدھم

طبقه بسازد،  کارگری يک پل انتقالی به سوی جامعۀ بی



 

٤٨ 
يک دستاورد است؛ اما مالکيت دولتی ھرگز فی نفسه 

در نظام سرمايه . ب نمی شوديک ھدف نھايی محسو

چه دولتی باش و چه  -داری، شکل مالکيت ابزار توليد

در مناسبات توليدی سرمايه داری که برپايۀ  - خصوصی

استثمار قرار دارد تفاوتی نمی کند، و مزيت و نقطۀ 

خطاھای . اتکايی برای طبقۀ کارگر محسوب نمی شود

 سوسياليزم خرده بورژوايی بر سر مسائلی ھمچون

»دولت گرايی«
٢٧

مورد انتقادھای » مالکيت دولتی«و  

صحيح بسياری قرار گرفته است که فع8ً از آن صرف 

  . نظر می کنيم

  استراتژی انقJب در عصر کنونی

تا به اين جا مشخص است که اوQً برای رھايی از شرايط 

کنونی، آموزۀ سوسياليزم آلترناتيوی است که با اتکا به 

ربۀ مبارزاتی در سطح نظری و حدود دويست سال تج

عملی در تمام جھان، نه فقط ساختار نظام سرمايه داری و 

روش ھای مبارزه با آن را می شناسد، بلکه طرح و 

برنامه ای ھم برای رسيدن به جامعۀ مورد نظر خود دارد 

اين ھا نقاط قوتی که در ساير آلترناتيو ھا چندان به چشم (

دی وجودی دارند که يا نمی خورد؛ آلترناتيوھای زيا

شناخت و درک صحيحی از جامعۀ سرمايه داری ندارند 

و به ھمين دليل راھکارھای نادرستی پيشنھاد می کنند؛ يا 

محدود به کشورھای معدودی ھستند و ھمين موضوع 

تجربۀ آن ھا و کاربرد راھکارھايشان را محدود می کند 

به ع8وه مشخص شد که تاکنون نظام ). و غيره

سياليزم متأسفانه ايجاد نشده، و آن چه تحت اين عنوان سو

و کاريکاتور ديگر (وجود داشت، در يک ک8م استالينيزم 

با پذيرش اين دو مورد، ا�ن اين . بوده است) آن مائوئيزم

سؤال پيش می آيد که تکليف کشورھای عقب مانده 

چيست؟ آيا درکشورھايی نظير ايران با حجم باQيی از 

دگی در اقتصاد، فرھنگ، ساختار سياسی و واپس مان

غيره، می توان به انق8ب سوسياليستی و رسيدن به 

جامعۀ ايده آل فکر کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، بايد چه 

اين سؤاQت، يا مشابه آن، درست تا . مسيری را طی کرد

. روسيه وجود داشت ١٩١٧پيش از انق8ب پيروزمند 

  .تجارب آن استفاده کرد بنابراين می توان، و بايد، از
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در روسيه،  ١٩١٧تا پيش از وقوع انق8ب کبير اکتبر 

اکثر سوسياليست ھای اروپا و روسيه بر اين گمان بودند 

که وقوع انق8ب سوسياليستی در کشوری عقب مانده و 

شبه فئودالی مثل روسيه، ناممکن و حتی مغاير با اصول 

ث8ً گرامشی در شدۀ مارکسيزم است، تاجايی که مپذيرفته

، انق8ب روسيه را ١٩١٧مقاله ای به تاريخ دسامبر 

»انق8ب عليه کاپيتال مارکس«
٢٨

Qزم به يادآوری . ناميد 

است که در آن مقطع روسيه کشوری بود با جمعيتی در 

ميليون نفر، که تعداد کارگران صنعتی آن  ١۵٠حدود 

 درصد ٨٠ميليون نفر می رسيد، ولی بيش از  ۵تنھا به 

  .جمعيت کشور را دھقانان تشکيل می دادند

اما برای درک اين موضع گيری اکثر سوسياليست ھا در 

مانده، قبال مسألۀ انق8ب سوسياليستی در کشورھای عقب

نياز است تا مقداری در مورد منشأ تاريخی موضوع 

مکث » شدۀ مارکسيزماصول پذيرفته«مورد بحث، و آن 

  .کنيم

  

، مبلغ اين ديدگاه بود »م روسیپدر مارکسيز«پلخانف، 

که روسيه پيش از دست يافتن به انق8ب سوسياليستی، بايد 

يعنی . مسير توسعه و تکامل سرمايه داری را طی کند
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 Antonio Gramsci, “The revolution 

against Capital” (Dec 24, 1917): 

http://marxism.halkcephesi.net/Antonio%20

Gramsci/1917/12/rev_against_capital.htm 

ف
خان

پل
 



 

٤٩ 
پس از تبديل شدن به يک نظام سرمايه داری متعارف، آن 

اين ديدگاه از . گاه حرکت به سوی سوسياليزم را آغاز کند

» پوپوليست ھا«يست ھا و خ8ل بحث ھای ميان سوسيال

  .مطرح شد ١٨٨٠در دھۀ 

ھا استدQل می کردند که انق8ب روسيه می »پوپوليست«

تواند از يک اقتصاد دھقانی به سوی کمونيزم جھش کند و 

تنھا دليلی که برای آن می آوردند، وجود زندگی کمونی 

اما در مقابل، پلخانف . دھقانی در بعضی از مناطق بود

رد که روسيه الزاماً بايد مسير تکامل استدQل می ک

  .اروپای غربی را دنبال نمايد

پلخانف تصور می کرد که با رشد و توسعۀ سرمايه 

داری، طبقۀ کارگر ھم رشد خواھد کرد و به يک ھدف 

يعنی برقراری  -مشترک با ھدف بورژوازی ليبرال

دست خواھد يافت؛ و پس از طی چند  -حقوق دموکراتيک

مايه داری، طبقۀ کارگر نھايتاً با ھدف دھه تکامل سر

انق8ب سوسياليستی به رويارويی و مبارزۀ مستقيم با 

  .بورژوازی کشيده خواھد شد

در اين مقطع زمانی، غالب سوسياليست ھا مدافع چنين 

پلخانف ھم قطعاً می توانست مانند . ديدگاھی بودند

بسياری ديگر برای توجيه ديدگاه ھای خود به دستچين 

. دن دلبخواھی چند پاراگراف از مارکس متوسل شودکر

به عنوان مثال، مارکس در پاراگراف مشھوری از 

» مقّدمه ای بر ادای سھمی به نقد اقتصاد سياسی«

تا «: که به دفعات ھم از او نقل می شود، نوشت) ١٨۵٩(

زمانی که نيروھای مولدی که در نظم اجتماعی جای 

آن نظم اجتماعی از بين نمی  گرفته اند، تکامل پيدا نکنند،

»رود
٢٩
. 

اين استدQل باQ ظاھراً به اين معناست است که در يک 

کشور عقب مانده، نمی توان از تسخير قدرت کارگری و 

انق8ب سوسياليستی سخنی به ميان آورد، چرا که سطح 
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 Karl Marx, “A contribution to the 

critique of political economy: Preface” 

(1859): 

http://www.marxists.org/archive/marx/work

s/1859/critique-pol-economy/preface.htm 

نيروھای مولده به اندازۀ کافی برای آغاز انق8ب 

در واقع در اين جا از . سوسياليستی تکامل نيافته است

ميان رفتن يک نظم اجتماعی، مشروط و مقيّد به رشد و 

اين ھمان استدQلی است . تکامل نيروھای مولده شده است

که ب8فاصله به يکی از بحث اصلی و مھم در درون 

  .جنبش مارکسيستی تبديل شد

از طرف ديگر، تمامی سوسياليست ھای نيمۀ دوم قرن 

 - »خودش«ه بورژوازی از انق8ب نوزدھم شاھد بودند ک

يعنی از دست زدن به مبارزه برای زمين، حقوق 

به وحشت و ھراس افتاده   - دموکراتيک و استق8ل ملی

است؛ چرا که بورژوازی تنھا طی مقطعی و در مبارزه 

بورژوازی ھنوز از . بود» مترقی»عليه فئودال ھا 

که ناگھان مبارزه عليه فئوداليسم پيروز بيرون نيامده بود 

. روبه رو شد» طبقۀ کارگر«با دشمن جديدی به نام 

وحشت بورژوازی از طبقۀ کارگر انق8بی تا جايی بود 

که وادار شد تا در موارد بسياری به ماشين نظامی و 

سرکوب نظام قبلی متوسل شود و با عناصر ارتجاعی و 

زمين داران ھمکاری کند تا کارگران را منکوب و 

ای ايجاد يک جمھوری دموکراتيک را مبارزۀ خود بر

مارکس ديدگاه خود را نسبت به رابطۀ . کاره رھا کندنيمه

را در  انقJب ناتمام بورژوازیو  انقJب کارگریميان 

خطابيۀ کميتۀ مرکزی به «جملۀ درخشان و مھمی از 

اين طور جمع ) ١٨۵٠لندن، (» اتحاديۀ کمونيست ھا

  :بندی کرد

وازی دموکرات، خواھان ختم در حالی که خرده بورژ«

ھر چه سريع تر انق8ب از طريق برآوردن حداکثر 

و خواست (خواسته ھای فوق است، منافع ما در اين است 

که انق8ب را تا زمانی که تمام طبقات ) ما ايجاب می کند

وبيش متملک از دايرۀ قدرت خارج نگرديده اند و کم

 ]...[نيامده  قدرت دولتی ھنوز به تسخير طبقۀ کارگر در

»ادامه دھيم بی وقفه
٣٠
   

                                                           
٣٠

خطابيۀ کميتۀ «کارل مارکس و فردريش انگلس،   
، نشر کارگری »رکزی به اتحاديۀ کمونيست ھام

  :سوسياليتی

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



 

٥٠ 
طی پنجاه سال پس از مطرح شدن اظھارات، بحث ھای 

ھای شديد و پويايی در ميان سوسياليست ھای روسيه بر 

. سر مقصود اصلی مارکس از اين جم8ت باQ درگرفت

، دو استراتژی انق8بی در درون جنبش ١٩٠۵در انق8ب 

  :کارگری وجود داشت

منشويک ھا که وظيفۀ اصلی سوسيال  اول؛ پلخانف و

دموکرات ھای روسيه را تشويق بورژوازی ليبرال به 

ايجاد يک جمھوری دموکراتيک، يعنی رژيمی که قادر به 

در واقع . تکامل اقتصاد سرمايه داری باشد، می دانستند

کّل ھدف اين جناح آن بود که از از سوسياليزم و مسلح 

ن طور که بورژوازی کردن کارگران حرف بزند، ولی آ

رم ندھد و در يک ک8م آزرده » اردوگاه ارتجاع«را به 

  .خاطر نکند

لنين در اين مقطع و در . دوم؛ ديدگاه لنين و بلشويک ھا

مقابل استراتژی گروه اول، بر آن بود که نمی توان 

منتظر ليبرال ھا شد و از ترِس به وحشت افتادن و َرم 

بنابراين لنين . کشيد کردن بورژوازی، از مبارزه عقب

در نظر داشت که در صورت آغاز انق8ب، ھمراه با 

بلشويک ھا برای يک دولت موقت کارگری و دھقانی 

مبارزه کنند و انق8ب را تا حّد امکان دموکراتيک سازند 

-حتی اگر اين امر به معنای مبارزه عليه بورژوازی به(

  ).اصط8ح ليبرال باشد

ين ديدگاه را داشت که روسيه نمی لنين ھم مانند پلخانف ا

او در جزوۀ . کند جھشتواند از فراز انق8ب بورژوايی 

» دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انق8ب دموکراتيک«

  :نوشت ١٩٠۵به سال 

مارکسيست ھا مسلماً معتقدند که انق8ب روس جنبۀ «

ما نمی توانيم از چھار «و به ھمين دليل » بورژوايی دارد

ژوا دموکراتيک انق8ب روس يک باره به ديوار بور

خارج آن جستن نماييم، ولی ما می توانيم حدود اين چھار 

ديوار را به مقياس عظيمی وسعت دھيم، ما می توانيم و 

بايد در حدود اين چھار ديوار در راه منافع پرولتاريا و 

نيازمندی ھای مستقيم وی و در راه شرايطی که نيروھای 

مل آينده آماده می سازد، مبارزه وی را پيروزی کا

»کنيم
٣١

 .  

اّما لنين در عين حال ترديدی نداشت که بورژوازی بزدل 

داران بزرگ در ارتباط بود، قادر به روسيه که با زمين

بنابراين از . سرنگونی تزار و ايجاد انق8ب خود نيست

ديد لنين، اين پرولتاريا بود که می بايد برای درھم 

داد و ارتش و ماشين سرکوب آن، به شکستن قدرت استب

 دھقانانبرای لنين، اين متحد، . دنبال متحدينی ديگر باشد

لنين به درستی مسألۀ ارضی . بورژوازی ملیبودند و نه 

پس به . ارزيابی کرد» مسألۀ غامض انق8ب روسيه«را 

طور خ8صه، لنين، مرحلۀ انق8ب و تکاليف و وظايف 

طبقۀ لی تحت رھبری ، ودموکراتيک-بورژواآن را 

  .، می ديددھقانانو متحد آن،  کارگر

انداز منشويک ھا، يعنی بنابراين لنين در تقابل با چشم

اتحاد با بورژوازی، اتحاد با دھقانان را مطرح کرد و اين 

ھمان چيزی است که به اعتقاد او می توانست شکل 

را پيدا » ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان«

  .کند

به اين ترتيب، قرار بود که رژيم جديد به استقرار يک 

جمھوری دموکراتيک، بازتوزيع راديکال زمين ھا، پايان 

استبداد و ستم در روستاھا و کارخانه ھا، بھبود شرايط 

کارگران و نظاير اين ھا منجر شود و انق8ب را به آلمان 

و باقی کشورھای اروپای شرقی بکشاند؛ و انق8ب بر اين 

و البته اساساً با دريافت کمک اقتصادی از سوی  -مبنا

سريعاً به فاز سوسياليستی در  -يک آلماِن سوسياليست

  .روسيه حرکت کند

، به ارائۀ يک ١٩٠۵تروتسکی در بحبوحۀ انق8ب 

آلترناتيو سوم در برابر دو استراتژی جناح ھای اصلی 

ھمان طور که مختصراً  -حزب سوسيال دموکرات روسيه

تروتسکی استدQل کرد که انق8ب . پرداخت -ره شداشا
                                                           

٣١
دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در «وQدمير لنين،   

، ترجمۀ محمد پورھرمزان و علی »انقJب دمکراتيک
  :بيات، انتشارات حزب تودۀ ايران

http://bookazizi61.tripod.com/book/marxisti/

lenin/2taktik.pdf 



 

٥١ 
روسيه به عنوان يک انق8ب پرولتری آغاز خواھد شد و 

دموکرانيک، -وظايف بورژوا نه فقطدولت کارگری، 

بلکه وظايف سوسياليستی را ھم زمان انجام خواھد داد؛ و 

اين استراتژی تروتسکی بود که نھايتاً درستی و صحت 

  .اندخود را به اثبات رس

تروتسکی با ضعيف ترين نقطۀ استراتژی لنين رودررو 

چگونه دو طبقۀ مختلف می توانند با يک ديگر در : شد

قدرت سھيم شوند؟ دھقانان به عنوان يک طبقه، ماھيتاً 

سوسياليست نبودند و اين نکته را لنين به خوبی می 

  :دانست؛ به ھمين جھت او گفته بود

دفاع می کنيم که ما تا جايی از جنبش دھقانی «

زمانی که و مادامی که اين . دموکراتيک و انق8بی است

، ارتجاعی و ضّد پرولتری گردد، ما برای ]جنبش[

رويکرد سوسيال (» ]...[مبارزه عليه آن آماده می شويم 

، ١۶دموکراسی نسبت به جنبش دھقانی، پرولتر، ش 

)١٩٠۵سپتامبر 
٣٢

  

قتی ديکتاتوری، تروتسکی به درستی استدQل کرد که تا و

، و دموکراتيکيعنی ديکتاتوری (بر پايۀ دموکراسی باشد 

کارگران ناچار خواست ھای ) سوسياليستینه 

دموکراتيک را مطالبه خواھند کرد و اقدامات 

بنابراين با . سوسياليستی را به تعويق خواھند انداخت

درنظر داشت اين که اکثريت جمعيت را دھقانان تشکيل 

ين دھقانان ذاتاً سوسياليست نبودند، يک می دادند و ا

کارگران و دھقانان، نھايتاً تبديل  دموکراتيکديکتاتوری 

می شد به ديکتاتوری دھقانان، منتھا با مشارکت 

٣٣پرولتاريا
.  
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 V. I. Lenin, “Social-Democracy’s 
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33
 Leon Trotsky, “Three concepts of the 

Russian revolution” (Aug 1939): 

http://www.internationalist.org/three.html 

 -ھمان طور که تروتسکی به درستی اشاره کرد، دھقانان

از به دست گفتن شاھرگ ھای قدرت  -به ويژه در روسيه

تنھا طبقۀ کارگر از منطق، منافع طبقاتی و . ناتوان بودند

اين درس مھّم . قدرت چنين کاری برخوردار بود

بود که از دل آن شوراھای کارگری  ١٩٠۵مبارزات 

اين شورھای کارگری، به عنوان  نطفه : بيرون آمدند

ھای اوليه و بالقوۀ حکومت کارگری در آينده پيش از 

ک بسته شده وجود ھرگونه حکومت ليبرال دموکراتي

بودند و دقيقاً ظھور ھمان ھا بود که ليبرال ھا را به 

  .وحشت انداخت و از مبارزه عليه تزار باز داشت

تروتسکی نه اھميت دھقانان در انق8ب را ناديده گرفت و 

نه با برنامۀ لنين مبنی بر جلب دھقانان به سوی کارگران 

انق8ب «تروتسکی در بخشی از کتاب . مخالفت کرد

  :نوشت» داومم

نه می تواند مستقل باشد  ]نقش انق8بی دھقانان[اين نقش «

دھقان يا از کارگر پيروی خواھد کرد . و نه رھبری کننده

ديکتاتوری "اين به آن معناست که . يا از بورژوا

فقط به صورت " دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان

 ديکتاتوری پرولتاريا که توده ھای دھقانی را رھبری می

»کند، قابل تصور است
٣٤
 .  

پس برای تروتسکی، اين ديکتاتوری بايد يک حکومت 

کارگری می بود که وظايف دموکراتيک و سوسياليستی 

را ترکيب کند و در بستر تبديل انق8ب روسيه به يک 

تروتسکی . انق8ب اروپايی و جھانی به انجام برساند

روسيه انداز سوم نسبت به انق8ب ت8ش کرد که اين چشم

در زندان به  ١٩٠۵را ھنگامی که پس از شکست انق8ب 

-نتايج و چشم«سر می برد، با نوشت جزوۀ بی نظير 

او اين استراتژی را . تکميل و مدّون سازد» اندازھا

» انق8ب مداوم«بنابراين تئوری . ناميد» انق8ب مداوم«

توسعه پيدا کرد،  ١٩٠۴تروتسکی، که اولين بار در سال 

که می پذيرفت وظايف عينی پيش روی  ضمن اين

                                                           
٣٤

، نشر کارگری »انقJب مداوم«لئون تروتسکی،   
نکات (انق8ب مداوم چيست؟ «سوسياليستی، بخش 

  :»)اساسی

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



 

٥٢ 
کارگران روسيه، وظايف انق8ب بورژوا دموکراتيک 

است، اما با اين حال  توضيح می داد که چگونه در يک 

بورژوازی «کشور عقب مانده در عصر امپرياليسم، 

به بقايای فئوداليسم از يک سو و به سرمايۀ » ملی

در نتيجه  امپرياليستی از سوی ديگر گره خورده است و

  . اکيداً قادر به انجام وظايف تاريخی خود نيست

بود که با آشکار شدن تناقضات  ١٩١٧پس از آوريل 

، لنين »ديکتاتوری دموکراتيک«انق8ب در قالب شعار 

در اين . نھايتاً اين مفھوم کھنه از انق8ب را به کناری نھاد

جا بود که لنين به طور مشخص و مستقيم، بلشويک ھايی 

ا که ھنوز به تکرار اين شعار قديمی می پرداختند ر

  :خطب قرار داد و گفت

ديکتاتوری "تنھا از يک  درحال حاضرکسی که «

صحبت می " دموکراتيک انق8بی پرولتاريا و دھقانان

کند، در گذشته به سر می برد؛ در نتيجه عم8ً در ضّديت 

با مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا، از خرده بورژوازی ھم 

چنين کسی بايد به آرشيو عتيقه ھای . است اتر رفتهفر

بلشويک "که می توان آرشيو " (بلشويک"پيشاانق8بی 

»منتقل شوند) ناميد" ھای قديمی
٣٥
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  :پس به طور خ8صه

وقتی سرمايه داری يک بازار جھانی و يک تقسيم کار 

جھانی را به وجود آورده و تضاد ميان نيروھای مولده و 

سرمايه داری را در سطح جھانی آشکار مناسبات مالکيت 

کرده است، در اين صورت اقتصاد جھانی را ھم در 

. مجموع برای دگرگونی سوسياليستی آماده کرده است

نگاه به مسأله از اين زاويه که کدام کشورھا برای 

ھستند، يعنی » غير آماده«و کدام يک » آماده«سوسياليزم 

کمينترن ۀ نظرانجان و تنگبندی بیھمان طبقه

انق8ب . ، کام8ً نادرست و منتفی استاستالينيستی

سوسياليستی در سطح ملی آغاز می شود، ولی ناگزير 

اين ھمان (بايد در سطح جھانی تکميل شود و پايان پذيرد 

مھم ترين اصل آموزۀ سوسياليزم مارکسيستی است که 

منتھا کشورھای مختلف، با آھنگ و سرعت ). اشاره شد

کشورھای عقب . فی اين پروسه را طی می کنندھای مختل

به ديکتاتوری  سريع تر، تحت شرايط معينی، خيلی افتاده

پرولتاريا دست می يابند، ولی دقيقاً به خاطر عقب ماندگی 

به سوسياليزم خواھند رسيد؛ در واقع دوران گذار  ديرتر

برای اين قبيل کشورھا، به نسبت کشورھای پيشرفته تر، 

  .دشوارتر، و نه ناممکن، خواھد بودطوQنی و 

پس بايد گفت اين ديدگاه که انق8ب در کشورھای عقب 

ماندۀ تحت سلطۀ امپرياليسم، بايد يک انق8ب دموکراتيک 

ضّد «و Qبد » مترقی«، »ملی«به رھبری بورژوازی 

باشد و سپس وارد فاز انق8ب سوسياليستی » امپرياليستی

يکی بود که بعدھا از شود در واقع يک تز کھنۀ منشو

سوی کمينترِن زير نفوذ استالين به جنبش کارگری و چپ 

  .در جھان تحميل شد و موجب شکست ھای خونينی گشت

مرحله بندی اما بايد توجه داشت که اين تز کھنه، يعنی 

، خود يکی از آموزه ھای تئوری ارتجاعی انقJب

 بود؛ به طور دقيق تر بايد» سوسياليزم در يک کشور«

سوسياليزم در يک «بگوييم که از تئوری استالينيستی 

کمينترن، ب8فاصله دو آموزۀ سياسی مھم منتج » کشور

که تمرکز خود را به بناکردن  - اول، جنبش کارگری: شد

ساختمان سوسياليزم در يک کشور، مث8ً اتحاد شوروی، 

می بايستی ھميشه و به شکلی  -معطوف کرده است

با ھر چيزی که به نفع اين فرصت طلبانه خود را 

به ھمين خاطرست . است، انطباق و وفق دھد» تمرکز«



 

٥٣ 
که ما می بينيم استالينيست ھا ھميشه به قول تروتسکی، 

دچار يک رشته چپ و راست رفتن ھای متناقض بوده «

»اند
٣٦

گاھی در مقابل امپرياليسم می ايستادند، گاھی از : 

گاھی ظاھراً  در سازش و مماشات با آن وارد می شدند،

از مبارزۀ طبقۀ کارگر دفاع می کردند، گاھی کام8ً 

به موارد آن اشاره خواھم (آشکار به آن خيانت می کردند 

يعنی نتيجۀ مستقيم اين آموزه آن است که توسعۀ ). کرد

اقتصادی يک کشور، پيش از ھر چيز و مقّدم بر سياست 

) ھا يعنی ھمان چشم انداز بلشويک(بين المللی انق8ب 

» مرحله بندی«دومين آموزه، ھمين . قرار می گيرد

» دموکراتيک- انق8ب ملی«يعنی اين که . انق8ب است

. الزاماً بايد پيش از وقوع انق8ب سوسياليستی تکميل شود

دقيقاً به خاطر ھمين تئوری می بينيم که چگونه 

، خصلت و نقش »بورژوازی ملی«استالينيست ھا به 

ه اند، واگر ھم اصوQً چنين بورژوازی انق8بی تقديم کرد

  !ای وجود نداشته است، به راحتی آن را خلق کرده اند

ناب، چيزی جز شکست جنبش » تئوری ھای«پيامد اين 

چپ در جھان و خيانت آشکار به طبقه کارگر جھانی 

به عنوان نمونه، مورد اندونزی در سال . نبوده است

دردآوردن يکی از واضح ترين و درعين حال  ١٩۶۵

ترين نمونه ھاييست که ورشکستگی و خيانت ھای تز 

با افزايش تنش . را نشان می دھد» انق8ب دو مرحله ای«

ھا ميان کارگران و دھقانان، و آغاز خيزش ھايی توده ای 

عليه رژيم ضعيف سوکارنو، خط مشی رھبری 

استالينيست در پکن، در بين توده ھای مردم و سازمان 

 -)PKI(يعنی حزب کمونيست اندونزی  -توده ای آن ھا

و مترقی خود » بورژوازی ملی«اين بود که آن ھا بايد با 

نتيجه اين بود که در ماه اکتبر، . شوند جبھهوارد يک 

قريب به يک ميليون نفر از کارگران و دھقانان، طی 

کودتايی که به وسيلۀ ژنرال سوھارتو و با برنامه ريزی 

کودتايی که . م شد، قتل عام شدندای انجا. آی. سازمان سی

                                                           
٣٦

  :در اين مورد نگاه کنيد به  

Leon Trotsky, “The revolution betrayed” 

(1936), Chap 5: 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/193

6/revbet/ch05.htm 

ھرچند سوکارنو را کنار زد، اما جنبش کارگری را درھم 

شکست و به روی کار آمدن ديکتاتوری نظامی وحشی 

  .سوھارتو منجر شد

، استالينيست ھا را »انق8ب دومرحله ای«ھمين تئوری 

، ھمراه با عناصر به »جبھۀ خلقی«به شرکت در 

بورژوازی، برای » ملی«و » مترقی«اصط8ح 

مرحله و فاز اول انق8ب تشويق کرده و به از » پيشبرد«

ميان رفتن بسياری از نيروھای صادق و مبارز منجر 

به عنوان مثال، ھمين تئوری بود که منجر شد . شده است

، به عنوان يک حزب »حزب کمونيست امريکا«

به دفاع از پرزيدنت  ١٩٣٠استالينيست، طی دھۀ 

د و منطقاً امروز ھم از کانديداھای روزولت بپرداز

ھمچنين در ايران . حزب دموکرات حمايت کند» مترقی«

سياست ھای حزب توده نسبت به قوام السلطنه، سپس 

نسبت به دکتر مصدق و در نھايت ھمکاری حزب توده و 

خمينی و غيره، ھمه  فدائيان با رژيم» اکثريت«جناح 

از علل اصلی ريشه در اين نظريات انحرافی داشته و 

  .شکست انق8ب ايران، بوده اند

بنابراين انق8ب آتی ايران در عصر سرمايه داری 

جھانی، امپرياليسم، و در عصر گنديدگی بورژوازی، 

 نمی تواند باشد انقJب سوسياليستیھيچ چيز به جز يک 

؛ منتھا و اين استراتژی انق8ب در برھۀ کنونی است

مثل برقراری (يک انق8بی که ھم وظايف دموکرات

خواسته ھای آزادی در بيان، پوشش، مذھب، عقيدۀ 

سياسی؛ وجود امنيت اجتماعی؛ وجود قوانين مترقی؛ 

و ھم وظايف سوسياليستی را ...) اص8حات ارضی و 

ترکيب می کند و در مرکز آن، طبقۀ کارگر قرار دارد؛ 

انق8بی که ت8ش می کند تا به وقوع تحوQت انق8بی در 

ر جھان، به خصوص در کشورھای پيشرفته تر سراس

سرمايه داری، کمک بکند و با اتکا به متحدين انق8بی 

جھانی خود، با پيوند به انق8ب جھانی، مسيرش را دنبال 

   .کند

 nobakht@gmail.comram.a 

  

  



 

٥٤ 
  مفھوم مارکسيستی دمکراسیمفھوم مارکسيستی دمکراسی

احيای « ۀسخنرانی مازيار رازی در جلسۀ متن پياده شد 
 ٢٠١٣ژوئيه  ٢٧ به تاريخ» مارکسيستی

  تشاشات نظری در مفھوم دمکراسیاغ

پيش از توضيح مفھوم مارکسيستی دمکراسی، در ابتدا به 
و » چپ«مواضع انحرافی برخی گرايش ھای طيف 

  .می پردازم» دمکراسی«از مفھوم » سوسياليست«

در اين جا به طور کلی دو موضع افراطی و منحرف 
وجود دارد که در ميان گرايش ھای اپوزيسيون چپ 

  .ه چشم می خوردايران ب

اولی موضع ليبرالی است که ادعا دارد دمکراسی 
بورژوايی، ھديۀ بورژوازی به تمام جھانيان است و تقدم 

اين دمکراسی مقايسه می شود . دارد به ھر نظام ديگری
از جمله (با رژيم ھای مستبد و ديکتاتوری ھای نظامی 

و از سوی ديگر برتری آن را ) رژيم جمھوری اس8می
قياس با کمونيزم نشان می دھند؛ با ارائۀ تجربۀ  در

را » ديکتاتوری پرولتاريا«استالينيزم در سطح جھانی، 
ضد دمکراتيک می دانند و نوعی از حکومت مستبد و 

  .ديکتاتوری قلمداد می کنند

دومی موضع استالينی است که ادعا دارد دمکراسی با 
بورژوازی پيوند خورده است و اساساً ربطی به 

 .سوسياليزم ندارد و به ھمين دليل آن را مردود می دانند

گرچه اين دو نظر با ھم اخت8ف دارند، اما دو وجه  
اول اين . اشتراک بين اين دو موضع انحرافی وجود دارد

. که ھر دو دمکراسی را از آن بورژوازی قلمداد می کنند

دوم اين که، ھر دو برداشت نادرستی از واژۀ 
  .دارند» ولتارياديکتاتوری پر«

» ديکتاتوری انق8بی پرولتاريا«در ابتدا بايد ذکر کرد که 

که توسط مارکس ) »ديکتاتوری بورژوايی«ھمانند (
. »حق وتو«طرح شده، تعيين کنندۀ يک دولت است با 

منظور مارکس از بکارگيری اين واژه ھا، ھرگز يک 
استالنيست ھا و ليبرال ھا . شکل حکومتی نبوده است

اً يا سھواً از اين عبارت به معنای يک حکومت عمد
 .استبدادی نام می برند

  انحراف موضع ليبرالی . ١

- اين طيف شامل گرايش ھايی مانند سوسيال دمکرات ھا 

سکوQرھا و برخی  -جمھوری خواھان- مشروطه خواھان
از گرايش ھای بريده از احزاب استالينيستی و مائوئيستی 

  .می شود

اعتقاد استوارند که پيش شرط رسيدن به ای نھا بر اين 
. سوسياليزم، ابتدا مبارزه برای دمکراسی بورژوايی است

به سخن ديگر اين طيف اعتقاد دارد که راه رسيدن به 
جامعۀ سوسياليستی، از طريق تقويت جامعۀ بورژوايی 
است و دمکراسی سوسياليستی در تداوم دمکراسی 

ھا مدعی  اين گرچه برخی از. بورژوايی قرار دارد
آن ھا برای » مبارزۀ«ھستند، اما » سوسياليزم«

دمکراسی، ھيچگاه فراتر از محدودۀ مطالبات بورژوايی 
نرفته است و توھمات پارلمانی را در ميان کارگران دامن 

از » سوسياليزم«و » مارکسيزم«آنان زير لوای . زنند می
مبلغان و حاميان تشکيل يک حکومت بورژوايی در 

-و از انق8بات دمکراتيک يا بورژوا. ھستند ايران

دمکراتيک به شکل مسالمت آميز متکی بر انتخابات 
برای جايگزينی رژيم مستبد حاکم، سخن به ميان 

  .آورند می

 

که اغلب در (برخی از سوسيال دمکرات ھای ايرانی 
با مقايسۀ ) پيش تعلقات سياسی کمونيستی ھم داشته اند

با کشورھای اروپا و يا آمريکا، وضعيت اجتماعی ايران 
» آرمان شھر«يا » مدينۀ فاضله«مبھوت شده و به کشف 

رسيده اند و  برای ايران جوامعی مانند غرب را به 
يک رؤيای شيرين . عنوان نسخۀ درمان تجويز می کنند
اين افراد آرزو دارند . که کام8ً تخيلی و غير عملی است

د ايران و در جامعه که الگويی از سوئد يا آمريکا وار
اين اعتقادات در واقع موضع جناح چپ . پياده کنند

بورژوازی در ايران مانند اص8ح طلبان است که اين به 
غافل از . اصط8ح سوسياليست ھا به دنبال آن افتاده اند

» پياده«اين که چنين دمکراسی ای است ھرگز در ايران 

شته نشان ت8ش ھای اين عده در سه دھۀ گذ. نخواھد شد
داده است که ھيچ يک به جايی نرسيده و سياست ھايشان، 

 .رؤياھا و آرزوھای تخيلی بيش نبوده است

  :اين عده توجه نمی کنند که
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و سابقه ای داشته و مختص  تاريخچهدمکراسی اول، 

يک پديده و قواعد از . جامعۀ سرمايه داری نبوده است
. و برداری کردپيش تعيين شده ندارد که بتوان از آن الگ

  .در نتيجه وارداتی نيست

بورژوازی ايران نه سابقۀ دمکراسی را داشته و نه 
انق8ب بورژوا دمکراتيک را سازمان داده است و نه 
امکان اقتصادی برای رشد نيروھای مولده و ايجاد 

  .دمکراسی را دارد

ھای  محدوديت دوم، خود دمکراسی بورژوايی، دارای
  .جدی است

  يخچه دمکراسیاول، تار 

در ھر وجه توليدی در تاريخ، ما شاھد شکلی از  
  .دمکراسی بوده، و مراحل رشد آن را ديده ايم

رؤسای . در دورۀ باستان ما دمکراسی قبيله ای داشته ايم 
قبايل دور ھم جمع می شدند؛ تصميمات برای پيشبرد 

در دورۀ . امور خود را به شکل دمکراتيک می گرفتند
برای . ر ميان برده داران دمکراسی داشته ايمبرداری ما د

سال قبل از مي8د  ۴٠٠شھرھا در يونان -مثال در دولت
در قرون . در دورۀ اف8طون دمکراسی وجود داشته است

وسطی فئوداليزم در اروپا، دمکراسی ملوک             
حتی تعطي8ت برای زارعان . الطوايفی وجود داشته است

ل رساندند که در انق8ب کبير روز در سا ٩٠را به 
دمکراسی . فرانسه بورژوازی فوراً آن را تغيير داد

  .بورژوايی ھم مراحل مختلف داشته است

دمکراسی در دورۀ انباشت اوليه، رقابت آزاد با دورۀ 
رشد جامعۀ سرمايه داری اشکال . انحصارات فرق داشت

دمکراسی . مختلف دمکراسی را از خود بيرون داده است
رژوايی عليه فئوداليزم با دمکراسی بورژوازی کنونی بو

که نيروی است بازدارنده و ارتجاعی در راستای مقابله با 
بنابراين بايد به وجه تاريخی . پرولتاريا، تقاوت داشت
  .دمکراسی توجه داشت

اما ليبرال ھای ايرانی به اين تاريخچه توجھی نمی کنند 
رژوازی ايران فرق که بورژوازی اروپايی اساساً با بو

بورژوازی ايران از باQ توسط امپرياليزم بر جامعه . دارد
تحميل شده است و ھيچ گاه نبردی عليه دولت پيشاسرمايه 
داری در ايران، دمکراتيزه کردن نظام پيشين، انجام نداده 

بورژوازی ايران يک بورژوازی بی اصل و . است
نصب است و ھيچ گاه قادر نيست که دمکراسی 

اين ھا رؤياھا ليبرالی . بورژوايی را به ارمغان بياورد
  .است که تحقق پذير نيست

عقب افتادگی بورژوازی در ايران به اين دليل نبوده که 
نداشته است که اين آقايان و » تمرين دمکراسی«مث8ً 

خانم ھا با الگوھای خود می خواھند از سوئد آن را به 
فعاليت بورژوازی دمکراسی محصول . ايران صادر کنند

در ايران بورژوازی عقب افتاده است، چون از باQ . است
از استبداد جامعۀ پيشا سرمايه داری جدا نشده . تحميل شد

ھمواره باجگير و قاچاقچی و نوکر امپرياليزم بوده . است
است، نمی تواند بھتر از رژيم آخوندی کنونی چيزی 

ی ايران به دليل اضافه بر اين ساختار اقتصاد. ارائه بدھد
ادغام آن در نظام امپرياليستی، قابليت رشد نيروھای 

دمکراسی . مولده و جھش صنعتی را از دست داده است
دمکراتيک و رشد -بورژوايی تنھا با حل وظايف بورژوا

نيروی مولده قابل تحقق است که بورژوازی ايران فاقد آن 
 .است

يران برخی از ھمين طيف برای ايجاد دمکراسی در ا
بسياری در آستانۀ . متوصل به خرده بورژوازی می شوند

وحدت با اين خرده بورژوازی را از  ١٣۵٧انق8ب 
پس از انق8ب، ھمان خرده . اصول انق8ب می دانستند

دمکراسی خرده . بورژوازی سر اين ھا را به باد داد
بورژوازی ھيچ گاه از چھارچوب و محدوديت 

رده بورژوازی در ايران خ. بورژوازی بيرون نمی آيد
 .ناجی طلب و شيفتۀ زور است

در دورۀ انتقال از فئوداليزم به سرمايه داری اصناف 
اما در ايران . شکل گرفتند و با استبداد مبارزه کردند

اصناف واسطه بوده اند و با دولت مرکزی  ھمکاری 
اين Qيۀ خرده بورژوازی در ايران حتی از . کردند

  .استبورژازی مرتجع تر 

دمکراسی کارگری ھم ضعيف بوده و با استبداد روبه رو 
دستگاه . اما استعداد خودش را نشان داد. بوده است

سلطنت را به زير کشيد و مبارزه با آخوندھا را در طی 
کارگران ايران . سال گذشته تداوم داده است ٣٣

به وجود  ١٣۵٧شوراھای کارگری را در آستانۀ انق8ب 
نشان دادند که تنھا طبقه ای خواھند بود کارگران . آورد

 .که دمکراسی را می توانند در جامعه مستقر کنند
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تنھا اميد به دمکراسی در ايران، رشد دمکراسی کارگری 

  .يعنی آغاز انق8ب سوسياليستی. است

ت8ش ليبراليزم برای تقويت بورژوازی چيزی جز تقويت 
 .توھم و استبداد نيست

بينا است که پس از اين دوره، کيفيت ليبراليزم آن قدر نا
کارگران نظام . مبارزات کارگری را انکار می کند

فقط طبقۀ کارگر پرچم . شورايی را تجربه کرده اند
خرده  به عکس. مبارزه با دمکراسی را باQ برده است

  .بوٰرژوازی اغتشاش ايجاد است

  دوم،  محدوديت ھای دمکراسی بورژوايی 

فروشنده و خريدار با . ری استدمکراسی بورژوايی صو
اين . حقوق مساوی در مقابل ھم در بازار قرار می گيرند

فرمال است؛ اما يکی مجبور نيروی کار را بفروشد و 
اين . اما، اين ناديده گرفته می شود.  وسيلۀ ديگری ندارد

دمکراسی بورژوايی است، يعنی آزاد » برابری«حقوق 
جوھر اصلی . ريتگذاشتن سرمايه برای استثمار اکث
با برابری صوری . ايدئولوژی بورژوازی را ايجاد کند

  .، نابرابری واقعی را مخفی نگه می دارد)فرمال(

اضافه بر اين ھمان طبقه که بردگی را تداوم می دھد از  
اين حقوق برخوردار است که بردگی را به شکل قانون 

دمکراسی بورژوازی تنھا در حوزۀ سياسی . نقض کند
صوری بودن دمکراسی بورژوايی به اين علت  .است

  .است که ھرگز وارد حوزۀ اقتصادی نمی شود

کجا و » حق داشتن«اما . می گويند ھمه آزادی بيان دارند
پرولتاريا پس از دو قرن ھنوز نتوانسته . کجا» توانستن«

در سطح تبليغاتی با بورژوازی رقابت کند و استثمار خود 
 .درا به گوش ديگران برسان

در حوزۀ سياسی، دمکراسی بورژوايی، غير مستقيم 
است؛ نمايندگان مردم غير قابل عزل ھستند و صاحب 

ھر کسی برابر  .ھمۀ مردم اتمزه ھستند. امتياز می شوند
اما برابری صرفا محدود به يک حوزۀ . است که رأی دھد

 .جغرافيايی است و نه بر اساس وضعيت طبقاتی

يری آزادی انديشه و اجرای دمکراسی به مثابه شکل گ
تصميمات نمی تواند در ھمکاری کردن در جامعه که بر 

  .مبنای کار يدی و فکری بنا نھاده شده است، تحقق يابد

قدرت قوۀ . در واقع قدرت سياسی نيز در پارلمان نيست
مجريه، مرکزتصميم گيری است؛ پارلمان ابزار اين 

مکراسی وجود می گويند در جامعه د. دستگاه دولتی است
دارد و بورژوازی برای اين کسب دمکراسی عليه 

اما سؤال اين جا است که اين .  فئوداليزم جنگيده است
دمکراسی برای چه طبقاتی ھست؟ در واقع حق رأی 
ھمگانی تنھا در دورۀ جنگ اول و دوم تحقق يافت که 

اين . بورژوازی به شرکت مردم در جنگ نياز داشت
ا کرد که کارگران را روانۀ جنگ امتيازی بود که اعط

حق رأی س8حی بود : يا بيسمارک اع8م کرده بود. کند
 .برای اجرای وحدت ملی

ليبراليزم می گويد اين دمکراسی حاصل مبارزۀ خود 
طبقۀ کارگر است و متعلق به خود مردم است و نه 

اگر مالکيت . اين فريبکاری ای بيش نيست. بورژوازی
ر سؤال رود، دولت سرمايه خصوصی توسط ھر کس زي

داری با شديدترين وجھی در مقابل توده ھا با آن ھا مقابله 
 .خواھد کرد

رژيم دمکراتيک، کم خرج ترين شکل حفاظت سيستم 
دمکراسی بورژوايی بھترين شکل . سرمايه داری است

شعار محوری سرمايه . ادامۀ حيات سرمايه داری است
ھيچ . سرمايه اش به ھر کس به اندازۀ: داری اين است

سيستم رقابتی . نيرويی نبايد جلوی اين کار را بگيرد
بلوک واحد قدرت تشکيل می دھد و برای حفظ آن 

تا جايی که سيادت آن مورد سؤال . امتيازاتی می دھد
  .قرار نگيرد

دمکراسی بورژوايی در سطح سياسی است و نمی تواند 
. دست اندازی به مالکيت خصوصی را تحمل کند

راسی بورژوايی، ظاھرسازی بيش نيست؛ مکد
  .ديکتاتوری بورژوازی است با لعاب دمکراسی است

  روش ارزيابی دمکراسی بورژوايی

برخ8ف ليبرال ھا و استالينيست ھا، مارکسيزم روش 
 .خاص خود را دارد

روش مارکسيستی چيست؟ روشی است متکی بر شالودۀ  
گر برای تغيير انتقادی طبقۀ کار- تئوريک فعاليت انق8بی 

طبقاتی مسايل را دنبال می  - جامعه که با تحليل تاريخی
روش مارکسيستی يعنی نقد ھر پديده ای با ارزيابی . کند

زيرا، . ريشه ھای آن پديده و چگونگی فرا تر رفتن آن



 

٥٧ 
ھدف مارکسيست ھا صرفاً ايراد گيری و انتقاد از 
وضعيت موجود نيست، بلکه در وھلۀ نخست شناخت و 

ک واقعيت ھا و  سپس يافتن راه حل ھا برای غلبه بر در
ھدف مارکسيست . مسايل اجتماعی جامعۀ بوٰرژوايی است

ھا به قول مارکس، تغيير جامعه است و نه صرفاً تفسير 
 .آن

برای نقد جامعۀ سرمايه داری نيز بايد از مقوQت 
زيرا مقوQت . ايدئولوژيک حاکم در اين جامعه آغاز کرد

با دادن آگاھی کاذب جلوگيری از شناخت  ايدئولوژی
داشتن  بورژوازی برای مخفی نگه. واقعيت ھا می کند

ھمواره سياست تحميق را دنبال می کند و نه   منافع خود،
  .سياست شناخت

يکی از اين سياست ھا برای تحميق توده ھا، مقولۀ 
در جوامع طبقاتی که است ھمانند مقوQت » دمکراسی«

اعی بار ايدئولوژيک با خود حمل  می اقتصادی و اجتم
  .کند

بورژوازی از بدو پيدايش خود، برای مخفی نگاه داشتن 
» کل«منافع طبقاتی اش، خود را به کذب حافظ منافع 

حقوق برابر «از مقوQتی نظير . جامعه جلوه داده است
دمکراسی «، »منافع عمومی«، »دولت ملی«، »ھمگانی

در واقع، . ه شده استبرای تحميق مردم استفاد» عام
در ھيچ يک از » عام«يا » عمومی«کوچکترين وجه 

. مقوQت اقتصادی و اجتماعی بورژوازی، نھفته نيست

و » ويژه«، »خاص«نظام سرمايه داری، » قوانين«کليۀ 
بوده و ھمه در خدمت منافع ب8واسطۀ طبقۀ » يک جانبه«

  .بورژوا، قرار دارند

را وارونه جلوه می دھد بورژوازی ابتدا نقش دمکراسی 
و سپس  آن را به مثابۀ مقوQت عام توجيه می کند و به 

بورژوازی به يک نيروی مادی عليه . جامعه می قبوQند
پذيرش مفاھيم . عمل انق8بی و نقد انق8بی مبدل شده است

  .عام تنھا برای جلوگيری از انق8ب اجتماعی است

ه خود اين توجيھات زمانی خطرناک تر می شود ک
کسانی .  مخالفان بورژوازی ھم آن را به کار می برند

مانند سوسيال دمکرات ھا، مارکسيست ھای سابق و 
کمونيست ھای بريده و غيره اين دمکراسی عام را در 

اين تحميق به . مقابل دمکراسی سوسياليزم قرار می دھند
درون پرولتاريا ھم رخنه می کند و منجر به آن می شود 

از پرولتاريا در مقابل تحقق سوسياليزم قد علم که  بخشی 
 .کند

از ديدگاه مارکسيستی قبل از ھر چه بايد اين سؤال را 
دمکراسی برای کدام طبقه و در مبارزه عليه : طرح کرد

اگر پاسخ داده نشود اين دمکراسی در کدام طبقه؟ 
  .چارچوب عام قرار می گيرد

  انحراف موضع استالينی. ٢

ن اعتقاد است که دمکراسی، بورژوايی اين طبف بر اي 
دمکراسی . سوسياليزم عالی تر از دمکراسی است. است

اصوQً بورژوايی است و طبقۀ کارگر بايد ديکتاتوری را 
سرمايه . اين ھا نمايندۀ خرده بورژوايی ھستند. اعمال کند

  .به ديکتاتوری اعتقاد دارند. داری دولتی مد نظر دارند

کتاتوری ھرگز آن چيزی نبود که مارکس منظورش از دي
اما اين عده شکل حکومت . اينان مد نظر دارند

منظور مارکس از . ديکتاتوری را مد نظر دارند
اينھا حکومت استبدادی . ديکتاتوری شکل حکومتی نيست

سرمايه داری دولتی را اعمال می کنند و طبقۀ کارگر را 
  .خود به نام پرولتاريا  استثمار می کنند

  راسی سوسياليستیدمک 

دمکراسی سوسياليستی، در شکل و محتوا با دمکراسی 
  .بورژوايی فرق دارد

ھيچ وجه اشتراکی بين دمکراسی بورژوازی و 
ھر کدام محصول پراتيک طبقۀ . سوسياليستی وجود ندارد

  . مشخصی ھستند عليه طبقۀ ديگر

 

دمکراسی سوسياليستی، نفی ديالکتيکی دمکراسی 
دمکراسی بورژوايی حفظ استثمار را . بورژوايی است

ھدف قرار داده، دمکراسی سوسياليستی برای از ميان 
 .برداشتن استثمار است

. نبرد برای دمکراسی و تحقق سوسياليسم يکی است

مبارزه برای دمکراتيزه کردن کل نظام اجتماعی چيزی 
دمکراتيزه کردن دولت ھمان . جز سوسياليزم نيست

سی زمانی پيگير است که دمکرا. سوسياليزم است
  .محتوای سوسياليستی داشته باشد



 

٥٨ 
ديکتاتوری پرولتاريا دمکراتيک است، زيرا با سرنگونی 
رژيم ھر گوه مانعی از سر راه الغای نظام طبقاتی و 

پرولتاريا نياز به دمکراسی . طبقاتی برداشته می شود
.  دارد، نه فقط برای خودش، بلکه برای کل آحاد جامعه

. راتيک نباشد جامعه به سوسياليزم نمی رسداگر دمک

نخستن قدم در انق8ب پرولتری و حاکميت پرولتاريا نبرد 
  .برای دمکراسی است

دمکراسی بورژوازی دست اندازی به اقتصاد را اجازه 
نمی دھد و به ھمه می قبولند که دمکراسی صوری برای 

اما برای طبقۀ کارگر، دمکراسی يعنی . ھمگان است
يزه کردن روابط اجتماعی و آن زمانی تحقق می دمکرات

يعنی . يابد که دولت و طبقات از ميان رفته باشند
ديکتاتوری پرولتاريا عالی ترين . سوسياليزم استقرار يابد

برای الغای سرمايه داری، . فرم دمکراتيک دولت است
نخستين قدم در انق8ب پرولتاريا و استقرار طبقۀ کارگر 

 .سی استنبرد برای دمکرا

سال چه  ۴مارکس می گويد نبايد به اين اکتفا کرد که ھر 
بلکه برای لغو مالکيت . کسی جيب ما را خالی می کند

  .خصوصی بايد ت8ش شود

اين نظريات پيش از مارکس از دل جنبش کارگری 
چارتيست ھا اين موضع را . اروپايی بيرون آمده است 

بيرون آمده داشتند که دمکراسی از طريق جنگ طبقاتی 
 .است

ارنست «برای نمونه يکی از رھبران چارتيست ھا، 
، اعتقاد داشت که دمکراسی واقعی يعنی »چارلز جونز

مبارزه برای دمکراسی، برای . لغو مالکيت خصوصی
. کنار گذاشتن موانع برای حاکميت پرولتاريا است

يعنی جنبش . دمکراسی يعنی کنترل دولت از پايين
  .ليستی يکی استدمکراتيک و سوسيا

می گويد بورژوازی ديگر  ١٨۵٣مارکس پس از 
دمکرات نمی تواند باشد، چون ترس از پرولتاريا آن را 

مارکس . ھمدست حکام پيشا سرمايه داری کرده است
او می گفت دمکراسی . شعار انق8ب مداوم را مطرح کرد

ھمان کمونيزم است، دمکراسی به اصل پرولتری مبدل 
  .شده است

 

  ثی دربارۀ آزادیثی دربارۀ آزادیبحبح

 )از ميان بحث ھای آزاد فيس بوک(

  آرام نوبخت

مسأله اين جاست که ھرگز نمی توان با حذف بار طبقاتی 

به عنوان يک مفھوم انتزاعی و » آزادی«، از »آزادی«

مطلق صحبت کرد، چرا که چنين چيزی ھرگز در طول 

 ًQتاريخ وجود نداشته و نخواھد داشت، مگر آن که اصو

واقع وقتی در . خوِد طبقۀ اجتماعی مضمحل شده باشد

صحبت از آزادی می شود، ب8فاصله بايد اين سؤال را 

» از«؟ آزادی »قيد و بندی«آزادی از چه : مطرح کرد که

  کدام طبقه؟» برای«قيد کدام طبقه؟ و آزادی 

در اساس دمکراسی، ھيچ چيزی غير از روش اعمال 

ارادۀ يک طبقه بر طبقه ای ديگر، يا به بيان ديگر ديکته 

اما . طبقۀ حاکم بر کل جامعه نيستکردن ارادۀ 

رژوازی حاکم در ھر کشوری با وجود آن که به خوبی بو

را درک می کند، » دموکراسی«جنبۀ طبقاتی مفھوم 

عامدانه و آگاھانه ت8ش دارد تا در برخورد با ساير 

طبقات و اقشار جامعه، به ويژه طبقۀ کارگر، آن را از 

يعنی  -»خود«راسی بار طبقاتی تھی کند و در واقع دموک

شمول  را، به مفھومی جھان - جامعه» اقليت«دموکراسی 

ھم ھست و » مقدس«و عام مبدل سازد که در عين حال 

از سوی ھيچ چيزی و ھيچ کسی نبايد به چالش گرفته 

در واقع اساس آزادی و دمکراسی در اين نظام را . شود

مالکيتی خصوصی تشکيل می دھد که عدم دسترسی 

  .امعه به آن، پيش شرطش محسوب می شوداکثريت ج

گروه «: می نويسد» راه بردگی«مث8ً ھايک در کتاب 

ھای موجود در بازار بايد برای خريد و فروش در سطح 

ھر قيمتی که می توانند مطابق با آن شريکی در معامله 

بيايند، آزاد باشند؛ آن ھا بايد در توليد، خريد و فروش ھر 

ند توليد يا فروخته شود، آزاد چيزی که در کل می توا

بنابراين طبق فرمول بندی ھايک، بازار آزاد . »باشند

مصرف کننده، خريدار، توليدکننده، » آزادی«متضمن 

و نھايتا ... آزادی از مداخله دولت، ھزينه ھای پايين تر، 

  .است» دموکراسی«



 

٥٩ 
در اين » غيرمترقی«در ظاھر امر ممکن است چيزی 

ما فقط کافی است ھمان عامل طبقاتی را ا. گفته ديده نشود

وارد تحليل کرد تا بتوان يک به يک بی پايه بودن اين 

اصول را نشان داد و حتی تناقض خود بورژوازی را ھم 

  .در برخورد با چنين تعريفی نشان داد

در تمام متون : توليدکنندگان و مصرف کنندگان. الف

و دسته تقسيم اقتصادی آکادميک رايج در دنيا، جامعه به د

تو گويی که (توليدکننده و مصرف کننده : می شوند

، در واقع در !)توليدکنندگان، خودشان مصرف نمی کنند

اين متون، اولی معادل سرمايه دار است و دومی طبقۀ 

کارگر، بدون اين که مطلقاً اسمی از طبقۀ اجتماعی برده 

شود؛ به اين ترتيب اولين مساله اين است که عامدانه 

تحليل طبقاتی از جامعه و پروسه توليد به ناگھان دود می 

  . شود و به ھوا می رود

اگر . اين آزادی بی قيد و شرط نيست: آزادی مصرف. ب

پول Qزم برای خريد اجناس مورد نياز » مصرف کننده«

نداشته باشد، در آن ...) غذا، سرپناه و (خودش را 

راين نمی صورت قادر به خريد آن نخواھد بود و بناب

بنابراين در بازار آزاد، . کند» مصرف«تواند آن را 

کسانی که به منابع مالی و پول کافی دسترسی دارند، از 

حق دسترسی به ابتدايی ترين مايحتاج برخوردار می 

ميليارد نفر از مردم جھان  ١.۵شوند و در نتيجه وجود 

و نقش ) فقر مطلق(با درآمد کم تر از يک دQر در روز 

  .ھا، اصوQً به حساب نمی آيد آن

» خريدار«در اين جا از آزادی : آزادی خريدار. ج

. مشخص نيست» خريد«صحبت می شود، ولی موضوع 

وقتی ما از کارگران صحبت می کنيم، به کسانی اشاره 

خود را درست مانند يک کاQ » نيروی کار«داريم که 

و کارفرمايان و رؤسايی ھستند که به » می فروشند«

کارفرما طبق قانون، . »می خرند«عنوان خريدار، آن را 

با اتکا به قوانين کار و ساير ابزارھای حمايتی نظام 

سرمايه داری، ھر آن چه می خواھد را تحميل می کند، 

پس اين . در صورتی که کارگر و کارمند بايد تبعيت کنند

» برای ھمه«ھم بی قيد و شرط، مطلق و » آزادی«

ی، در واقع آزادی يک طرف معادله، اين آزاد. نيست

  .يعنی سرمايه دار است و نه کارگر

و (انتزاعی » آزادی«حتی اين : آزادی توليدکننده. د

مورد نظر بورژوازی ھم در عمل به يکباره ) ادعايی

مث8ً قانون ماساچوست، اين امکان و . رنگ می بازد

انتخاب را به دولت می داد تا از خريد محصوQتی نظير 

فت از شرکت ھايی که با ديکتاتوری نظامی برمه ن

طبق قانون، کارگزاران اين (ھمکاری داشته اند 

حکومت، مجرمين بين المللی و مرتکب جنايت عليه 

اما ب8فاصله . صرف نظر کند) بشريت محسوب می شدند

سپس . اين قانون از طرف سازمان تجارت جھانی منع شد

و ژاپن دولت ماساچوست را به دليل  اتحاديه اروپا

، به )WTOطبق قوانين (» فرايند توليد«در » تبعيض«

  ! نقض مقررات سازمان تجارت جھانی متھم کردند

در حقيقت، بازار، مناسبات اجتماعی عق8يی : عق8نيت. ه

بلکه برعکس اين مناسبات اجتماعی است که . نيست

ھيچ اقتصاد . چگونگی عملکرد بازار را تعيين می کند

عق8يی وجود فی نفسه ندارد، بلکه صرفاً بيانگر نيازھای 

. سيستم اجتماعی در سطح عملکرد اقتصادی است

بنابراين ھر سيستم اقتصادی که در تأمين نيازھای موجود 

بيکاری وسيع، . بشر شکست بخورد، عق8يی نيست

پوQريزه شدن توسعه جھانی، آلودگی محيط زيست، فقر 

.  مه و ھمه محصول ضروری بازار ھستندگسترده، ھ

بودن بازار، خودش موجد سيستم » عق8يی«يعنی 

  . است» غيرعق8يی«اجتماعی 

در اين سيستم از آزادی بيان برخوردار ھستيد، مادام . د

که امکانات مالی انتشار و رسانه ھا را ھم داشته باشد، و 

 ضمناً از خط قرمز ھای حاکميت ھم عبور نکنيد و الی

  ...آخر

طرف » صوری«بنابراين در اين جا با يک دمکراسی 

  . ھستيم، چون اصوQً وارد حوزۀ توليد اجتماعی نمی شود

 

 

  

 

  



 

٦٠ 
  مفھوم مارکسيستی سانتراليزم دمکراتيکمفھوم مارکسيستی سانتراليزم دمکراتيک

ير ترجمه مطلبی است که توسط رفيق مازيار متن ز
به رشته تحرير در  بان انگليسی رازی نخستين بار به ز

 شود آمد که در سايت ميليتانت منتشر می

*** 

ک مفھوم مارکسيستی سانتراليزم دمکراتيک از ي
ضرورت عينی در درون جنبش کارگری نشأت می 

بسياری از سازمان ھا و احزاب کمونيستی، . گيرد
برداشتی کام8ً نادرست و غير مارکسيستی از اين مقوله 

اين برداشت نادرست و غير علمی، تنھا مختص به . دارند
سازمان ھای استالينيستی نيست، بلکه متأّسفانه در 

اين . يز مشاھده می شودن سازمان ھای تروتسکيستی
از  »اداری« سازمان ھا و احزاب در واقع يک برداشت

در واقع تشکي8ِت . مفھوم سانتراليزم دمکراتيک دارند
ست از يک ا تمامی اين سازمان ھا، صرفاً کاريکاتوری

در ظاھر امر، تمامی آن ھا دارای کنگره، . حزب انق8بی
می  )یصور(» دمکراسی« اعضای رھبری، انتخابات و

رھبری اين سازمان ھا ظاھراً بر اساس آرای . باشند
اکثريّت اعضا و برای دوره ای معيّن تا کنگرۀ 

 .می گردد »انتخاب« بعدی

اين تشکي8ت، ھمه دارای ارگان حزبی ھستند و صفحات 
نشريات خود را نيز با مقاQت و تصاوير بسياری از 

تزيين می  )يا ديگر رھبران( مارکس، لنين و يا تروتسکی
تمامی اين سازمان ھا مّدعی اند که دارای ساختار . کنند

اّما، با بروز اّولين . ی ھستند»دمکراتيک« تشکي8تی
ع8ئم اخت8ف نظر با رھبران يا اکثريّت اعضا، موجی 
از اتھام زنی ھا و تحقير مخالفان ب8فاصله آغاز می 

يی نداشته اشود؛ و حتی اگر اين فشارھای روانی کار
اشد، تحريکات تشکي8تی، حذف گرايی و اتھام زنی تا ب

. سر حّد اخراج و تعليق عضويّت به سرعت پيش می رود

چنان چه تشکي8تی از اين دست در مقامی دولتی قرار 
گرفته باشد، اين اخت8فات مسلماً منجر به دستگيری، 

به زعم . محاکمات و حتی اعدام مخالفان خواھد شد
ن آرای اکثريّت در درون يک داشت ،»رھبران« اين

تشکي8ت به منزلۀ دليلی کافی برای خفه کردن ھر گونه 
در واقع روش برخورد اين . صدای مخالف در نطفه است
را می توان با  »کمونيستی« سازمان ھای به اصط8ح

روش برخورد رژيم ھای ديکتاتوری نظامی در 
 .کشورھای عقب افتاده با مخالفان خود، مقايسه کرد

جه اشترک تمامی اين احزاب به و
در يک موضوع اساسی نھفته  »کمونيستی« اصط8ح

حق « است، و آن ھم عدم به رسميّت شمردن
در واقع ھمين . برای نظريات اقليّت می باشد »گرايش

مسألۀ بسيار بديھی و ساده، تمامی اين سازمان ھا را از 
عدم به . يک سازمان مارکسيستی انق8بی جدا می کند

ميّت شمردن حقوق اعضايی که به نظرياتی متفاوت رس
با خطّ رھبری يا اکثريّت سازمان می رسند، اساس وجه 
تمايز ميان يک سازمان منحرف و يک سازمان انق8بی 

 .مارکسيستی است

به رسميّت شناختن اقليّت و در نظر گرفتن جايگاه و 
حقوقی برای نظريات مختلف و مخالف در درون يک 

ق8بی به اين دليل است که اعضا، در درون تشکي8ت ان
يک سازمان انق8بی، بر اساس پراتيک انق8بی در حوزه 
ھای مختلف مبارزاتی در جامعه، به آگاھی ھايی متفاوت 

اعضا در نتيجۀ . و گاه متضاد با يک ديگر می رسند
مبارزات عملی شان به آگاھی ای می رسند که با درک و 

ای ھمان سازمان در حوزۀ آگاھی برخی ديگر از اعض
از اين رو اعضا و  .ستا ديگر مبارزاتی متفاوت

کادرھای يک حزب واحد در دخالت ھای روزمّرۀ خود، 
مابين دو کنگرۀ حزبی، به اخذ تاکتيک ھای متفاوت و 

تجارب آن ھا، نسبی و حتی در . مختلف می رسند
برای نمونه ممکن است ميان . بسياری مواقع ناکامل است

ی کارگر يک سازمان انق8بی در مورد مث8ً اعضا
و نحوۀ دخالتگری برای  »تشکل مستقل کارگری« شعار

برخی از  شايد. تحقق آن، اخت8ف نظر به وجود آيد
اعضای حزب در مورد استق8ل تشک8ت کارگری از 
احزاب سياسی به اين نتيجه برسند که اين استق8ل 

ردد، و بالعکس کارگری می بايد شامل حزب آن ھا نيز گ
برخی ديگر ممکن است به نتيجه رسيده باشند که 

اين نظريه شامل حزب کمونيستی خود آنان نمی  !خير
ممکن است در موارد ديگر  نظر اتاخت8ف اين نوع. گردد

بديھی است که نمی توان از پيش . نيز مشاھده شود
مطمئن بود که کدام يک از نظريات به نتايج مطلوب می 

تنھا با اجرا و تجربۀ عملی است که . ح استرسد و صحي
از . در نھايت به اثبات می رسند )يا تئوری ھا( نظريات



 

٦١ 
ديدگاه مارکسيستی، تئوری تنھا چکيدۀ 

 .است )پراتيک( عمل

بديھی است که برای ھمگونی و اتفاق نظر، برای اجرای 
اين تاتيک ھا و به منظور جمع بندی نظريات مختلف و 

ن بايد شرايطی در حزب انق8بی وجود اجرای متحدانۀ آ
داشته باشد که امکان تبادل نظر و ايجاد گرايشات مخالف 

 .با نظر اکثريّت تسھيل شود

تحت چنين شرايطی است که دمکراسی درونی در درون 
يک حزب انق8بی از اھميّتی حياتی برخوردار می 

حزبی که از بدو پيدايش خود حق گرايش برای .شود
ف و مخالف را به رسميّت نشناسد، نمی نظريات مختل

حزبی که قرار  -تواند يک حزب مارکسيستی انق8بی
حزبی که . باشد  -است برای انق8ب کارگری تدارک ببيند

ميان اعضا،  ه باشد تنھا از طريق تبادل نظردرک نکرد
می توان برنامۀ حزب را صيقل و امر دخالتگری مؤثر 

تندبادھای مبارزات  را سازمان داد، بدون ترديد، در
طبقاتی، به انحراف خواھد رفت و نقش انق8بی ايفا 

 .نخواھد کرد

فاوت اعضای حزب که در عمِل مبارزاتی به نظريات مت
ات خود را ارائه می می رسند، در کنگرۀ حزبی نظر

تا اين جا شايد احزاب منحرف نيز اين حق را ( دھند
آيد که عّده اّما، مسأله زمانی به وجود می ). بپذيرند

ات اکثريّت و يا خّط رھبری با نظر )حتی يک نفر( ای
در چنين وضعيتی بديھی است که . اخت8ف داشته باشد

حزب انق8بی می بايد جايگاھی برای اين اقليّت قايل بشود 
اعضا از طريق بولتن درونی  ۀت خود را ميان کلياتا نظر

تر  بنا به منطقی که پيش( و ترتيب جلسات اشاعه دھد
اين اقليّت بايد حق تشکيل  ؛)توضيح داده شد

گرايشی که . را داشته باشد (Tendency) »گرايش« يک
با توافق اکثريّت و ايجاد ابزارھای تبليغاتی درونی از 
سوی رھبری به وجود آمده است، و معقوQنه و در 
محيطی رفيقانه به بحث و اشاعۀ نظريات خود تا دورۀ 

يک حزب انق8بی به خوبی می  زيرا. بعدی می پردازد
حتی ( داند ھر تاکتيکی که به وسيلۀ عّده ای

در عمل نظريات  »الزاماً « ارائه داده می شود، )اکثريّت
تنھا عمل مبارزاتی می تواند نشان . صحيحی نمی باشد

که کدام يک ازنظريات با واقعيّت منطبق  و اثبات کند دھد
ل تجربه، نشان اگر به فرض پس از يک سا. تر بوده است

داده شد که نظر اقليّت اشتباه بوده است، بديھی است که 

اين اخت8ف نظر ديگر منتفی می گردد و گرايش خود را 
اّما اگر نظر اقليّت درست بوده . منحل اع8م می کند

نظر آن اقليّت که  ،)و نتيجتاً نظر اکثريّت نادرست( باشد
اکثريّت  از سوی ھمۀ اعضا شناخته شده است، به نظر

بدين ترتيب، ھم برای اقليّت و ھم برای . مبّدل می شود
اکثريّت سازمان فرصتی برای اثبات نظريات خود وجود 

 .خواھد داشت

اّما حتی اگر نظرات اکثريّت اشتباه باشد، اقليّت با حفظ 
تا کنگرۀ ( اعتقادات و نقد خود به اکثريّت، برای دوره ای

يد نظريات اکثريّت را در بيرون از حزب می با ،)بعدی
اين حزب با وجود اخت8فات درونی، در . به اجرا گذارد

سطح جامعه می بايد يک پارچه عمل کند و نظريات 
بخش اکثريّت را در عمل تجربه کند تا نتيجۀ عملی آن به 

کنگرۀ آتی حزب به ). چه مثبت و چه منفی( اثبات رسد
ورۀ پيش، ارزيابی و جمع بندی نوينی متکی بر عملکرد د

 .خواھد رسيد

بين دو ( اگر اخت8فات اقليّت پس از سپری شدن يک دوره
  حل نگشت چه؟  )کنگره

اّول . در اين مرحله دو علت می تواند وجود داشته باشد
اين که اين اخت8فات ھنوز در سطح مسايل تاکتيکی باقی 
. مانده و زمان بيش تری برای اثبات نظريات نياز است

رايش مخالف ھمانند دورۀ پيش و تا در اين صورت گ
ر می گيرند، امورد مرور قررا دورۀ بعدی که مسايل 
اّما در برخی موارد امکان دارد . درحزب باقی می ماند

اخت8فات . اخت8فات فرای صرفاً اخت8فات تاکتيکی باشد
در . عميق سياسی نيز می تواند در حزب به وجود آيد

حاکم، ايدئولوژی ھيئت جامعۀ سرمايه داری ايدئولوژی 
اين امکان ھمواره وجود دارد که حتی اعضا  .حاکم است

يا رھبری يک حزب انق8بی تحت تأثير عقايد دشمن 
در نتيجه برخی از اخت8فات . طبقاتی قرار گرفته باشند

برای نمونه، . می تواند از تفاوت ھای تاکتيکی فراتر رود
ند که خّط رھبری امکان دارد عّده ای به اين ارزيابی برس

حزب دچار انحرافات طبقاتی شده و ضروری است که 
مبارزۀ عميق تری برای جلوگيری از خطّ انحرافی 

در آن صورت بنا بر تشخيص آن بخش از . صورت گيرد
 »جناح« معترضان، رھبری حزب بايد حق ايجاد

(Faction)  اين عّده بايد . ل گرددئرا برای آن عّده قا
يک حزب انق8بی باقی بمانند و حتی بنا بتوانند در درون 

بر تعداد طرفداران شان در سطح رھبری حزب نيز 
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بدين تريب فرصت کافی به آن ھا . شرکت داشته باشند

داده شود که نظريات خود را در درون حزب و در سطح 
گام جّدی  »جناح« در واقع تشکيل يک. رھبری تبليغ کنند

کثريّت در درون يک تری برای مبارزه با خط انحرافی ا
در مورد مسايل  »گرايش« تشکيل. حزب انق8بی است

 .تاکتيکی است و شايد زودگذر باشد

اّما اگر پس از دوره ای جناح موجود به اين نتيجه رسيد 
که رھبری و اکثريّت حزب در حال عبور از خطّ طبقاتی 
است و امکان متقاعد کردن اکثريّت اعضا نيز وجود 

ح، در اين مقطع، بايد از حق ندارد، اين جنا
برخوردار  (Open Faction) »جناح علنی« تشکيل
 .باشد

در واقع تشکيل جناح علنی به مفھوم تدارک برای 
جناح علنی می تواند نظريات خود . است »انشعاب«
و طبقۀ  ،رو به جنبش کارگری و علناً اع8م کند حتی را

به زعم ( کارگر را از انحراف موجود اکثريّت
يک حزب انق8بی اين فرصت تشکي8تی . مطلع کند )ودخ

را نيز بايد به اين اقليّت بدھد که نه تنھا نظرياتش به دست 
ھمۀ اعضا برسد، بلکه آن نظريات در ارگان رسمی 

بديھی است که اگر توافقی حاصل . حزبی ھم درج گردد
نشد و چنان چه جنبش کارگری مواضع اکثريّت را تغيير 

اّما اين . انشعاب در حزب خواھد بود دی يکنداد، گام بع
انشعاب نيز می تواند معقوQنه و رفيقانه، بدون اتھام 

تاريخ، صّحت يا سقم . پراکنی و فحاشی صورت گيرد
پس از دوره  چه بسا. نظريات طرفين را نشان خواھد داد

در عمل نشان داده شود  »اکثريّت« اشتباه نظريات ای،
اعد به الحاق مجّدد به حزب واحد انشعابی متق »اقليت« و

بديھی است که اگر کار به جنگ، دعوا، اتھام زنی . گردد
حتی اگر به  -و نفرت از يک ديگر بکشد، اين دو گرايش

ھرگز نمی توانند در -نظريات واحدی در آينده برسند
 .درون يک حزب در کنار ھم قرارگيرند

ف آيا تمام اين پيش شرط ھا، حزب و رھبری را تضعي
بورژوا « و »ليبرالی« نمی کند؟ آيا اين ھا برخوردھای

برای اجرای  »آھنين« نيست؟ آيا نبايد حزب» دمکراتيک
يک پارچۀ تصميمات وجود داشته باشد؟ آيا آوانس دادن 

، انح8ل طلبی نيست؟ پاسخ به تمامی اين »اقليّت« به يک
به رسميّت شناختن حق اقليّت نه تنھا . سؤاQت منفی است

ب را تضعيف نمی کند، که منجر به تقويت آن می حز
و  »جناح« و »گرايش« تسھي8ت برای ايجاد. گردد

حزب را در انظار توده ھای کارگر » جناح علنی« حتی
تنھا کافی است نگاھی . معتبر و قوی تر از پيش می کند

به وضعيّت سازمان ھا و احزاب بين المللی بيفکنيم تا به 
که  -شکي8تی اين سازمان ھاوخامت و عمق بحران ت

 .پی ببريم -عمدتاً نتيجۀ کجروی ھای تشک8تی بوده است

آن چه اين سازمان ھای انحرافی درک نمی کنند اين است 
که انشعابات، تعليقات و اخراج ھا تنھا آخرين مرحله از 

اخراج ھا و . روند طوQنی بحث و عمل مشترک بايد باشد
ستند که يک جريان از انشعابات تنھا زمانی موّجه ھ

خطوط طبقاتی خود عبور کند و چنين ھم در جنبش 
به سخن ديگر نتايج سياست . کارگری نشان داده شده باشد

حزبی نه تنھا  »گرايش« ھای مخّرب و ضّد انق8بی يک
بايد برای تمام اعضای آن حزب روشن و شفاف باشد، 

در . بلکه در سطح جامعه ھم به روشنی بيان شده باشد
حزب بلشويک چنين حقوقی از جمله حق گرايش و جناح 

يکی از علل توفيق حزب . ل شده بودئبرای اعضا قا
بلشويک در تدوين برنامۀ انق8بی و مرتبط به جنبش 
کارگری و در نتيجه کسب اعتبار ميان شوراھای 
کارگری که به پيروزی نخستين انق8ب سوسياليستی در 

رعايت دمکراسی درونی  جھان منجر شد، دقيقاً بر اساس
بود که تشکيل  ١٩٢٠ تنھا در آغاز جنگ داخلی. بود

پيش از آن . جناح در درون حزب بلشويک ممنوع شد
رھبران و اعضای حزب در بسياری از موارد مواضع و 
مخالفت ھای خود را عليه رھبری حزب علناً بيان کرده 

اّما، . بودند، بدون اين که اخراج يا تنبيه گردند
درمحدوديّت جناح بندی درونی در  »ضرورت« نھما

، در دوران استالين به ١٩٢١- ١٩٢٠ زمان جنگ داخلی
مبّدل شد و اختناق استالينی را برای  و يک اصل فضيلت

تروتسکی در آخرين سال ھای  .سال ھا به ھمراه آورد
روشنی به عمل  »انتقاد از خود« زندگی خود از اين دوره

 :نويسدتروتسکی می . آورده است

به منع  ،ممنوعيّت احزاب مخالف«
به منع نظريات مخالف  جناح، منع. انجاميد جناحی فّعاليّت

سلطۀ پليسی و بی منازع . رھبری خطاپذير منجر شد
حزب باعث مصنويّت دستگاه اداری شد و آن را تا 

 .»استبداد و فساد بی کران پيش بُرد

از اين درس ھای انق8ب  نيز جنبش تروتسکيستی
ھمان  بسيار آموخته است و نمی تواند ١٩١٧اکتبر

لئون تروتسکی چنين ارزيابی . اشتباھات را تکرار کند
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ای از مسايل درونی حزب داشت و تا آخر عمر به آن 

 :وفادار ماند

به تکرار  تنھا جوانان ما است که اين کام8ً ناکافی«
آن ھا بايد فرمول ھای . بپردازند حزبی فرمول ھای

آن ھا بايد . تسخير و جذب کنند را انق8بی
آن ھا بايد . شخصيّت مستقل خود را حفظ کنند و نظرات

. عقايد خود باشند با شجاعت قادر به مبارزه برای

ناشی از عمق اعتقاد راسخ و استق8ل  نظرياتی که
مکانيکی به وسيلۀ  يک دست سازی. آن ھاست شخصيت

ام جاه و مق ھا، خشونت، مقامات، سرکوب شخصيّت
تنھا يک  بلشويک يک !پرستی بايد از حزب طرد گردد

فردی است که در ھر مورد و  فرد منضبط نيست، او
موقعيّت از نظريات خود دفاع می کند و با جسارت و 
استق8ل بر سر آن عقايد نه تنھا در مقابل دشمن، بلکه در 

امروز، شايد، او در اقليّت . درون حزبش نيز می ايستد
نظريات خود را در درون حزبش  او. باشد حزبش در

در اقليّت بودن بدان معنی نيست که او  اّما. ارائه می دھد
پيش از  شايد او،. نظريات اشتباھی دارد

و مشاھدات درستی در مورد وظايف  درک به ديگران،
در صورت  او. حزب و چرخش ھای سياسی رسيده باشد

م، سّوم و سؤاQت خود را برای بار دوّ  مصّرانه لزوم بايد
می کند  خدمت او به حزبش بدين ترتيب. دھم طرح کند

که به روش و سياست ھای نوين مسلح گردد که با 
سھولت در مقابل تندبادھا بدون واکنش لحظه ای دوام 

  ).١٩٢٣ نوين، لئون تروتسکی، روش(»  آورد

برای سازماندھی بين المللی انق8بی رعايت حقوق 
و جناح  ھا ختن گرايشکراتيک، به رسميّت شنادم

مارکسيست ھای انق8بی . درون حزبی، حياتی است ھای
 .بايد به اين روش وفادار بمانند

 ٢٠١٣مازس  ٢١

http://militaant.com/?p=2305 

 

  

  

  

  کارل مارکس در مورد ضرورت ساختن کارل مارکس در مورد ضرورت ساختن 

  حزب پيشتاز کارگریحزب پيشتاز کارگری

 مازيار رازی

ن طبقۀ کارگر نه تنھا عقايد خرده بورژوازی، که در ميا
حتی ايدئولوژی بورژوايی نيز می تواند به سادگی رخنه 

زيرا که ايدئولوژی حاکم در جامعۀ طبقاتی، . کند
بورژوازی از طرق مختلف . ايدئولوژی ھيئت حاکم است

به ھمين . تأثيرات نظری خود را بر کل جامعه می گذارد
زب کارگری، تفکيک ميان ترتيب، در درون يک ح

راديکاليزم خرده بورژوايی و جنبش سياسی طبقۀ کارگر 
. را نمی توان صرفاً در شکل ظاھری آنان نشان داد

راديکاليزم خرده بورژوايی بسياری از اص8حات 
پيشنھادی نمايندگان طبقۀ کارگر را برای بھبود وضعيت 
وخيم اجتماعی می پذيرد و در بسياری از مواقع، 

گيرتر از کارگران کمونيست به مبارزات ضد سرمايه پي
آن چه راديکاليزم خرده بورژوايی . داری دست می زند

را از جنبش سياسی طبقۀ کارگر متمايز می کند، ھدف 
به گفتۀ کارل . ھای تاريخی اين دو نيروی اجتماعی است

مارکس در مانيفست، فقط کارگران کمونيست خواھان 
صرفاً . ری بر وسايل توليد ھستندسلب مالکيت سرمايه دا

در برنامۀ طبقۀ کارگر است که محو طبقات، دولت و 
کليۀ وجوه استثمار انسان ھا به دست انسان ھا، جای 

کارگران کمونيست برای تسخير قدرت سياسی و . دارد
استقرار جامعۀ سوسياليستی و تشکيل ديکتاتوری انق8بی 

. پيگير می کنندمبارزۀ ) دمکراسی کارگری(پرولتاريا 

اما، خرده بورژوازی راديکال چنين برنامه ای را نمی 
مبارزۀ . اخت8ف نيز بر سر ھمين مسأله است - پذيرد

قاطع کارگران کمونيست بر محور برنامۀ انق8بی، آنان 
را از عقايد راديکاليزم خرده بورژوايی ساير کارگران 

کارل مارکس در مورد موقعيت خرده . جدا می کند
  :رژوازی و وظايف پرولتاريا چنين می گويدبو

در حالی که از يک سو، سوسياليزم تخيلی و مکتبی که «
کل جنبش را تابع يکی از لحظه ھای آن می کند، و 
فعاليت مغزی فضل فروشان را به جای توليد اجتماعی 
می نشاند، مبارزۀ انق8بی، طبقات را با ھمۀ ضرورت 

که اين سوسياليزم ھای آن حذف می کند و در حالی 
مکتبی که در باطن کاری جز ايده آليزه کردن جامعۀ 

اين سوسياليزم را پرولتاريا طرد ... موجود انجام نمی دھد



 

٦٤ 
پرولتاريا بيش و ... و به خرده بورژوازی واگذار می کند

پيش تر به گرد سوسياليزم انق8بی، به گرد کمونيزم که 
اع کرده است، برای آن بورژوازی نام ب8نکی را اختر

اين سوسياليزم ھمانا اع8م تداوم انق8ب . جمع می شود
ھمانا اع8م ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا ھمچون . است

نقطۀ Qزم گذار به الغای کليۀ روابط اجتماعی که متناظر 
اين روابط توليدند، به انق8ب در ھمۀ ايده ھايی که نتيجۀ 

» اين روابط اجتماعی اند
)١(

  

ديگر، تنھا نيرويی که می تواند در مقابل به سخن 
انحراف ھای خرده بورژوازی راديکال در درون جنبش 
کارگری ايستادگی کند، که جھت گيری مشخص انق8ب 

به قول مارکس . سوسياليستی و برنامۀ انق8بی داشته باشد
. جمع شده باشندسوسياليزم انق8بی  انق8بيونی که به گرد

ود سازماندھی حزب پيشتاز در واقع نخستين رھنم
  .کارگری نيز در ھمين نکته مھم نھفته است

را از ساير انق8ب ) سوسياليستی(آن چه انق8ب کارگری 
ھا متمايز می کند، اين است که انق8ب کارگری برخ8ف 

  .است عمل آگاھانه ساير انق8ب ھا در تاريخ، يک

انق8ب کارگری يک شورش خود انگيختۀ توده ھا و يا 
خودی مردم نيست، بلکه يک انق8ب يک قيام خود به

انق8ب پرولتری برای نخستين . برنامه ريزی شده است
بار در تاريخ، خواھان جايگزين کردن يک شکل از 
استثمار به جای شکل ديگر آن نيست، بلکه خواھان لغو 

انق8ب کارگری صرفاً . کليۀ اشکال استثمار انسان ھاست
داشتن بی عدالتی و ف8کت نيست، که خواستار از ميان بر

برای اجتماعی کردن کليۀ  تسخير قدرت سياسیخواھان 
وسايل توليد و رھايی کليۀ انسان ھا از ستم کشی تحت 

 عينیسرمايه داری پيش شرط ھای . جامعۀ طبقاتی است

انق8ب را فراھم می آورد، اما برای انق8ب سوسياليستی 
نيز  - سوسياليستی آگاھی يعنی -ذھنیپيش شرط ھای 

  .ضروری است

آگاھی سوسياليستی نوين برخ8ف ساير انگيزه ھای 
. است دانش انق8بی جوامع ماقبل سرمايه داری، محصول

تشديد تضادھای طبقاتی و نھايتاً رودرويی طبقۀ کارگر با 
سرمايه دار و شورش ھا و طغيان ھای کارگری پديده 

داری به وقوع ھايی ھستند که در درون جامعۀ سرمايه 
اما صرفاً با عصيان و خشم توده ای نمی . می پيوندند

طبقۀ . توان نظام سرمايه داری را از ميان برداشت

تئوری  کارگر نياز به ابزار برنده تری دارد و آن ھم
دانش سوسياليستی که محصول تجارب . است انق8بی

تاريخی جنبش کارگری و تحليل اقتصادی و اجتماعی 
رط ھای ضروری برای ريشه کن کردن است، پيش ش

بدون تئوری انق8بی و درک . نظام سرمايه داری است
  .جامعۀ سرمايه داری، جايگزين کردن آن غيرممکن است

کسب آگاھی سوسياليستی اوليه، بر اساس جنبش ھای 
خودانگيختۀ کارگری که تحت تأثير ايدئولوژی بورژوايی 

در . پيوست و خرده بورژوايی قرار داشته، به وقوع
اتحاديه ھای (وضعيت کنونی نيز آگاھی تريديونيونيستی 

و يا حزب ھای توده ای کارگری و يا نھادھای ) کارگری
تحت تأثير ھمين ايدئولوژی » ضّد سرمايه داری«علنی 

مارکس، متکی بر اين استدQل، می گويد . ھا قرار دارند
رد و به که اين قبيل سوسياليزم بايد به وسيلۀ پرولتاريا ط

)٢(خرده بورژوازی واگذار شود 
به سخن ديگر، طبقۀ  .

کارگر بايد خود را از شّر ايدئولوژی بورژوايی و خرده 
بورژوايی که ايدئولوژی ھـيئت حاکم است رھا کرده و به 

  .آگاھی سوسياليستی انق8بی روی آورد

اما اين آگاھی سوسياليستی انق8بی، و يا مجموعۀ برنامۀ 
به طور خود بخودی و يا صرفاً از طريق کمونيستی، 

فعاليت ھای اتحاديه ھای کارگری و نھادھای راديکال 
بايد يک . علنی کارگری به پرولتاريا منتقل نمی شود

پيشروی کارگری که مظھر عالی ترين درجۀ آگاھی 
تجربۀ طبقاتی است، قادر به دستيابی به اين برنامه و 

برای مجھز کردن کل . انتقال آن به کل طبقۀ کارگر باشد
طبقۀ کارگر به اين برنامه، سازماندھی پيشُروی کارگری 
ضروری است؛ و برای سازماندھی پيشُروی کارگری 

 حزب پيشتاز کارگرینياز به تشکي8ت انق8بی، يعنی 

حزبی که با در دست داشتن ابزار تئوريک و . است
آگاھی سوسياليستی، خشم و عصيان کل طبقۀ کارگر را 

راستای سرنگونی کل سيادت نظام سرمايه داری و در 
  .جايگزينی آن با نظام سوسياليستی سازمان دھد

مارکس و انگلس دست به تشکيل نخستين  ١٨۴۶در سال 
کميته ھای مکاتبات «سازمان بين المللی خود به نام 

مرکز اين کميته ھا در بروکسل بود که . زدند» کمونيستی
مشابه در بريتانيا، فرانسه،  روابط خود را با کميته ھای

اتحاديۀ «پس از مدتی، اين کميته ھا با . آلمان حفظ کرد
تماس  –يک انجمن مخفی بين المللی در آلمان –» عدالت

اتحاديۀ «وحدت بين کميته ھای مذکور و . برقرار کردند



 

٦٥ 
را پايه » اتحاديۀ کمونيست«، ١٨۴٧، در سال »عدالت
بيانيۀ «قاضای اتحاديه، ، بنا بر ت١٨۴٨در فوريۀ . گذاشت

در اين . به دست مارکس و انگلس نگاشته شد» کمونيست
بيانيه برای نخستين بار ايده ھای اوليۀ مارکس دربارۀ 

در بخش . حزب کارگری به رشتۀ تحرير درآمد
  :چنين آمده است» پرولتاريا و کمونيست ھا«

رابطۀ کمونيست ھا با پرولتاريا به طور کلی از چه «
ت؟ کمونيست ھا در مقابل ساير احزاب طبقه شکلی اس

آنان منافعی . جداگانه ای تشکيل نمی دھند )٣( کارگر حزب
آنان . جدا و جداگانه از پرولتاريا، به طور کلی، ندارند

ھيچ گونه اصول افتراقی از خود به وجود نمی آورند تا 
به وسيلۀ آن نھضت پرولتاريا را شکل داده، قالب گيری 

  .کنند

دو نکتۀ زير کمونيست ھا را از ساير احزاب طبقۀ تنھا 
   .کارگر مشخص می کند

کمونيست ھا در مبارزات ملی پرولتاريای کشورھای -١
مختلف، منافع مشترک کل پرولتاريا را، صرف نظر از 
تمام مليت ھا، خاطرنشان کرده، آن را جلوه گر می 

  .سازند

در مراحل مختلف که مبارزۀ طبقۀ کارگر با  -٢
رژوازی، در طول رشد خود، بايد از آن بگذرد، بو

کمونيست ھا ھميشه و در ھمه جا از منافع نھضت، به 
  .طور کلی، جانبداری می کنند

به ھمين دليل کمونيست ھا از يک سو، يعنی در عمل، 
پيشرفته ترين و عزم جزم کرده ترين بخش حزب ھای 
طبقۀ کارگر ھر مملکت را تشکيل می دھند، و در واقع 
بخشی ھستند که ديگران را به حرکت در می آورند؛ و از 
سوی ديگر، يعنی از ديدگاه نظری، آنان نسبت به توده 
عظيم پرولتاريا اين امتياز را دارند که به روشنی، مسير 
حرکت، شرايط، و نتايج نھايی و کلی نھضت پرولتاريا 

  . را درک می کنند

ھمه ھدف فوری و فوتی کمونيست ھا ھمان است که 
حزب ھای پرولتاريا در قالب يک طبقه، سرنگون کردن 
سيادت بورژوازی، و تسخير قدرت سياسی بوسيله 

».پرولتاريا
 )۴(

  

در اينجا مارکس و انگلس، در مقابل افرادی که ايدۀ 
و جايگزين » توطئه گرايانه«تشکيل گروه ھای کوچک 

کردن خود به جای کل طبقۀ کارگر را تبليغ می کردند، 
د اع8م کرده و رابطۀ کمونيست ھا را با طبقۀ مردو

ھم چنين، آنان در مورد بين المللی . کارگر توضيح دادند
اما در اين . بودن جنبش کارگری تأکيد اخص کردند

نوشته ھا، ھنوز به طور دقيق، مفھوم حزب کارگری بيان 
نشده بود، زيرا که مسألۀ ساختن حزب مشخص کارگری 

، ١٨٤٨تجربۀ انق8ب ھای . ودھنوز در جنبش مطرح نب
در » اتحاديۀ کمونيست«به خصوص در آلمان، و ضعف 

دخالت متشکل و مؤثر در قيام ھای توده ای آن دوره، 
. مفھوم سازماندھی را در نوشته ھای مارکس تکامل داد

مارکس که در لندن در تبعيد به سر می  ١٨٤٩در پائيز 
برای را » کميتۀ مرکزی اتحاديه کمونيست«برد، 

  .بازسازی سازمان خود تشکيل داد

در  ١٨٤٨مارکس و انگلس، پس از تجربه انق8ب ھای 
اروپا صريحاً به ايجاد سازمان مخفی و محکم پيشروی 

و ) نمايندگان عالی ترين درجۀ آگاھی طبقاتی(کارگری 
متمايز از نمايندگان نظريات و طرز تفکر خرده 

ی، اشاره بورژوايی راديکال در درون جنبش کارگر
  :چنين نوشت ١٨٤٨مارکس در آغاز انق8ب . کردند

اتحاديۀ کمونيست که در گذشته سازمانی محکم بود، ...«
بخش عمده ای از اعضا که . به شدت ضعيف شده است

مستقيماً در جنبش شرکت داشتند، تصور کردند که زمان 
کار تجمع ھای مخفی سپری شده و بايستی به فعاليت ھای 

برخی از واحدھای محلی رابطۀ خود را . کرد علنی اکتفا
سست کردند و به تدريج به ) رھبری(با کميته مرکزی 

در حالی که حزب دمکراتيک، حزب خرده . خواب رفتند
بورژوايی، بيشتر و بيشتر در آلمان سازمان يافته است، 
حزب کارگری در حال از دست دادن پايۀ محکم خود 

در چند منطقه برای و در بھترين حالت به جز . است
در . انجام کارھای محلی، فعال و سازمان يافته نيست

نتيجه، جنبش عمومی کام8ً زير نفوذ رھبری دمکرات 
به اين وضعيت نمی . ھای خرده بورژوا قرار گرفته است

توان ادامه داد، بايد استق8ل کارگران را مجدداً برقرار 
» .کرد

)۵( 
  

سست «د مارکس ھمان طور که مشاھده می شود، نز
تشکي8تی سازمان کارگری، مترادف بود با قرار " »شدن



 

٦٦ 
. گرفتن آن زير سلۀه انديشه ھای رھبری خرده بورژوايی

  : انگلس نيز چنين استدQلی ارائه می داد

مدت ھاست که ھيچ توھمی در بارۀ اين واقعيت ندارم «
که با�خره يک روز در حزب جدل با افرادی که 

يی دارند، در خواھد گرفت و انشعابی اعتقادات بورژوا
» .ميان جناح راستگرا و چپگرا پيش خواھد آمد

)۶( 
  

، مارکس و انگلس ١٨٥٠ -١٨٦٤سال بين  ١٤طی 
در . دخالت زيادی در امور ساختن حزب کارگری نداشتند

. بود» سرمايه«اين دوره، مارکس مشغول نگارش کتاب 

در » چارتيست ھا«در عين حال برای روزنامه ھای 
طی اين زمان، انجمن ھا و کلوب . بريتانيا مقاله نوشت

ھای متعددی تحت نفوذ سوسياليست ھای تخيلی و 
طرفداران ژاکوبين ھا شکل گرفتند، که مارکس و انگلس 

در اين دوره به علت . در آنان شرکت فعال نداشتند
فروکش مبارزات کارگری اروپايی در اثر شکست 

ھای کارگری قابل م8حظه  ، سازمان١٨٤٨انق8ب ھای 
ای ايجاد نشدند؛ و وضعيت عينی نيز برای چنين تشکل 

  .ھايی وجود نداشت

انجمن بين الملل «، مارکس به جلسۀ ١٨٦٤در سپتامبر 
در لندن دعوت شد و با شرکت در آن جلسه، » کارگران

فعاليت تشکي8تی خود را در درون جنبش کارگری از 
ای به علت آغاز بحران  اين انجمن طی دوره. سر گرفت

ھای اقتصادی در سطح اروپا و مبارزات بين المللی 
به خصوص در  -کارگران، توسط چند اتحاديۀ کارگری

اما، گرايش ھای . تأسيس شده بود -بريتانيا و فرانسه
شرکت کننده در اين انجمن عمدتاً از طرفداران 

اص8ح » پرودن«ناسيوناليست ھای ايتاليايی، » مازينی«
سوسياليست ھای تخيلی » اوون«لبان فرانسوی و ط

مارکس که مسئوليت نگارش . انگليسی، تشکيل شده بودند
اين انجمن را به عھده گرفته بود، در دفاع از » اصول«

مواضع طبقۀ کارگر، با انحراف ھای موجود برخورد 
رھايی طبقۀ کارگر فقط به «اظھارات معروفی مانند . کرد

، در پاسخ به انحراف »رعملی استوسيلۀ خود طبقۀ کارگ
ھای ماجراجويان شبه ژاکوبينی که متمايل بودند که خود 

رھايی طبقه «را جايگزين طبقۀ کارگر کنند، بود؛ و يا 
کارگر نه امر محلی و نه ملی است، بلکه يک مسألۀ 

، »اجتماعی است که در سطح بين المللی قابل تحقق است
يستی موجود، در در پاسخ به انحراف ھای ناسيونال

  .انجمن، از سوی مارکس تأکيد شده بود» اصول«

با آغاز موج اعتصاب ھای کارگری و تعميق بحران 
، مارکس موقعيت ١٨٦٦-٦٧اقتصادی سرمايه داری 

خود را در درون بين الملل اول، در مقابل گرايش ھای 
مارکس در درون رھبری بين . انحرافی، مستحکم تر کرد

، و در کنگره ھا، قطعنامه » ومیشورای عم«الملل، 
برای . ھای مبنی بر سياست ھای سوسياليستی را گذراند

رھايی «: ، طرح شد که)١٨٦٧(نمونه، در کنگرۀ لوزان 
اجتماعی کارگران، از رھايی سياسی آنان جدا ناپذير 

، سياست )١٨٦٨(ھمچنين در کنگرۀ بروکسل " ».است
فرانس در کن. شکست خورد» پرودن«ھای طرفداران 

انجمن داده » اصول«، ترميم پراھميتی به )١٨٧١(لندن 
  :شد

در تقابل با قدرت اشتراکی طبقات دارا، پرولتاريا تنھا «
زمانی قادر است که به مثابۀ يک طبقه عمل کند که خود 

عليه کليه ی حزب ھای طبقات  - را در يک حزب سياسی
ر اين عمل، پيروزی طبقه کارگر را د. متشکل کند -دارا

راستای انق8ب سوسياليستی و ھدف نھايی آن، يعنی 
  ».الغای ھمه طبقات، تضمين می کند

اما با وجود مبارزات سياسی مارکس عليه گرايش ھای 
انحرافی موجود، و تصويب برنامۀ انق8بی، بين الملل 
اول ھرگز نتوانست به يک حزب بين المللی کمونيستی 

ای مختلف ھر بخش ھای مختلف در کشورھ. تبديل شود
يک تحت تأثير گرايش ھای انحرافی موجود قرار گرفته 

گذاشت تا ھر «مارکس خود اعتقاد داشت که بايد . بودند
» بخش آزادانه برنامۀ خود را تکامل دھد

)٧(
نتيجۀ  

ميخائيل «عملکرد چنين روشی اين بود که افرادی نظير 
اخوان «و طرافدارانش در حزب آنارشيستی » باکونين

اين عده که خواھان . به بين الملل اول پيوستند» المللبين 
از ميان برداشتن فوری دولت، ارث و امتناع از سياست 
برای جنبش کارگری بودند، بين الملل را با ماجراجويی و 

عليه » باکونين«مبارزۀ . توطئه گری به بن بست کشاندند
بين الملل، بحران بين الملل را عميق » شورای عمومی«

، کليۀ سازمان ھای »کمون پاريس«با شکست . ردتر ک
کارگری در سطح بين المللی مورد حملۀ ارتجاع قرار 

بين الملل اول نيز به تدريج به پايان زندگی خود . گرفتند
  .رسيد

را در » سر ترکه«اما در اين دوره، مارکس و انگلس 
مقابل مخالفان خود بيش از حد بسوی تأکيد بر مبارزات 

انگلس کارنامۀ . قۀ کارگر خم کردنداقتصادی طب



 

٦٧ 
مداخ8ت خود و مارکس را در اين دوره، طی نامه ای به 

  :چنين ارائه می دھد ١٨٩٠سپتامبر  ٢١در » بلوک«

اندازۀ  ازمارکس و من تا حدودی در باره ی تأکيد بيش «
ما مجبور بوديم . جوانان بر مبارزات اقتصادی، مقصريم

کسانی -فان خود ذکر کنيم اصول اساسی را در مقابل مخال
و ما ھيچ وقت، . که آن مبارزات را انکار می کردند

زمان، مکان و فرصت آن را نيافتيم که بر ديگر عناصر 
  ».مبارزاتی نيز تأکيد کنيم

به بعد مارکس و انگلس درگيری تعيين  ١٨٧٢از سال 
به . کننده ای در شکل گيری حزب ھای کارگری نداشتند

ت بيماری اش بيشتر به فعاليت خصوص مارکس به عل
در اين دوره، سازمان ھای توده . ھای تئوريک پرداخت

ای کارگری سوسيال دمکرات، به خصوص در آلمان، 
با ظھور اين حزب ھا، عقايد رفرميستی نيز . شکل گرفتند

در اين مقطع تأکيد نوشته ھای . به درون آنان نفوذ کردند
ی اين حزب ھا و مارکس و انگلس بر استق8ل برنامه ا

 ٢١انگلس در . پاکيزه نگھداری آنان از نفوذ رفرميزم بود

  :چنين نوشت» ببل«به  ١٨٧٣ژوئن 

قرار " وحدت طلبانه"نبايستی تحت تأثير فريادھای «
يک حزب می تواند با انشعاب و دوام آوردن در ... گرفت

   ».مقابل آن به پيروزی برسد

ھمچنين، . ھا بوددر اين جا منظور انشعاب از رفرميست 
با » Qسال«به محض اتحاد طرفداران  ١٨٧٥در سال 

حزب کارگری «حزب سوسيال دمکرات و تشکيل 
نقد برنامۀ «در آلمان، مارکس در » سوسيال دمکراتيک

، برنامه رفرميستی اين حزب متحد را به باد انتقاد »گتا
در اين نوشته استق8ل برنامۀ کمونيستی از . گرفت

اما، متأسفانه مبارزات . يستی تأکيد شده بودنظريات رفرم
مارکس و انگلس از رشد سازمان ھای توده ای 
رفرميستی جلوگيری نکرد، و پس از مرگ مارکس و 
انگلس اين حزب ھای توده ای به آلت دست بورژوازی 

  .تبديل شدند

ھمان طور که در باQ اشاره شد، مسألۀ مارکس و انگلس 
حزبی مستقل از انحراف ھای عمدتاً در راستای ايجاد 

مارکس و . خرده بورژوايی و رفرميستی بوده است
انگلس در مبارزات خود با انحراف ھای موجود، مجبور 
بودند که از حزب ھای توده ای و مبارزات اقتصادی آنان 

اما، اين ھرگز به اين مفھوم نبود که آنان مدافع . دفاع کنند
ھمان طور که . ندحزب ھای بی درو پيکر رفرميستی بود

اشاره شد، در مقاطع مشخص بر استحکام و اتکا بر 
اعضای قابل اعتماد در درون حزب کارگری تأکيد 

حزب پيشتاز ريشه ھای نظريات سازماندھی . کردند
  .نظريات مارکس و انگلس بودتداوم در  لنين کارگری

  :پانوشت

نوامبر (کارل مارکس  -"مبارزۀ طبقاتی در فرانسه" -١
، منتخب آثار به زبان انگليسی، چاپ مسکو )١٨۵٠

  .٢٨١-٢٨٢، صفحات)١٩٧٣(

نوامبر (کارل مارکس  -"مبارزۀ طبقاتی در فرانسه"-٢
، منتخب آثار به زبان انگليسی، چاپ مسکو )١٨۵٠

  .٢٨١-٢٨٢، صفحات)١٩٧٣(

در اين جا تشکي8ت » حزب«منظور مارکس از  -٣
نبش ويژه يعنی کمونيست ھا ج. است جنبشنيست، بلکه 

در آن دوران رسم بود . ای جدا از جنبش پرولتاريا ندارند
مث8ً، . اشاره کنند» حزب«که به نھضت ھا تحت عنوان 

آلمان، مارکس نشريۀ خود را به  ١٨۴٨در اوائل انق8ب 
معرفی می کند، در " حزب دمکراتيک"عنوان ارگان 

صورتی که چنين حزبی وجود نداشت و منظور جنبش 
اضافه بر اين، Qزم به تذکر است که در . بود دمکراتيک

اتحاديۀ "ھمان زمان انتشار بيانيۀ مارکس به عضويت 
درآمده بود و بنابر اين او نمی توانست مخالف " کمونيست

  .ايجاد تشکي8ت کمونيستی بوده باشد

، )١٨۴٨فوريه (مارکس و انگلس  -"بيانيۀ کمونيست" -۴
  .نشر کارگری سوسياليستی

کارل  - "يۀ کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ کمونيستخطاب"-۵
، از کتاب )١٨۵٠مارس (مارکس و فردريک انگلس 

به زبان انگليسی، انتشارات " ١٨۴٨انق8ب ھای "
  .٣١٩- ٣٢٠پنگوئن، صفحات 

نامۀ انگلس به ببل، مجموعۀ نامه ھای مارکس و  -۶
  .١٨٧٩انگلس، سپتامبر 

ارکس و نامۀ انگلس به ببل، مجموعۀ نامه ھای م -٧
  .١٨٧٩انگلس، سپتامبر 

  



 

٦٨ 
  مه ای بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری مه ای بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری مقدّ مقدّ 

  

مقالۀ پيش رو بر مبنای دخالت گری رفيق مازيار رازی 
در بحث ھای پيرامون حزب پيشتازانق8بی که در تاريخ 

گرايش بين «، پس از انشعاب از سازمان ٢٠١٠ژوئن  ٣
سابق  و ھمراه با اعضای )IMT(» المللی مارکسيستی

» به سوی يک گرايش بين المللی«اين گرايش در تجمع 

انجام گرفت، به زبان انگليسی نوشته شده است و اکنون 
ترجمۀ فارسی آن برای نخستين بار در نشريۀ ميليتانت 

 .منتشر می شود

  ادای سھمی بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری

  مازيار رازی

  آرام نوبخت: برگردان

  مقّدمه

ب پيشتاز، برای شکل گيری آتی يک بحث پيرامون حز
سازمان جھانی، از اھميت فوق العاده ای برخوردار 
است؛ به ع8وه حزب پيشتاز يکی از مسائل اساسی پيش 
روی مارکسيست ھاست که بايد به منظور دست يافتن به 
يک برداشت و درک مشترک از آن، مورد بحث قرار 

ين الملل پيش از آن که ما به سمت ساختن يک ب. بگيرد
حرکت کنيم، ضرورتاً بايد مطالبی در اين مورد بنويسم و 

  .دست آخر به يک قطعنامه برسيم

به منظور بنا نھادن يک سازمان جديد، نکات زيادی 
دربارۀ محتوای اين سازمان آتی وجود دارد که بايد واقعاً 

اول؛ مسألۀ . از پيش روشن و ابھامات آن رفع شود
اخص يکی از بحث ھای حياتی سازمان پيشتاز به طور 

ھرچند اکثر . است که بايد مورد بررسی قرار بگيرد
مارکسيست ھا شخصاً با اين ايده آشنا ھستند و در گذشته 
ھم به کّرات در موردش صحبت کرده اند، با اين وجود 
برای آغاز به ساخت يک بين الملل جديد، بسيار اھميت 

سائل مھم ديگری ھرچند البته م -دارد که پيش از ھر چيز
ما قبل از آغاز به شکل گيری سازمانی  -ھم وجود دارند

فعاليت ھا و متمرکز شدن بر تکامل ايده ھای خود، درک 
  .روشن و مشخصی نسبت به اين مفھوم داشته باشيم

دوم؛ آن چه که قصد دارم در اين جا اشاره کنم، ايده ھايی 
رح می است که به عنوان مقدمه ای بر حزب لنينيستی مط

بنابراين اين ايده ھا قرار نيست که جامع و کامل . شود
به شخصه اعتقاد ندارم که من يا گرايش . باشد

مارکسيست ھای انق8بی ايران ھنوز به جمع بندی عميقی 
بنابراين در واقع مايليم که . بر سر اين مسأله رسيده ايم

در اين مورد با ساير رفقايی که تجارب و برداشت ھای 
فی دارند، ديالوگ داشته باشيم تا جمعاً به درک مختل

به ھمين دليل، آن چه می . مفھوم حزب لنينيستی برسيم
. گوييم در واقع يک نسخۀ نھايی از ايده ھايمان نيست

بلکه صرفاً بحثی است برای انتقال تجربيات خود به ساير 
رفقا، بنابراين در حقيقت در اين مرحله از بحث است که 

  .به طور جمعی چيزی را تکامل ببخشيممی توانيم 

  مفھوم حزب

به طور کلی، تاريخاً در سنت طبقۀ کارگر در طی تقريباً 
سال گذشته، دو مفھوم پايه ای از حزب وجود  ١۵٠

يک مفھوم، حزبی توده ای بوده است که در . داشته است
واقع از زمان نقطۀ اوج بين الملل دوم آغاز و از سوی 

ھايتاً ايدۀ حزب توده ای به عنوان ن. انگلس معرفی شد
يک حزب سوسيال دموکرات شناخته شد که ھزاران نفر 
از کارگران کشورھای مختلف جھان را دربر می گيرد و 

اين حزب، در درون طبقۀ . به سوی خود جذب می کند
کارگر دست به دخالتگری می زند و عليه نظام سرمايه 

  .داری فعال است

توده ای در آن مقطع زمانی و با اين حال، ايدۀ حزب 
ابتکار آغاز آن، در موقعيتی بود که مسألۀ انق8ب ھنوز 

ھرچند مارکس . عم8ً در مقياس جھانی مطرح نشده بود
، نياز سرمايه »ديکتاتوری انق8بی پرولتاريا«خود از 

داری به تخريب خود و فرارسيدن يک نظم نوين صحبت 



 

٦٩ 
ی آن دوره در دستور کرده بود، اما ھنوز فعليت انق8ب ط

  .روز قرار نداشت

بنابراين احزاب توده ای به تکميل دو برنامۀ مجزا دست 
بود که برنامه ای برای  برنامۀ حداقلیيکی : زدند

اص8حات و رفرم، اعمال فشار بر نظام به منظور کسب 
، برنامۀ حداکثریو ديگری . امتيازات برای کارگران بود
صد نداشتند ب8فاصله يا در برنامه ای که آن ھا ھرگز ق

بنابراين برنامۀ . آيندۀ نزديک مورد استفاده قرار بدھند
حداکثری صرفاً شامل اھدافی بود که به دوره ای طوQنی 
در آينده، يعنی به زمان فرارسيدن تب و تاب انق8بی، 

با اين حال آن ھا . موکول و در برنامه گنجانده شده بود
گونه تب و تاب انق8بی  طی اين مقطع خاص شاھد ھيچ

ھرچند ايدۀ خود مارکس و بسياری از فعالين . نبودند
انق8بی در آن دوره، اين بود که آگاھی سوسياليستی در 

يعنی . طبقۀ کارگر به شکل خطی تکامل خواھد يافت
کارگران به تدريج اين آگاھی را از مقياس کوچک تر به 

اين آگاھی  به مقياس بزرگ تر تکامل می دھند و نھايتاً 
  .عميق تر و عميق تر می شود تا به دورۀ انق8ب برسد

بنابراين، برداشت آن ھا به طور کلی به دليل موقعيت 
عينی آن دوره، به اين شکل بود که فعليت يافتن انق8ب 
در دستور روز نيست و آگاھی کارگران به تدريج توسعه 

اری بنابراين آن ھا بايد عليه سرمايه د. پيدا می کند
مبارزه کنند، به دولت سرمايه داری فشار بياورند، 
امتيازاتی برای کارگران کسب کنند، رفرم ھايی در 
درون جامعه به وجود بياورند، اما به تدريج فعاليت کنند، 
به مبارزه ای ممتد عليه سرمايه داری دست بزنند، و 
مبارزه عليه اين نظام را تا زمان فراسيدن دورۀ انق8بی 

بنابراين آن ھا برای مطالبات حداقلی، برای . ه دھندادام
اين يک ايده نسبت به . رفرم در جامعه مبارزه می کردند

حزب کارگر بود که در نقطۀ اوج فعاليت ھای بين الملل 
دوم به رھبری خود انگلس وجود داشت و بعدھا نيز به 
وسيلۀ انق8بيونی مانند کائوتسکی و سايرين تکامل پيدا 

  .کرد

مفھوم ديگری از حزب کارگری را  ١٩٠٢نين در سال ل
شھرت يافته » حزب پيشتاز انق8بی«توسعه داد که به 

» چه بايد کرد؟«اين ھمان مفھومی است که در . است

از آن جا که لنين مبتکر ايدۀ يک حزب جديد . مطرح شده
بود که در تقابل با مفھوم حزب کارگری توده ای از زمان 

، »حزب پيشتاز«رار داشت، به تدريج اين بين الملل دوم ق

اما در واقع توصيف دقيق . ناميده شد» حزب لنينيستی«
لنين . است» حزب پيشتاز انق8بی«چنين حزبی، ھمان 

البته يکی از نخستين کسانی بود که ايدۀ اين حزب پيشتاز 
را به طور منسجم پروراند و برای آن به مبارزه 

ی در آن زمان و حتی پس از اما انق8بيون ديگر. پرداخت
او ھم بودند که اين تئوری را، يعنی تئوری حزب پيشتاز، 

يکی از آن ھا، آنتونيو گرامشی بود که سھم . تکامل دادند
بزرگی در اين ايدۀ حزب پيشتاز داشت و پس از آن حتی 
رزا لوکزامبورگ که ضمن انتقاد از اين ايده در نوشته 

ھمين طور . يفا کردھای خود، در تکامل آن سھمی ا
تروتسکی و پس از او لوکاچ و کارل کورش و بسياری 
ديگری از انق8بيون که زوايای مختلفی را شکل می 
. دھند، عم8ً اين ايده را از آن زمان به بعد توسعه دادند

بنابراين ايدۀ حزب پيشتازانق8بی در واقع تماماً متفاوت 
  .از ايدۀ احزاب توده ای بود

  اليستیآگاھی سوسي

ايدۀ اصلی مفھوم حزب پيشتاز انق8بی، به آگاھی 
چگونه می توان اين آگاھی : سوسياليستی ارتباط داشت

سوسياليستی را حفظ کرد و مصون نگاه داشت؟ گونه می 
توان اين آگاھی سوسياليستی را که درون تودۀ کارگران 
  يا حزب پيشتاز آن ھا توسعه پيدا می کند، تکامل بخشيد؟ 

بر پايۀ اين » چه بايد کرد«نين به حزب توده ای در نقد ل
ايده بود که آگاھی سوسياليستی می تواند در درون 
کارگران توسعه پيدا کند، اما آگاھی و عقايد سوسياليستی 
در درون احزاب توده ای کارگری با افت و خيزھايی رو 

آگاھی سوسياليستی می تواند از ايدئولوژی . به رو است
ه در جامعۀ سرمايه داری ايدئولوژی غالب و بورژوايی ک

  .مسلط است، متأثر شود

بنابراين اگر اين آگاھی سوسياليستی که در اين احزاب 
توده ای توسعه پيدا می کند، به حال خود رھا شود، با 
وجود آن که برخی از کارگران به اين آگاھی و عقايد 
 خواھند رسيد، اما در عين حال پس از مدتی آن را از

چرا که در جامعۀ سرمايه داری، . دست خواھند داد
آگاھی سوسياليستی در درون مبارزۀ کارگران عليه 

زمان به دليل سرمايه داری توسعه پيدا می کند، ولی ھم
تبليغات عميق و سنگين ايدئولوژی بورژوايی از طريق 
ابزارھای مختلف در داخل طبقۀ کارگر، توھماتی نيز در 

بنابراين کارگرانی که . رشد می نمايددرون طبقۀ کارگر 
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در زمانی خاص به آگاھی سوسياليستی می رسند، در 

يعنی در (زمانی ديگر ممکن است آن را از دست بدھند 
زمانی که نمی توانند به طور ممتد و برای دوره ای 

در درون حزب ). طوQنی تر، از اين عقايد محافظت کنند
: وجود دارد توده ای نيز ايدئولوژی ھای ديگری

ايدئولوژی خرده بورژوايی و ساير ايدئولوژی ھايی که 
به جنبش ھای توده ای حقنه می شوند و در نتيجه توسعۀ 
يک آگاھی سوسياليستی انق8بی در درون اين اقشار طبقۀ 

اين امر در واقع تاحدودی . کارگر را متوقف می سازند
يه يعنی سقوط سرما -کارگران را از مبارزۀ تابه آخر

داری و ايجاد دولت کارگری و سپس جامعۀ 
  .بازخواھد داشت - سوسياليستی

عقايد خرده بورژوايی، نظير آنارشيزم، سنديکاليزم، 
سنديکاليزم و ساير اشکال گرايش ھای خرده -آنارکو

به ھمين . بورژوايی در درون طبقۀ کارگر وجود دارد
جھت تدارک برای انق8بی سوسياليستی، در درون 

چرا که . توده ای واقعاً نمی تواند صورت بگيرد احزاب
در تحليل نھايی، اين احزاب توده ای تحت سلطۀ 
ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی قرار دارند و 
ھمين موضوع مانع توسعۀ آگاھی سوسياليستی و 
محافظت از آن در درون کارگران برای حرکت به سوی 

  .انق8ب و ايجاد دولت کارگری است

نابراين موضوع محوری لنين در آن مقطع، يعنی سال ب
، اين بود که ما بايد در واقع خودمان را تا درجه ١٩٠٢

ھرچند می خواھيم در درون توده . ای از توده ھا جدا کنيم
ھا باشيم، می خواھيم برای تسخير قدرت به دست طبقۀ 
کارگر و ايجاد يک جامعۀ سوسياليستی دخالت گری کنيم، 

مان به خاطر اين وضعيت، به خاطر سلطۀ زاما ھم
ايدئولوژی و برنامه ھای بورژوايی و خره بورژوايی بر 
احزاب توده ای، نياز به تفکيک بخش پيشتاز کارگران، 
يعنی پيشروان سوسياليست طبقۀ کارگر از توده ھای 

بنابراين طرح پيشنھادی يک سازمان که يک . مردم داريم
و به وسيلۀ لنين پيش  ١٩٠٢سازمان اقليت است، در سال 

  .کشيده شد

اين کتاب با وجود نکات فراوانی که جای بحث و تحليل 
را بازمی گذارد و در واقع بايد گفت نکات فراوانی که 

به اين موضوع باز (بعضاً طی آن مقطع صحيح نبودند 
، به طور کلی و به گمان من، يک پيشرفت )خواھيم گشت

، حزب کارگری، در مارکسيزم در جھت ساخت حزب

اين مفھوم تماماً جديد بود، در گذشته وجود . بوده است
نداشت و پيشرفت جديدی در درون جنبش طبقۀ کارگر 
بود؛ در نتيجه می توانيم ببينيم که انق8ب روسيه بر پايۀ 
ھمين مفھوم در مبارزه عليه تزار و سپس دولت 

  .بورژوايی و ايجاد دولت کارگری، موفق شد

ألۀ ضرورت ايجاد حزب لنينيستی، يک در مورد مس
موضوع مھم وجود دارد و آن ايدۀ آگاھی سوسياليستی 

آگاھی سوسياليستی، . است که در اين جا اشاره کردم
از سوی لنين  ١٩٠٢برخ8ف برخی عباراتی که در سال 

نوشته شد و بعدھا از طرف خود او نيز اص8ح گشت، از 
ۀ کارگر وارد نمی بيرون به داخل حوزۀ فعاليت ھای طبق

آگاھی سوسياليستی در درون طبقۀ کارگر تکامل . شود
کارگران در درون مبارزات روزمّره، از . پيدا می کند

خ8ل فعاليت ھای عملی و تجارب زندگی روزمّره به 
آگاھی سوسياليستی می رسند، يعنی آن ھا موضوعات را 

ايد بدون مطالعۀ ادبيات مارکسيستی يا اط8ع داشتن از عق
کارگران خودشان به اين نتيجه . مارکسيستی، می فھمند

می رسند که نظام سرمايه داری در مقابل منافع آن ھا 
قرار دارد و اين نظام بايد کنار گذاشته شود و نظم نوينی 

اين نوع از آگاھی سوسياليستی نابالغ و . جای آن را بگيرد
  .مقدماتی در درون خود کارگران تکامل می يابد

براين اين جنبه از خود لنينيزم، اين جنبه از حزب بنا
مطرح » چه بايد کرد؟«در  ١٩٠٢پيشتاز که در سال 

البته بايد درنظر . شد، به اين معنای اخص صحيح نيست
داشت که لنين در آن مقطع، جوانی بود با تجربيات اندِک 
فعاليت ھای تشکي8تی؛ در عوض اين کائوتسکی به 

رجسته بود که ايدۀ ورود آگاھی عنوان يک مارکسيست ب
سوسياليستی از بيرون، يعنی روشنفکران، به درون توده 

چرا که گمان می شد توده ھای . ھای کارگر را توسعه داد
کارگر قادر به تکامل ھيچ گونه آگاھی سوسياليستی 
نيستند، و بنابراين ايدۀ انتقال تئوری سوسياليستی از 

صل از سوی کائوتسکی بيرون به درون طبقۀ کارگر در ا
  .بسط داده شد

. پس از اين، لنين به وضوح از ھمين ايده استفاده کرد

، لنين گفت که در آن مقطع ١٩٠٧طی چند سال بعدی در 
به نقطۀ مقابل » درحال خم کردن بيش از حّد ترکه«او 

اکونوميست ھا بود، چرا که اکونوميست ھا اع8م می 
ت و ما بايد دنباله کردند که طبقۀ کارگر ھمه چيز اس

روی آن باشيم، ھر آن چه طبقۀ کارگر می گويد صحيح 
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بنابراين . است و توده ھا می دانند که چه می کنند و غيره

اين گفتۀ لنين، واکنشی بود به اکونوميست ھايی که شديداً 
و بيش از حد دنباله روی ھر آن چه » کارگر کارگری«

نين می گفت که بنابراين ل. کارگران می گفتند، بودند
، اين تئوری نمی تواند به »خير، موضوع اين نيست«

معنای دقيق کلمه در درون خود طبقۀ کارگر تکامل پيدا 
کند و بايد از طرف برخی روشنفکران و از خارج از 
. طبقۀ کارگر به داخل عرصۀ کارگران وارد و منتقل شود

 اين صرفاً واکنشی بود از سوی لنين، چند سال بعد لنين

خود اشاره کرد که او عم8ً در مورد اين ايده مبالغه کرده 
او اکنون معتقد بود که پيشتاز کارگران می . بوده است

تواند تئوری ھا را از خ8ل فعاليت ھای عملی خودش 
تکامل دھد، ھرچند اگر اين پيشتاز در درون احزاب يا 
جامعه اساساً به حال خود رھا و تنھا گذاشته شود، آگاھی 

  .ود را از دست خواھد دادخ

بنابراين حزب پيشتاز به ضرورتی برای ايمن ساختن اين 
توسعۀ آگاھی و ھمين طور جمع بندی تجارب و ايجاد 
برنامه ای برای حزب به منظور مداخلۀ بھتر و عميق تر 
. در طبقۀ کارگر و تدارک برای انق8ب، تبديل شد

کم و بيش ، لنين ١٩٠٧بنابراين در آن مقطع خاص، يعنی 
می گفت که آگاھی سوسياليستی در درون کارگران و 
پيشتاز کارگران توسعه پيدا می کند، و ما بايد خودمان را 
به پيشتاز کارگران، و نه چند روشنفکری که خارج از 
طبقۀ کارگر تئوری ھايی برای خود دارند، مرتبط 

اکنون لنين در حول و حوش اين زمان، لنين در . بسازيم
» تجربۀ متمرکز«ين ايده را می پروراند که تئوری واقع ا

بنابراين تئوری در پشت درھای بسته و به دست . است
تئوريسن ھايی که با خواندن چند کتاب بايدھا و نبايدھا را 

تئوری در . به کارگران نشان می دھند، شکل نمی گيرد
آن . واقع شکل چکيدۀ فعاليت ھای پراتيکی کارگران است

زۀ خود عليه دولت، به تاکتيک ھا، ايده ھای ھا در مبار
خاص، رويکردھايی می رسند که نقطۀ اوج ھمۀ اين ھا 
به حزب وارد می شود و برای بھبود و تکميل برنامۀ 

اين برنامه می تواند از . حزبی به کار گرفته می شود
لحاظ تئوريک تکامل پيدا کند و به کارگران برای تدارک 

  .انق8ب ياری برساند

يک جنبه : ئوری ھميشه دو جنبه ھمراه خود داشته استت
به طور اخص از طريق تجربه، تجربۀ عملی طبقۀ 
کارگر، شکل می گيرد و جنبۀ دوم، يک تئوری عام 

تاريخی و بين المللی است که از دل مطالعۀ تاريخ، و به 
وسيلۀ تکامل ايده ھايی که به روند توسعۀ بين المللی و 

. در گذشته تعلق دارد، بيرون می آيدتاريخی طبقۀ کارگر 

بنابراين حزب به معنای اخص کلمه، يعنی حزب 
پيشتازانق8بی، در واقع خود را بر اين جنبه ھای تئوری 

يک جنبه، تئوری ھای تاريخی و بين . متکی می سازد
المللی است که اساساً به دست روشنفکران انق8بی در 

دی نيست اين درون حزب ساخته می شود؛ چرا که تردي
افراد زمان بيشتری برای مطالعه، فھم و توسعۀ تئوری 

اما در عين . ھای تاريخی و بين المللی در اختيار دارند
حال، جنبۀ ديگری تئوری دقيقاً نظريه ای که شکل چکيده 
يا متمرکز فعاليت ھای پراتيکی خود کارگران يا فعالين 

  .سياسی در جامعه را به خود می گيرد

  برای تدارک انقJبابزاری 

اين مفھوم، که به طور اخص از سوی لنين طرح شد، 
ابزاری به دست ما می دھد تا اين آگاھی سوسياليستی را 
که در درون طبقۀ کارگر آغاز به تکامل می کند، حفظ 

چه در برابر عقايد تريد يونيونيستی، : کنيم و ايمن سازيم
که در چه عقايد آنارشيستی و چه ھر انحراف ديگری 

  .جامعه وجود دارد

بنابراين حزب در واقع جايی است برای جذب کردن 
پيشرفته ترين عناصر و بخش پيشتاز طبقۀ کارگر که 
مشغول کسب آگاھی سوسياليستی به منظور جمع بندی 
تجارب و ھمين طور توسعۀ آن از طرق فعاليت ھايشان 

اين ھا به ويژه ھمراه با طبقۀ کارگر که از . ھستند
بياتی غنی برخودار است، مبارزه و برنامه ای را تجر

آن ھا سپس برنامه را درست مانند يک . تکميل می کنند
سيکل، به درون جامعه می برند و ت8ش می کنند تا به 

  .فعاليت ھايی در درون جامعه دست بزنند

بنابراين اين حزب که بايد به عنوان يک ابزار ساخته 
ل ھر نھادی باشد که شود، بايد دموکراتيک ترين شک

يعنی بايد کام8ً دمکراتيک باشد، به . تاکنون وجود داشته
اين مفھوم که ھر کسی بتواند ديدگاه ھای خود را مطرح 

به ھمين دليل است که ما از سانتراليزم دموکراتيک . کند
ھرچند اين ترمينولوژی مورد سوء . صحبت می کنيم

ت ھا و شبه استفاده ھای بی شماری از سوی استالينيس
تروتسکيست ھا قرار گرفته است، اما دقيقاً به معنای يک 



 

٧٢ 
سيستم دموکراتيک، حّق ابراز ديدگاه ھا و عقايد، حّق 

  .شکل گيری يک گرايش يا جناح و غيره است

مقصود من از سانتراليزم يا مرکزيت، يک پروسۀ دو 
يکی آن است که : اين مرکزيت دو جنبه دارد. وجھی است

زب وارد و جمع بندی می شوند، تجربيات تجارب به ح
پراکنده و محدود به فعاليت ھای عملی متمرکز و سپس 

مبدل می گردند؛ بعد جمع ) يعنی برنامۀ حزب(به تئوری 
بندی آن متمرکز می شود و به جامعه بازمی گردد، تا 
دور بعد، يعنی سال بعد پس از کنگرۀ بعدی، در درون 

  .جامعه آزمون می شود

اين ابزار آن است که در اين دوره، يعنی دورۀ  عملکرد
پيشا انق8بی، ما به محل و فضايی ايزوله نياز داريم تا 
بخش اندکی از افراد دور يک ديگر جمع شوند و اين ايده 
ھا را تکامل ببخشند؛ ھدف، تدارک برای انق8ب به دست 

البته . طبقۀ کارگر است، نه صرفاً به دست حزب آن ھا
را به عنوان يک حزب آماده می کنند، اما  آن ھا خود

  .سپس طبقۀ کارگر را برای انق8ب آماده می سازند

بنابراين لنين به اين شکل استدQل می کند که ما می توانيم 
در واقع عمل متحدانه را تجربه کنيم و تئوری ھا نيز در 
سطح تاريخی و بين المللی ھمگی در درون اين حزب 

؛ اين حزب در درون خوِد طبقۀ تکامل پيدا می کنند
  .کارگر فعال خواھد بود

  کارگران و روشنفکران

جنبۀ ديگری که مايلم توضيح دھم اين است که به اعتقاد 
ما، امروز در جامعۀ ايران کارگران پيشرو فراوانی 

البته بايد اضافه کنم که برخی با گرايش ھای  -وجود دارند
ا پيشرو می ، اصوQً ھر کارگری ر»کارگری-کارگر«

خوانند و معتقدند کارگران ھر يک از آگاھی مشابھی 
از سوی ديگر اين گرايش نيز وجود دارد که . برخودارند

در درون حزب، کسی است که می خواند و » روشنفکر«
می نويسد، زمان برای يادگيری يا مطالعۀ تاريخ دارد، 

به عبارت ديگری، . مقاله و کتاب تھيه می کند و غيره
ھای »ايدئولوگ«فکران در حکم تئوريسين ھا يا روشن

يا بايد گفت (من با اين ھر دو مفھوم . طبقۀ کارگر ھستند
به گمان من، ما در ميان کارگران، . مخالفم) »تحريف«

مقصود من از کارگر پيشرو، . کارگرانی پيشرو داريم
ای ھای خود طبقهکسانی است که در واقع روشنفکراِن ھم

کارگراِن «ا ھمان کسانی ھستند که ما ھستند، و اين ھ
حتی (می ناميم؛ کارگرانی که قادر به مطالعه » روشنفکر

و قلم زدن ھستند، کسانی که در کِف ) کتب تئوريک
کارخانه و محّل کار حضور دارند، به ھمان ميزان 
ديگران کار می کنند، اين ھا ھستند که به رھبران عملی 

ھا ھمان کارگران  اين. طبقۀ کارگر تبديل می شوند
پيشرويی ھستند که اساساً جذب می شوند، ھمان کسانی 

  .که بايد پيدا و به سوی حزب پيشتاز کارگری جذب کنيم

از سوی ديگر ما روشنفکرانی را داريم که عموماً از 
پيشينۀ دانشجويی و خاستگاه طبقۀ متوسط می آيند، کسانی 

العه و تری برای مطکه در قياس با ديگران زمان بيش
نوشتن داشته و در نتيجه از قابليت ھای ذھنی باQتری 
برخوردارند، با اين وجود در عمل به اثبات رسانده اند که 
قابل اعتمادند و به سوی طبقۀ کارگر تمايل دارند، در 
درون طبقۀ کارگر شناخته شده اند و مورد پذيرش و 

اين قشر يا گروه را . احترام طبقۀ کارگر ھستند
  .می ناميم» فکراِن کارگریروشن«

بنابراين نخستين گروِه موجود در درون طبقۀ کارگر را 
روشنفکر «و دومين گروه را » کارگر روشنفکر«

بنابراين ترکيب اين دو قشر در . می ناميم» کارگری
. جامعه به معنای آغاز به ايجاد حزب پيشتاز خواھد بود

آماده  حزب پيشتاز خود و طبقۀ کارگر را برای انق8ب
اگر اين حزب وجود نداشته باشد، و چنان چه . خواھد کرد

يک حزب بدون روشنفکران کارگری، بدون مداخله در 
و نه ھر (درون طبقۀ کارگر و جذب رھبران عملی آن 

شکل بگيرد، در آن صورت چنين حزبی ) کارگری
انحطاط پيدا می کند، به حزبی بوروکراتيک مبّدل می 

ھرچند که ھنوز خود را (ران شود، به حزِب روشنفک
، اين برخ8ف مفھوم حزب پيشتاز )حزب لنينيستی بنامد
ما ھرگز باور نداريم که ساختن يک . از نقطه نظر ماست

يا  ١۵٠المللی با گروه يا سازمان در سطح ملی يا بين
ھزار روشنفکر، شايستۀ نام حزب پيشتاز  ٢٠٠حتی 
باط و پيوندی حزب پيشتاز بايد به طور اکيد ارت. باشد

نزديک و ارگانيک با کارگران روشنفکر، يعنی رھبران 
عملی جنبش کارگری، داشته و در مرکز توجه آن ھا 

  .باشد

بنابراين بر اين اساس اگر چنين کارگرانی غايب باشند و 
روشنفکر با قابليت ھای فراوان در مطالعه،  ١٠يا  ۵مث8ً 

ديگر يکترجمه و نوشتن بھترين مطالب تئوريک گرد 



 

٧٣ 
را بدون حتی ت8ش » حزب«جمع شوند و سپس ايجاد 

برای جذب رھبران کارگر جامعه اع8م کنند، يک چنين 
ی، به کاريکاتوری از حزب پيشتاز »حزب«اصط8ح به

چنين رويکردی يک انحراف تام و تمام . تبديل می شود
اين حزبی نيست که ما . از مفھوم حزب پيشتاز خواھد بود

اشيم، بلکه برعکس کاريکاتوری است که بايد به دنبالش ب
به ع8وه موضع اعتقاد يا عدم اعتقاد . از آن فاصله گرفت

به دمکراسی ھم در يک چنين کاريکاتورھايی ديگر 
مسألۀ دمکراسی، مسأله ای است که تنھا .  مطرح نيست

وقتی حزب پيشتاز به مفھوم حقيقی آن شکل گرفت، آن 
 ٣٠، ٢٠واQ اگر . می کند گاه موضوعيت و اھميت پيدا

روشنفکر گرد ھم جمع شوند و حقوق دمکراتيک  ۵٠يا 
. به ھم اعطا کنند، باز ھم اين حزب پيشتاز نخواھد بود

بنابراين، معيار، داشتن بحث ھای دمکراتيک نيست؛ 
معيار اصلی، برخورداری از بخش پيشتاز کارگران در 

که حزب و اين دقيقاً ھمان چيزی است . درون حزب است
ترين و پيشروترين عناصر آن ھا مترقی. بلشويک بود

درون جنبش طبقۀ کارگر و بعدھا شوراھا را جذب يا 
  .عضو کردند

به ھمين ترتيب اگر ما نوعی از حزب داشته باشيم که 
تماماً از کارگران و حتی بخش پيشتاز آن شکل گرفته، 

ورت المللی باشد، در آن صولی فاقد تجربۀ تاريخی و بين
آن ھم به . ھم پس از مدتی به انحراف خواھيم رفت

بنابراين ترکيِب اين . تعدادی بوروکرات تبديل خواھند شد
دو گروه، ضرورِت ايجاد حزب پيشتاز است و اين ھمان 

حزب «اين . چيزی است که ما حزب پيشتار می ناميم
به دليل برخورداری از فضای دمکراتيک، درک » پيشتاز

ه يک نظام دمکراتيک به منظور توسعۀ کرده است که ب
خطوط عملی که مستقيماً از طبقۀ کارگر می آيد، نياز 

يعنی می تواند به . بنابراين نمی تواند منحط شود. دارد
ھدف خود خدمت کند، عم8ً می تواند بر تدارک انق8ب و 

  .تر متمرکز شود و غيرهجذب کارگران بيش

تنھا تا زمان آغاز  البته اين يک حزب اقليت است؛ اولی
يعنی اين . بحران سياسی در جامعه در اقليت خواھد بود

. حزب اقليت می تواند نھايتاً به حزب اکثريت تبديل شود

اما از آن جا که ايدئولوژی غالب، ايدئولوژی بورژوايی 
است، و اين ايدئولوژی در درون طبقۀ کارگر و خرده 

حران اقتصادی بورژوازی رخنه می کند، و از آن جا که ب
به باQترين سطح خود رسيده و حزب قدرتمند کارگری 

در درون جامعه وجود ندارد و ھمه چيز در دستان 
، قرار است که يک »حزب پيشتاز«بورژوازی است، 

  .حزب اقليت باشد و طی مقطعی در اقليت باقی بماند

تر از اين، ايدئولوژی سرمايه داری و بورژوازی مھم
در اين مقطع، ايدئولوژی ھای ديگری را  بعضاً، به ويژه

نيز تشويق به رخنه کردن تدريجی در درون طبقۀ کارگر 
و آن ھم در واقع ايدئولوژی ھای خرده : می کند

بورژوايی است که به اسم طبقۀ کارگر، به نام حزب 
اين ھا . لنينی و مارکسيزم، به درون طبقۀ کارگر می رود

وی بورژوازی برای خرده بورژواھايی ھستند که از س
رخنه به درون طبقۀ کارگر و منحرف کردن تدارکات 

بنابراين آن . برای انق8ب سوسياليستی تشويق می شوند
ما با بورژوازی و : چه شاھدش ھستيم، اين است

ايدئولوژی بورژوايی رو به رو ھستيم، آن ھا مطبوعات، 
آن . رسانه ھا، پارلمان و تمامی ابزارھای خود را دارند

ھا ھمانند امروز سعی می کنند که انق8ب سوسياليستی را 
در رأس اين ھا ما خرده . متوقف کنند يا مانع آن شوند

بورژوازی را داريم، و خرده بورژوازی می تواند شکل 
برخی از آن ھا در قالب و . ھای متفاوتی به خود بگيرد

خودشان را . ظاھر می شوند» مارکسيزم«شکِل 
مانند بسياری از سازمان ھای ِشبه (د مارکسيست می نامن

و وب سايت ھا ) در بريتانيا SWPتروتسکيستی ھمچون 
و نشرياتشان آکنده است از موضوعاتی در ارتباط با 

در واقع اما آن ھا سّد راه انق8ب سوسياليستی . مارکسيزم
حقيقی شده اند، به سردرگمی دامن زده اند، با عقايد 

به ھمراه کارگرانی که در رفرميستی خود و ھمين طور 
جنبش سنديکاليستی ھستند، کارگران آنارشيست و غيره، 

  .مشغول ايجاد توھماتی دربارۀ نظام موجود ھستند

با درنظر داشتن اين که : بنابراين اکنون پرسش اين است
به (در شرايط کنونی رخنه کردن اين قبيل ايدئولوژی ھا 

بقۀ کارگران به درون ط) ويژه از سوی خرده بورژوازی
در حال سد کردن مسير انق8ب سوسياليستی است، ما چه 
ابزارھايی را بايد برای حفظ آگاھی حقيقی سوسياليستی 
که در اقشار مشخصی از طبقۀ کارگر تکامل می يابد، 

  .ايجاد کنيم؟ مسأله اين است

ما با اعتقاد به اين که آگاھی سوسياليستی از مغز چند 
تراوش نمی کند يا با خواندن تئوريسين يا روشنفکر 

اصط8ح مارکسيست ھا و تعدادی آثار از سوی به
روشنفکران دانشگاھی و حزبی و غيره به دست نمی آيد، 



 

٧٤ 
می گوييم که آگاھی سوسياليستی در اصل از طريق 
فعاليت روزمرۀ پراتيکی اقشار مختلفی از جامعه حاصل 
 می شود؛ فعاليت پراتيک عليه نظام سرمايه داری،

فعاليت پراتيک که مردم تنھا فشار انجام می دھند و وادار 
می شوند که برای اعتصاب سازماندھی کنند، کميته ھايی 

ايجاد و مستقر سازند، و به اين  - کميته ھای اعتصاب -را
ترتيب به آگاھی سوسياليستی، به معنای فھميدن ضرورت 
ايجاد فرماسيون ديگری به جای دولت بورژوايی کنونی، 

  .ست می يابندد

بنابراين طبقۀ کارگر به تدريج در جامعه از طريق فعاليت 
ھای روزمره، و فارغ از ھر حزب و عقايد مارکسيزم، 
به آگاھی سوسياليستی دست می يابند و به اين نتيجه می 
رسند که برای ايجاد يک حکومت جديد، حکومتی که 

اين حقيقتاً منافع طبقۀ کارگر را در کليت آن حفظ کند، 
  .دولت بورژوايی بايد سرنگون و ملغی شود

اما . اين نوع آگاھی سوسياليستی در جامعه حضور دارد
چه ابزارھايی بايد برای جلوگيری از تغيير خصلت اين 
آگاھی، ايجاد و اتخاذ کنيم؟ يک کارگر پيشرو که در ھيچ 
سازمانی حضور ندارد، به ھمان سادگی که می تواند به 

ی برسد، به ھمان سادگی ھم آن را مث8ً آگاھی سوسياليست
به ھر رو، به . طی شش ماه يا يک سال از دست می دھد

دليل فشار بورژوازی، حتی ممکن است که نتيجۀ عکس 
به دست آيد، يعنی کارگران که طی مقطعی حقيقتاً انق8بی 
بوده اند، به دليل فشارھای اقتصادی و خانوادگی و نظاير 

توانند طی مرحله ای ضّد انق8بی  اين ھا در جامعه، می
  .شوند و بحث ھای عجيبی کنند

بنابراين بورژوازی نه تنھا باعث می شود که آگاھی 
سوسياليستی از طريق مبارزه عليه آن ايجاد بشود، بلکه 
در آن واحد توھماتی را در درون بورژوازی به وجود 

. بورژوازی در واقع متکی به ايجاد توھم است. می آورد

8ً بورژوازی از ھمان روزھای نخستين خود، اين مث
مفھوم را می پرورانده است که گويا در بازار، مبادلۀ 

و خريداران آن وجود » کار«برابر ميان فروشندگان 
اين (به ھمين معناست و بايد حفظ شود » آزادی«دارد، و 

توان «و » کار«مارکس و انگلس بودند که با تمايز ميان 
ين دروغ و توھم بزرگ را که از سوی بخشی از ا» کار

بورژوازی و تئوريسين ھای آن برای پوشاندن بخشی از 
اين قبيل ). ماھيت استثمار استفاده می کردند، فاش ساختند

توھمات در اشکال مختلف و به شکل عميق تر در درون 

. جامعه نفوذ می کند و ھمزمان خود را بازتوليد می نمايد

يافت که بتواند آگاھی سوسياليستی بنابراين بايد ابزاری 
را از اين حم8ت، آن ھم نه فقط حم8ت فيزيکی که ھمين 

حزب . طور حم8ت ايدئولوژيک، مصون نگاه دارد
پيشتاز تنھا راه اين مصونيت است، نه فقط مصونيت که 
ھمچنين تکامل و ارتقای آگاھی پراتيک به سوی يک 

  .برنامه و ھمين طور يک تئوری انق8بی

نھا راه اين است که کارگران پيشرويی را که طی ت
مقطعی به آگاھی سوسياليستی رسيده اند، از توده ھای 

اين ھستۀ مرکزِی مفھومی است که . کارگران جدا کنيم
صرف نظر از تماي8ت او در آن مقطع زمانی،  -لنين

چگونگی تغيير موضع پس از مدتی و فارغ از اشارۀ او 
مطرح  -ت يا نادرست گفته بودبه آن چه کائوتسکی درس

  .ساخت

  سانتراليزم دمکراتيک و حقوق اقليت

به دنبال اين تئوری و اين برداشت از حزب پيشتاز است 
که ايدۀ سانتراليزم دمکراتيک به عنوان جزئی از اين 

اين مفھوم از سانتراليزم . حزب، موجوديت پيدا می کند
و  دمکراتيک نبايد به عنوان يک اصط8ح مديريتی

يعنی درک ما از سانتراليزم . اجرايی استفاده شود
اگر مثل . دمکرتيک بايد مفھوم آگاھی را دربر داشته باشد

بسياری از افراد بگوييم که ايدۀ سانتراليزم دمکراتيک در 
يک حزب، به معنای دمکراسی درونی و وحدت عمل 
است؛ يا بحث آزاد و آزادی بيان به ھمراه وحدت عمل؛ 

ت چنين چيزی برای توصيف سانتراليزم در آن صور
  .دمکراتيک در ک حزب پيشتاز کفايت نمی کند

آن چه بايد اضافه کرد اين است که در اين مفھوم از 
مفھوم تمرکز يا . سازماندھی بايد سه جنبه ملحوظ باشد

مرکزيت يافتن تجارب کارگران، دانش جويان فعال در 
Qوارد تشکي8ت سازماندھی در جامعه که از پايين به با 

اين يک جنبه از تمرکز است، آگاھی . می شود
سوسياليستی که افراد مجزا از خ8ل فعاليت خاص به 
دست می آورند، وارد حزب می شود، وقتی امکان بحث 
آزاد و يک فضای دمکراتيک وجود داشته باشد، اين 

، به درون حزب وارد شده اند، می »باQ«تجربياتی که به 
جنبۀ ديگر سانتراليزم . حث گذاشته شوندتوانند به ب

دمکراتيک، نوبت به جنبۀ ديگری می رسد که آن وحد 
عمل است يعنی اين بار ما با برنامه ای که غنی تر شده و 
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از خ8ل کنگره ھا و غيره به دست آمده، دوباره به 

، به درون جامعه می رويم و آن را در درون »پايين«
  .جامعه تکميل می کنيم

در مقابل اين سؤال که چه کسی تصميم می گيرد  اکنون
اين ايده ھا به درون جامعه برود، ما به روشنی پاسخ می 

پس از آن که تمامی ايده ھايی که از . اکثريت اعضا: دھيم
پايين به باQ می آيد شنيده شد، ھممۀ آن ھا از طريق بحث 
دمکراتيک متمرکز می شود، و سپس اکثريت رأی می 

اقليت نبايد الزاماً سکوت . تاً  تکميل می شوددھد و نھاي
کند يا ھر آن چه اکثريت می گويد تکرار نمايد، بلکه 
ھمزمان بايد امکان بحث کردن دربارۀ نظرات خود را 
داشته باشد، حتی اگر اين گروه تا دور بعد در اقليت باقی 

  . بماند

ھايی را داشته باشيم »گرايش«در اين تشکي8ت، ما بايد 
به ويژه وقتی بحث ھا يا اخت8فات سطحی يا نه چندان که 

ھر کسی بايد از حّق ايجاد . عميق ھستند، ضروری است
يک گرايش برخوردار باشد؛ اين گرايش بنا به خواستۀ 

چه يک رفيق و چه گروھی از رفقايی که  - ھر کسی
بنابراين آن چه . بايد ايجاد بشود -اخت8ف خاصی دارند

وقتی اين ديدگاه ھا و : اين گونه است اتفاق خواھد افتاد
جامعه وارد حزب و متمرکز » پايين«عقايد مختلف از 

می شوند، ت8ش می کنيم که به شکل دمکراتيک آن ھا را 
اما برخی رفقا ممکن است که ھنوز با . به بحث بگذاريم

استدQل ھای صورت گرفته متقاعد نشده باشند و ھمچنان 
به شکلی خاصی پافشاری  روی انجام تاکتيکی معينی

بنابراين آن ھا خطّ اکثريت را نخواھند پذيرفت، . کنند
يعنی با خطّ اکثريت  متقاعد نخواھند شد، پس اين حق را 

اين گرايش می تواند . دارند که گرايشی را شکل دھند
موضوع را بحث کند و بايد در عمل ببيند که خطّ اکثريت 

پس از مث8ً . شدچيست و چگونه اجرا و تکميل خواھد 
يک سال، يا آن ھا چنين خطی را خواھند پذيرفت و يا 
اکثريت خط مشی آن ھا را قبول خواھد کرد يا حتی يا دو 

پس اين . با يک ديگر يک خط سوم را شکل خواھند داد
اقليت حق دارد که بدون کسب اجازه از کسی، گرايشی را 

  .شکل دھد و اکثريت بايد اين موضوع را بپذيرد

گر در اين بحث ھا اخت8فات قدری عميق تر بشود، آن ا
. در حزب است» جناح«چه پيشنھاد می کنيم ايجاد يک 

در نھايت وقتی اخت8فات به مرحله . اين قدم بعدی است
ای می رسد که گروھی از نقطه نظر خود خط اکثريت را 

در آينده ضّد انق8بی ارزيابی می کند، اکنون به اخت8فی 
ه ای که در صورت اجرای خط اکثريت، عميق رسيد

با اين حال پيش . تأثيرات مخربی برجای خواھد گذاشت
  .تشکيل شود» جناح باز«از انشعاب، بايد يک 

وقتی صحبت از جناح باز می کنيم، مقصودمان اين است 
که اين جناح می تواند به توده ھای کارگر نزديک شود تا 

ه ھای خود جلب کند و آن ھا را مستقيماً به عقايد و ديدگا
توده ھای جامعه را وسيعاً برای اعمال فشار بر اکثريت 

از نقطه (به منظور نپذيرفتن خّط به اصط8ح ضّد انق8بی 
اگر انق8ب اکتبر را دنبال .  جذب نمايد) نظر خودشان

کنيم، می بينيم که چنين تحوQتی بر سر مسألۀ صلح با 
ين جا دو گرايش در مث8ً در ا. آلمان وجود داشته است

اين دو گرايش موضوع را . حزب بلشويک وجود داشت
در شوراھا به بحث گذاشتند و حتی شوراھا عم8ً به آن 

در عمل سه گرايش . چه خود می خواستند رأی دادند
يکی برای صلح، يکی برای جنگ، و : شکل گرفت

که شوراھا به ھمين » نه صلح و نه جنگ«ديگری برای 
بنابراين در واقع عناصر مشخصی . دادند مورد آخر رأی

در درون حزب بلشويک از خ8ل تأثيرگذاری و رأی 
گيری و رأی اکثريت شوراھا، موضع خود را کنار 

  .گذاشتند

يعنی وقتی زمانی فرامی رسد . اين معنای جناح باز است
که گويا اميدی برای تغيير موضع اکثريت وجود ندارد، 

ازمان می تواند و حق آن را آن گاه اقليِت موجود در س
آن . دارد که مجرای ديگری در مقابل خود باز داشته باشد

ھا می توانند آزادانه به طبقۀ کارگر نزديک شوند، و در 
ھمان حال در داخل حزب ھم باقی بمانند، تا عقايد اکثريت 
را افشا و توجه کارگران جامعه و حميات اکثريت آنان را 

ا با اين خط است که اکثريت به اعتقاد م. جلب کنند
کارگران را می تواند به نادرستی خطّ سياسی اکثريت 

  .متقاعد شود

در اين جا مايلم دو سوء برداشت رايج از حزب پيشتاز را 
  .برجسته کنم

آيا حزب پيشتاز تنھا برای کشورھای توسعه نيافته 
  است؟

مفھوم حزب پيشتاز تنھا به کشورھای عقب مانده که تحت 
کسانی ھستند که می گويند . ھستند تعلق ندارد سرکوب
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اين مفھوم برای به اصط8ح کشورھای جھان سومی 
نظير ايران موجه يا معتبر است و به ساير کشورھا ابداً 

اين برداشت شايد محصول جنبۀ مخفی . ارتباطی ندراد
يعنی گمان می شود که وقتی در . کاری چنين حزبی باشد
کوب رو به رو ھستيم، پس واضح جايی مانند ايران با سر

است که تشکل و حزب پيشتاز ھم بايد مخفی و زيرزمينی 
پس تعداد معدودتری . باشد و ھيچ کسی از آن مطلع نباشد

از افراد اين نوع فعاليت را به دليل سرکوب انجام خواھند 
  .دارد

در کشوری مانند بريتانيا يا آلمان يا ديگر کشورھا، 
خواھد بود و افراد معينی به عنوان  سازمان يابی وسيع تر

بنابراين . چھره ھای علنی در آن وجود خواھد داشت
شکل آن تغيير می کند، ولی محتوای آن ھمچنان در کّل 

در واقع اين محتوا، ترکيِب . جھان ثابت باقی خواھد ماند
روشنفکران کارگری و کارگران روشنفکر در يک 

ھمان مفھوم توضيح  به - سازمان با سانتراليزم دمکراتيک
است که در ھر کشوری برای تارک انق8ب در  - داده شده

بنابراين اين يک استثنا يا يک . دستور روز قرار دارد
بلکه امروز . مفھوم روسی و متعلق به جامعۀ روس نيست

ھم می تواند در ايران  ھمين طور ديگر کشورھا اجرا 
انسه و ايران در بريتانيا، روسيه، امريکا، آلمان، فر. شود

نوع . و ھرجای ديگری، محتوای کار مشابه است
اين تئوری، با ھر نامی که برايش . رويکرد يکسان است

بگذاريم، حاصل تجربه است و از ايدۀ يک حزب در 
  .تقابل با ساير احزاب توده ای نشأت گرفته

مضاف بر اين، رفقايی که خ8ف اين را اّدعا می کنند، 
رولتاريا مث8ً در سوئد استثمار نمی بايد نشان دھند که پ

شود، ولی در ايران تحت استثمار است؛ قانون ارزش 
سرمايه داری در کشوری مثل سوئد با ايران تفاوت دارد؛ 
مبارزۀ ضّد سرمايه داری کارگران سوئدی متفاوت از 
کارگران ايران است؛ ماھيت دولت سرمايه داری سوئد 

مايه داری در ايران متفاوت از ماھيت طبقاتی دولت سر
اگر تمامی اين اّدعاھا صحيح باشد، در آن . است و غيره

صورت ما بايد اثبات کنيم که شيوه ھای توليدی مختلفی 
يعنی مث8ً در سوئد يک . در اقصی نقاط جھان وجود دارد

وجود دارد » مدرن و مترقی«شيوۀ توليد سرمايه داری 
ولت کارگری که کارگران نيازی به جاگيزينی آن با د(

در ايران که » ارتجاعی«و شيوۀ توليد فئودالی ) ندارند
  .بايد ساقط شود

اين استدQل، غير مارکسيستی است و کّل تحليلی کاپيتال 
کار -مارکس را زير سؤال می برد، در تئوری ارزش

» انق8ب پيگير«مارکس کاستی پيدا می کند و تئوری 

منسوخ تسليم تروتسکی را به عنوان يک تئوری کھنه و 
اين شکل از استدQل بسيار خطرناک است و ! می کند

حتی (زمينه را برای بدترين شکل رفرميزم ايجاد می کند 
  ).بدتر از رفرميزم برنشتاين و کارل کائوتسکی

توسعه «پيامد پذيرش حزب پيشتاز برای کشورھای 
ما را » توسعه يافته«و طرد آن برای کشورھای » نيافته

خواھد کشاند که ديگر قادر به اثبات درستی  به تناقضاتی
  .تفکر انق8بی خود و دفاع از طبقۀ کارگر نخواھيم بود

در واقع مفھوم حزب پيشتاز امروز در کشورھای توسعه 
يافته بيشتر مرتبط است، چرا که در اين قبيل کشورھای 

ورود به . نفوذ عقايد رفرميستی به مراتب نيرومندتر است
بدون برخورداری از يک حزب احزاب رفرميست 

پيشتاز نيرومند، و مسلح به تجربۀ نظری و عملی، بدون 
ترديد درھا را برای تمامی رفقای ما باز خواھد گذاشت تا 

) به عنوان ايدئولوژی مسلط(به ايدئولوژی بورژوايی 

اين موضوع ايدۀ مرکزی ساختن حزب . آلوده شوند
از و در حين پيشتاز را نفی و دستاوردھای تجربۀ پيش 

اين ايدۀ اصلی، آن است که . انق8ب را انکار می کند
برخورداری از حزب پيشتاز منجر به ايمن و مصون 
ماندن از ايدئولوژی رفرميستی درھنگام تدارک برای 

  .انق8ب می شود

  حزب پيشتاز پس از انقJب

به اعتقاد ما رھايی طبقۀ کارگر، بايد به دست خود اين 
ين يکی از مھم ترين نکاتی است که ا. طبقه رخ دھد

مارکس بارھا مورد اشاره قرار داده بود؛ به ويژه در نقد 
برنامۀ گوتا او به جمله ای مشھور و مھم اشاره می کند و 
آن اين است که ھر کمونيستی، ھر انق8بی سوسياليستی 
بايد اعتقاد داشته باشد که طبقۀ کارگر نھايتاً می بايد 

  .ه دست بگيردسرنوشت خودش را ب

حزب تنھا ابزاری است برای تدارک انتقال قدرت به 
حاQ اين طبقۀ کارگر چه کسی است؟ روشن . طبقۀ کارگر

است که عالی ترين شکل تشکل طبقۀ کارگر، شوراھا 
شوراھا در واقع نمايندگان حقيقی کارگران نواحی . ھستند

البته (کارگران، دھقانان . جغرافيايی يک کشور ھستند
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يا دانشجويان يا ھر ) ر دھقانی ھنوز وجود داشته باشداگ

قشری از جامعه که در ھر دوره ای وجود دارد، 
نمايندگان خود را انتخاب می کند و اين ھيئت ھا، شوراھا 
که نطفه ھای اوليۀ شکل گيری قدرت آتی ھستند، قدرت 

  .را در دستان خود خواھند گرفت

اب يا فعالين در البته طی آن دوره شمار زيادی از احز
درون طبقۀ کارگر اعتبار کسب کرده اند، آن ھا به 
رھبران شناخته شده يا چھره ھای مورد پذيرش تبديل شده 
اند و سپس خود به خود بنا به انتخاب کارگران به 
رھبران شوراھا تبديل می شوند و به ع8وه در شوراھا 

بنابراين حزب در واقع خودش را . شرکت می کنند
شوراھا عالی ترين و . ين کارگران نمی کندجايگز

  .باQترين ھيئت تصميم گيری انق8ب ھستند

اين موضع از سوی تمامی گروه ھای استالينيستی مورد 
از نظر من، پس از قدرت گيری . مخالفت قرار می گيرد

حزب پيشتاز، لنينيستی يا ھر نام ديگری  -شوراھا، حزب
بايد . يج  ملغا شودبايد به تدر -که روی آن می گذاريد

قدرت را به شوراھا بدھد؛ آماده سازی ھايی بايد صورت 
چرا که . لغو کند» حزب«بگيرد و خود را به عنوان 

وقتی شوراھا قدرت را در دست دارند ديگری نيازی به 
از اين نظر، ما اساساً و به طور بنيادی . حزب نيست

ی و از ھر نوع، چه لنينيست - مخالف اين ھستيم که حزب
به حکومت وارد شود و در دولت  - چه نوعی ديگر

  .کارگری پس از اقن8ب باقی بماند

. بنابراين مفھوم حزب برای دورۀ پيش از انق8ب است

پيش از انق8ب روشن است که تودۀ کارگران در درون 
جامعۀ سرمايه داری قرار دارند و ايدئولوژی غالب اين 

پس از . وايی استجامعۀ سرمايه داری، ايدئولوژی بورژ
انق8ب، به اعتقاد ما، قدرت بايد در دستان شوراھا قرار 

  .بگيرد

  جمع بندی

بنابراين به عنوان نتيجه گيری می توان گفت که سه 
حزب توده ای، حزب پيشتاز : مفھوم از حزب وجود دارد

ما البته مخالف احزاب . و کاريکاتوری از حزب لنينيستی
اکنون در واقع احزاب  توده ای سوسيال دمکرات  که

ھمين طور مخالف . بورژوازی به شمار می روند، ھستيم
صريح و قاطع کاريکاتور حزب لنينيستی ھستيم که نه 

فقط از سوی استالينيست ھا، بلکه حتی بسياری از به 
، مندليست IMT، CWIمثل (اصط8ح تروتسکيست ھا 

يم، ما مدافع حزب پيشتاز ھست. ساخته شده اند) ھا و غيره
البته با ھمان توضيحی که در مورد شکل گيری آن داده 
شد، و ھمين طور بنا به دQيل ضروری پشت آن، يعنی 
حفظ و توسعۀ آگاھی سوسياليستی کارگران پيشرو در 

  .برابر ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی

. آن چه پيشنھاد می کنيم، ساخِت چنين حزبی است

سراغ ساخت يک انترناسيونال بنابراين در آينده ما به 
جديد يا سازمان ھای ملی جديد از ابتدا خواھيم کرد تا  ھم 
حقيقی بودن حزب پيشتاز را تضمين کنيم و موفقيت آن را 

يعنی تدارک انق8ب سوسياليستی (در رسيدن به ھدف 
برای طبقۀ کارگر و آماده کردن زمينه برای قدرت گيری 

ھمراه با يک ديگر اين دو عنصر را بايد . شوراھا
  ).داشت

ما بايد رھبران کارگری را در سازمان خود داشته باشيم، 
ما نمی توانيم ھيچ سازمانی را با روشنفکران ايجاد کنيم، 

صرف  -اين که چند ده نفر روشنفکر با پيشينۀ دانشجويی
نظر از تعداد کتاب ھايی که خوانده و نوشته اند و صرف 

پيشتاز را بسازند،  حزب -نظر از داشتن دمکراسی
آن چه اھميت دارد اين است که اين . مضحک است

دمکراسی در درون سازمانی که رھبران کارگری را 
بنابراين ما در ھر . گرد آورده است، وجود داشته باشد

کشوری که باشيم، اعم از سوئد، لھستان، انگلستان، ايران 
م و ، پيش از که سازمان خود را بسازيم، بايد بروي...و 

در درون مبارزات طبقۀ کارگر دخالت کنيم و ببينيم که 
بايد . رھبران اين اعتصابات کارگری چه کسانی ھستند

مطمئن ھستم کارگران . اين افراد را جلب و جذب کنيم
پيشرويی که در اين مورد حرف می زنندف دنبال تشکل 

بنابراين اين دو . و سازمانی ھم ھستند که به آن بپيوندند
  .يک ديگر را پيدا کنندبايد 

وقتی تعداد معينی از اين روشنفکران پيشرو و کارگران 
پيشروی شناخته شده برای ساير کارگران گرد آمده 
باشند، آن ھنگام می توان در مورد ايجاد حزب پيشتاز 
صحبت کرد و سپس اگر سازمان ھای مشابھی در 
تعدادی از کشورھا وجود داشته باشند، می توان از 

در غير اين صورت، . ن يک انترناسيونال حرف زدساخت
آن چه خواھيم ساخت کاريکاتوری از حزب پيشتاز 

  . خواھد بود



 

٧٨ 
  ويژگی ھای آنويژگی ھای آن  وومفھوم حزب پيشتاز انقJبی مفھوم حزب پيشتاز انقJبی 

  آرام نوبخت

  مقّدمه

وجود يک رژيم سرمايه داری عقب مانده، سرشار از 
تناقضات داخلی، و سرکوبگر در داخل ايران، نه فقط 

اجتماعی حادی را به وجود آورده، -ضعيت اقتصادیو
 اتاعتراض بروز بلکه کوچک ترين منفذی نيز برای

باز  ، ولو خفيف و کنترل شده از باQ،سياسی و اجتماعی
به ھمين دليل از زمان تثبيت جمھوری . نگذاشته است

تا زمان فعلی، و به ويژه  ۵٧اس8می در فردای انق8ب 
 از ھر نظر عيت داخلی ايرانطی چند سال گذشته، وض

  .می رسيده استبه حالت انفجاری بيش از پيش 

حجم باQی سرکوب سياسی و وضعيت  در واکنش به
اجتماعی، بارھا و طی مقاطع مکّرر، -وخيم اقتصادی

. پيوسته اعتراضاتی از سوی جوانان صورت گرفته است

بخشی از اين اعتراضات که ابتدا رھبری خود را در 
 جوانان 8ح طلبان جستجو می کرد، با پی بردنکانال اص

و بعضاً  اص8ح طلبی جريان ه محدوديت ھای منطقیب
مانند اعتراضات (در مقاطع حساس  آن خيانت ھایافشای 

، از اين جريان روی برگردانده و )٨٨پس از انتخابات 
  .جذب آلترناتيو ھای چپ و راديکال شده است

وان به سوی جريان پيدا کردن اعتراضات نسل ج
آلترناتيوھای چپ و راديکال، فی نفسه يک عامل مثبت 

عملکرد مفتضحانۀ سازمان به شمار می رود؛ به ع8وه 
اين گونه جريان ، در گذشته و حال ھای چپ استالينيست

بی اعتبار ساخته و اين خود  ھا را نزد نسل جوان چپ
  .نکتۀ مثبت ديگری است

ولی ناکافی،  ،ش مھمبا اين حال، حتی با وجود اين چرخ
 ،سازماندھی نحوۀ چنان مسألۀ خ� و بحران رھبری وھم

و اين موضوع خود يکی از  است به قوت خود باقی مانده
  .دغدغه ھای کنونی نسل جوان چپ است

وجود داشته و  نيز ، دو عامل منفیمتأسفانه در اين ميان 
 رافوق  مثبت واملدارد که برآيند آن ھا تا حدود زيادی ع

حجم شديد خفقان و سرکوب  ؛اول. خنثی می کند
نه فقط  ،آغاز شد ۶٠سيستماتيک که به خصوص از دھۀ 

نه ناممکن،  ھرچندامکان سازماندھی را بسيار دشوار، 
، بلکه امکان انتقال تجربيات تاريخی داخلی و بين ساخته
جنبش کارگری و سوسياليستی، و ھمين طور  المللی

را ھم تاحدود زيادی  ذشتهدرس گيری از اشتباھات گ
و دوم  اين که ھرچند نسل جديد چپ . مسدود کرده است

به درستی عملکرد و نوع رھبری و سازماندھی سابق و 
بی اعتبار و بی  کنونی سازمان ھا و احزاب چپ سنتی را

ربط به مسلئل خود می بيند، ولی بعضاً به جای شکافتن 
ارائۀ يک بديل اين انحرافات، پی بردن به ريشۀ مشکل و 

انق8بی، تجارب مارکسيزم انق8بی در زمينۀ سازماندھی 
و رھبری را يک سره کنار می گذارد و ت8ش می کند تا 

سال مبارزۀ  ٢٠٠بدون کنکاش در ادبياتی که حاصل 
کارگری و کمونيستی در سطح جھان و به خصوص 
پيروزی يکی از بزرگ ترين انق8ب ھای قرن بيستم بوده 

در واقع اين نسل جوان . ھکارھايی جديد پيدا کنداست، را
که از شدت باQی بی برنامگی، بوروکراسی، قيّم مآبی، 
نبود دموکراسی در درون جنبش چپ و کارگری فعلی 
جامعۀ ايران سرخورده و منزجر است، به درستی به 

اما به جای اتکا به . دنبال بديلی در مقابل آن می گردد
، کاربست آن ھا متناسب با ادبيات غنی مارکسيستی

شرايط کنونی، تئوريزه کردن نتايج عملکرد خود و 
ديگران در مسير فعاليت ھايشان و سپس آزمودن مجدد 
آن، بديل خود را تئوری ھای پرطمطاق جامعه شناسی و 

به اين ترتيب است که . سياست بورژوايی جستجو می کند
در مقابل رھبری  -»رھبری افقی«مفاھيمی نظير 

سازماندھی «به جای » شبکه ای«، فعاليت »عمودی«
، مفھوم بورژوايی از حزب و نظاير اين ھا، »لنينيستی

شده اند، در » گفتمان جديد«وارد ادبيات يا به اصط8ح 
صورتی که در اين موارد انبوھی از تجارب پرکابرد 
وجود دارد که ضامن پيروزی در مبارزه و س8مت روند 

  .سازمندھی است

، مفاھيم حزب، »جديد«ن جا که در اين ادبيات از آ
سازماندھی، رھبری، دموکراسی کارگری، و غيره، يک 
سره از زاويۀ غير مارکسيستی بررسی می شود، Qزم 
است تا مجدداً بحث ھايی بر سر اين مفاھيم صورت 

در ادامه به مفھوم حزب پيشتاز انق8بی از نقطه . بگيرد
صوصيات و ويژگی ھای آن نظر مارکسيزم انق8بی، و خ
  .مختصراً پرداخته می شود

 مفھوم حزب پيشتاز انقJبی -١



 

٧٩ 
انق8ب سوسياليستی، نخستين انق8ب در طول تاريخ بشر 

و با » آگاھانه«خواھد بود که قرار است به طور 
انق8ب سوسياليستی به ھيچ . صورت بگيرد» برنامه«

به » تهخود انگيخ«وجه بدون مبارزۀ پيگير و به صورت 
وجود نمی آيد و اصوQً بدون آگاھی و برنامه ريزی، قابل 

بنابراين ترديدی نمی ماند که برای وقوع . تصور نيست
فاکتور اساسی و تعيين کننده  دوکم چنين انق8بی، به دست

باQترين سطح آگاھِی حداقل بخشی از طبقۀ : نياز است
 کارگر، و ھمين طور بيش ترين ميزان مشارکت طبقۀ

خودسازماندھی کارگران و ساير توده ھای کارگر، يعنی 
   .تحت ستم

اما اين را ھم می دانيم که طبق ابتدايی ترين اصول 
ماترياليسم ديالکتيک، آگاھی، محصول عملکرد ھدفمند 

ولی سطح فرھنگ و آگاھی طبقاتی . است) پراتيک(
گروه ھا و اقشار مختلف کارگران، ناموزون و 

يقاً ھمين واقعيت که پرولتاريا و دق. غيريکسان است
متحدانش از درجات مختلفی از آگاھی و تجربه 
برخوردار ھستند، نياز به يک بدنۀ تشکي8تی ھماھنگ 
کننده را ضروری می سازد و اين ھمان چيزی است که 

در واقع اگر طبقۀ کارگر به لحاظ . حزب ناميده می شود
ر به آگاھی طبقاتی ھمگن بود، اگر کل طبقۀ کارگ

باQترين سطح آگاھی می رسيد، ديگر مسأله ای به نام 
رھبری و تشکي8ت ھماھنگ کننده اصوQً موضوعيت 

اما اين ھم يک حقيقت بديھی است که . پيدا نمی کرد
متاسفأنه تمامی کارگران قادر نيستند تحت حاکميت 
سرمايه داری به سطح باQيی از آگاھی طبقاتی برسند؛ 

ر رشد آگاھی طبقاتی آن ھا، نه يک چرا که اوQً مسي
مسير مستقيم و خطی، بلکه مسيری ناھموار و متناوب 

در نتيجه ھر طيفی از اين طبقه می تواند برداشت (است 
؛ و ثانياً، دستگاه )متفاوتی از مبارزه داشته باشد

بورورکراسی عريض و طويل دولت سرمايه داری سعی 
که از  - تی وسيع خودمی کند با استفاده از امکانات تبليغا

يک  - پشتوانۀ منابع عظيم مالی و نظامی برخوردار است
را به طبقۀ کارگر » آگاھی وارونه«يا » ضّد آگاھی«

  . تحميل کند

خود، تنھا و » روزمرۀ«توده ھای کارگران در مبارزات 
اين گونه . تنھا قادرند به يک آگاھی اوليه دست پيدا کنند

شورش ھای پيگير روزانه  آگاھی، آن ھا را الزاماً به
عليه نظام سرمايه داری ھدايت نمی کند، ھرچند در 

اھميت و حياتی بودن وجود اين قبيل مبارزات، کوچک 
ترين ترديدی نيست، چرا که اگر طبقۀ کارگر به 
مبارزات روزانه اش برای باQ بردن حقوق و مزايا، 
کاھش ساعت کار، کسب حقوق معوقه و غيره دست 

) مأيوس(يک تودۀ کام8ً منفعل و دموراليزه نزند، به 

در نتيجه طبقۀ کارگر به ناچار بايد برای . تبديل می شود
مطالبات آنی و کوتاه مدِت پيش روی خود مبارزه کند؛ 
اما اين مبارزه مطلقاً نمی تواند طبقۀ کارگر را به 
صورت خود به خودی به مبارزۀ متشکل در جھت 

به ع8وه . داری حرکت دھدنابودی کليت نظام سرمايه 
کارگران ھر روز و ھر اين را ھم بايد درنظر داشت که 

اجبار به . لحظه نمی توانند اعتصاب و مبارزه کنند
زندگی از طريق فروش نيروی کار، يعنی تق8 کردن 
برای حفظ ابتدايی ترين شرايط معيشت، چنين چيزی را 

اجتماعی، قطعاً بنا به دQيل اقتصادی، . ناممکن می کند
فرھنگی، سياسی و روانشناختی و بسياری عوامل ديگر 
که ھر يک به تنھايی جای بحث دارد، آن ھا نمی توانند 

  .ھر روز، ھر سال يا ھر مث8ً پنج سال انق8ب کنند

در نتيجه بخش کوچکی از طبقۀ کارگر که ھم در تئوری 
و ھم در عمل به ضرورت تشکل يابی دست يافته است، 

ه می شود و اين ھمان بخشی است که عموماً وارد عرص
آن ھا . اين طبقه می ناميم» پيشروان« يا » بخش پيشرو«

قادرند ع8وه بر مبارزه با انديشه ھای انحرافی درون 
طبقۀ کارگر، از طريق ارتباط ارگانيک با ساير متحدين 
. اين طبقه، مبارزات را به سطوح وسيع تری بکشانند

کمونيستی و انق8بی را تنھا در کارگران، کسب آگاھی 
مبارزه برای متشكل کردن خود و يا به گفتۀ دقيق تر پی 

  . کسب می کنند حزب انقJبیريزی يک 

 حزب پيشتاززمانی می تواند به يک  سازمان انقJبیيک 

 -تبديل گردد که بھترين و مؤثرترين بخش طبقۀ کارگر

م و يعنی جوانان انق8بی، زنان و مليت ھای تحت ست
، عميقاً آن را به عنوان حزب - کارگران پيشرو و غيره

بنابراين تکليف انواع سازمان ھا و . خودشان بپذيرند
احزابی که خود را حزب متعلق به طبقۀ کارگر می نامند 

حاضر «را به عنوان بديِل » از پيش ساخته«و اين حزِب 
رو به روی کارگران قرار می دھند و آن ھا را » و آماده

اما در عين حال فاقد (می کنند » پيوستن«ت به دعو
کوچک ترين درجۀ تأثير گذاری يا ارتباط ارگانيک با 

در اين » لنين«. کام8ً معلوم می شود) طبقۀ کارگر ھستند



 

٨٠ 
 »کنگرۀ دوم انترناسيونال کمونيستی«ی تزھا رابطه در

  : نوشت ١٩٢٠در ژوئيۀ 

طبقۀ فقط حزب کمونيست، چنان چه حقيقتاً پيشاھنگ «
باشد، بھترين نمايندگان اين طبقه را در خود جمع  انق8بی

آگاه و صديقی ترکيب  داشته و از کمونيست ھای کام8ً 
شده باشد که در عرصۀ پيکار انق8بی سرسخت تجربه 

باشند و نيز چنان چه اين حزب  آموخته و آبديده شده
بتواند با سراپای زندگی طبقۀ خود و از طريق اين طبقه 

تمام تودۀ استثمارشوندگان پيوند ناگسستنی برقرار  با
توده را جلب کند،  سازد و اعتماد کامل اين طبقه و اين

قادر خواھد بود پرولتاريا را در مبارزۀ نھايی، کام8ً بی 
قاطع عليه تمام نيروھای سرمايه داری رھبری  امان و

حزبی است  از سوی ديگر فقط تحت رھبری چنين. کند
شور انق8بی خويش را  و يا می تواند تمام نيروکه پرولتار

ع8قگی ناگزير و گاه مقاومت اقليت  به کار اندازد و بی
 ناچيز آريستوکراسی کارگری فاسد شده به دست سرمايه

داری و سران قديمی اتحاديه ھا و تعاونی ھا و غيره را، 
»خنثی کند

٣٧
   

حزب پيشتاز، يعنی پذيرش تفكيک پيشگام از طبقۀ 
حزب . ر و در عين حال پيوستگی آن با اين طبقهكارگ

توده ھای دربرگيرندۀ تمام طبقه، يا  پيشتاز کارگری
. طبقۀ کارگر است پيشاھنگ، نيست، بلکه شامل کارگران

در . پيشاھنگی که دارای آگاھی سوسياليستی می باشد
اين پيشاھنگ ترکيبی است از  به اعتقاد ما، واقع

روشنفکران «بی يا روشنفکران مارکسيست انق8
کارگران «يا » پيشرو«و کارگران » کارگری
  .»روشنفکر

نخستين عملکرد يک سازمان پيشتار انق8بی، حفظ و 
تداوم دستاوردھای تئوريک، برنامه ای، سياسی و 
سازمانی است؛ دستاوردھايی که طی دورۀ قبلی فعاليت و 
. آگاھی طبقاتی باQی کارگران به دست آمده بوده است

زمان پيشتاز انق8بی در حکم حافظۀ دائمی طبقه و سا
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جنبش کارگری است، حافظه ای که به نوعی در برنامه 
ای تدوين شده است که به کمک آن می توان نسل جديد را 
آموزش داد و بدين ترتيب Qزم نيست تا اين نسل جديد، از 
ابتدا و از طريق مداخلۀ مشخص در مبارزۀ طبقاتی، ھمه 

 .نو آغاز کندچيز را از 

بنابراين نخستين عملکرد سازمان پيشتاز انق8بی، تضمين 
تداوم درس ھايی است که از تجارب انباشتۀ تاريخی 
گرفته می شود؛ چرا که مفھوم برنامۀ سوسياليستی ھمين 

مجموع کليۀ دروسی که از تجارب مبارزات : است
طبقاتی واقعی، انق8ب ھای واقعی و ھمين طور ضّد 

واقعی در طول حدوداً دويست سال گذشته کسب انق8ب 
  .شده

تعداد معدودی از افراد از عھدۀ چنين برنامه ای برمی 
به  -مطلقاً ھيچ کسی -آيند و بايد تأکيد کرد که ھيچ کسی

در اين جاست که . تنھايی نمی تواند از پس آن بربيايد
ماھيّت ضمناً با توجه به . وجود سازمان Qزم می شود

و ھم به  سازمانی ملیتجارب، شما ھم به  اين جھانی
نياز داريد تا قادر به ارزيابی مداوم کليۀ  سازمانی جھانی

آن تجارب تاريخی و جاری مبارزۀ طبقاتی و انق8ب 
باشيد؛ تا اين تجربيات را با درس ھای جديدی که از 
انق8بات جديد کسب می شود، غنی تر سازيد؛ تا آن ھا را 

استای نيازھای مبرم مبارزات ھر چه بيش تر در ر
اھميت چنين . طبقاتی و انق8ب پيش رو، بپرورانيد

سازمانی در شرايط رکود مبارزه يا خفقان شديد، به ويژه 
چرا که به دليل سرکوب . در ايران، کام8ً واضح است

ھای سيستماتيک حاکميت در طول سه دھۀ گذشته، جنبش 
ميسم و کارگری در موارد متعددی يا به سوی رفر

» طومار نويسی«مانند موج ( مماشات چرخش کرده

و يا نتوانسته است تجربيات و سنن انق8بی گذشتۀ  )اخير
به ) ٥٧مث8ً تجربۀ شوراھا در اوايل انق8ب (خود را 

شک برای نسل ھای جديد منتقل کند، به ھمين دليل بی
رشد و تقويت خود و کسب آمادگی برای دوره ھای پيش 

بيات مبارزاتی طبقۀ کارگر در سطح جھان رو، به تجر
  .نياز پيدا خواھد کرد

  ماھيت طبقاتی حزب. ٢

مبارزات خود انگيختۀ پرولتاريا قادر نيست در چشم انداز 
. درازمدت، پرولتاريا را به سمت سوسياليزم جھت بدھد



 

٨١ 
با ھمان تعريف مختصر  -مجموعۀ برنامۀ سوسياليستی

Qه به وسيلۀ پيشُروی نه به وسيلۀ کل طبقه، بلک -با
پيشرويی که حتی در دوران . پرولتاريا دست يافتنی است

رکود مبارزه ھم، سنگر مبارزۀ طبقاتی را ترک نمی کند 
و سعی می کند اين مبارزه را در سطوح مختلف آن دنبال 

  . کند و زنده نگاه دارد

رھبران اين حزب بايد رھبرانی باشند که مورد تأييد 
اصوQً . شده در جنبش کارگری باشند کارگران و شناخته

اين حزب يک حزب کارگری، يک به طور دقيق تر يک 
حزبی خواھد بود . حزب پيشُروی کارگری خواھد بود

کارگرانی که مغز (» کارگران روشنفکر«متشکل از 
يعنی کارگرانی که در صف ). متفکر طبقۀ کارگر ھستند

ند مقدم مبارزات ضّد سرمايه داری حضور داشته ا
). امروز بسياری از اين ھا در ايران وجود دارند(

رھبران عملی طبقۀ کارگر که آزمون خود را به جنبش 
. کارگری پس داده اند و مورد اعتماد کارگران ھستند

به » از خارج«آگاھی کمونيستی مطلق نظريۀ رايج ورود 
درون طبقۀ کارگر از سوی روشنفکران انق8بی صحت 

ه تشکيل حزب پيشتاز صرفاً با اتکا بديھی است ک. ندارد
عملی و ممکن است، اما روند آن » پيشروان کارگری«به 

آھنگی کند و پيچيده خواھد » پيشگام سازمان يافته«بدون 
چرا که پيشرو کارگری بايد به س8ح تئوری، . داشت

رفرميزم، (برای مقابله با انحراف ھای موجود در جنبش 
بنابراين . مجھز باشد) و غيرهارشيزم نآنرکوسنديکاليزم، آ

بخش ديگری در اين اين ضرورت موجب خواھد شد که 
گرايش ھای روشنفکری که می . داشته باشندحزب جای 
. ناميد» روشنفکران کارگری«ھا را  توان آن

روشنفکرانی که در خدمت طبقۀ کارگر ھستند؛ نظرات 
د و تاريخی و بين المللی را توانسته اند به جنبش منتقل کنن

در کنار طبقۀ کارگر باشند و از ھمه مھم تر مورد تأييد 
يعنی شناخته شده . پيشُروی طبقۀ کارگر قرار گيرند

کارگر «پيوند اين دو، يعنی به اعتقاد ما، . باشند

است که نطفه ھای » روشنفکر کارگری«و » روشنفکر
حزبی که . اوليۀ اين حزب را می تواند به وجود بياورد

ارگر ظاھر گشته، و در درون طبقۀ کارگر از دل طبقۀ ک
نفوذ داشته، در حوزه ھای مختلف و کميته ھای عمل، 
کميته ھای مخفی کارگری حضور داشته و خودش از 
مؤّسسين و بانيان اين کميته ھا بوده است و از اين طريق 
می تواند در پيوند ارگانيک و روزمره با طبقۀ کارگر 

واند انق8ب آتی را در ھر اين حزبی است که می ت. باشند
٣٨جامعه ای و به ويژه جامعۀ ايران سازمان دھد

. 

درنتيجه يکی از فاکتورھايی که حزب طبقۀ کارگر را از 
ساير احزاب خرده بورژوا متمايز می کند، ترکيب 

اين باعث می شود که اين حزب ع8وه . پرولتری آن است
رجی بر برنامۀ سوسياليستی داخلی، برنامه روزمرۀ خا
ھيچ . را با ديد پرولتری و با موفقيت به انجام برساند

گروه يا جمعی از روشنفکران ھر قدر ھم که برنامۀ 
منحصر به فرد و جامعی در اختيار داشته باشد، قادر 
نيست خود را جايگزين حزبی سازد که ريشه در طبقۀ 

بنابراين، حزب پيشتاز کارگری، برخ8ف . کارگر دارد
» کمونيستی«و » کارگری«ن ھای احزاب و سازما

مدعی موجود، قيّم طبقۀ کارگر نيست، بلکه متعلق به آن 
  . است

  فعاليت حرفه ايی و کادر حرفه ايی -٣

حزب برای پيشبرد مبارزه بايد دارای کادرھای ورزيده و 
کادرھايی که بتوانند در سرد و گرم . حرفه ای باشد

ات زندۀ روزگار، خود را حفظ کرده و بر روی مبارز
در کشورھای استبدادی نظير . جامعۀ خود تأثير گذارند

ايران، ھر چقدر تعداد اعضای حزب کمتر، ولی کاراتر 
باشد، احتمال شناسايی و نابودی آن ھا از سوی نيروھای 

به دام افتادن » لنين«به قول . امنيتی رژيم کمتر خواھد شد
ارتر به مراتب دشو) کادر حرفه ای(ده نفر انسان عاقل 

. است) کادر غير حرفه ای و نامنضبط(از صد نفر ابله 

جامعۀ سرمايه داری با تقسيم کار و تخصصی کردن 
مشاغل عم8ً بخش وسيعی از پيشروان کارگری را در 
                                                           

٣٨
 : نگاه کنيد به  

  :»حزب ابزار برافروختن اخگر به شعله«مازيار رازی، 

http://nashr.de/2/razi/hez/1.pdf  

  :»کارگری حزب پيشتاز«مازيار رازی، 

http://nashr.de/2/razi/hez/4.pdf  

، »تدارک انق8ب به چه حزبی نياز دارد؟«مازيار رازی، 
  :، بخش اول و دوم)متن سخنرانی در جلسات پالتاک(

http://militaant.com/?p=1661 

http://militaant.com/?p=1664  



 

٨٢ 
زندان کارخانه ھا، مؤسسات، ادارات و مراکز توليدی 
اسير کرده است؛ اگر چه پيشروان کارگری دارای انگيزه 

Q زم برای مبارزه عليه سيستم سرمايه و آگاھی ھای
داری ھستند، ولی به علت فشردگی زمان، محدوديت ھای 
تکنيکی و مالی، صرفاً قادرند در اعتراضات انفجاری 

اين روش از کار بدون ترديد از . اين طبقه حاضر شوند
يک طرف، باعث تحليل نيروی پيشروان کارگری و رشد 

از طرف ديگر  گرايش ھای انحرافی در اين طبقه، و
سبب دوری پيشروان کارگری از عرصه ھای مختلف 

برای برطرف کردن اين مشکل . تصميم گيری می گردد
بسيار حاد، حزب پيشتاز بايد با به کارگيری امکانات 
مادی خود، کارگران پيشرو را برای مدت زمان ھای 
کوتاه و بلند از درون کارخانه بيرون بياورد و آن ھا را 

يگر مبارزه درگير کند تا ع8وه بر ايجاد در سطوح د
زمينه ھای مناسب جھت شناخت و کسب آگاھی، پيشروان 
کارگری مسئوليت ھای سنگينی نظير رھبری جنبش را 

  . نيز تجربه کنند

يک کادر حرفه ای حزب بايد بتواند در عين حال چندين 
کار مختلف را انجام دھد و خود را برای مبارزه در 

مث8ً اعتصاب . و بزرگ طبقاتی آماده کندميادين کوچک 
را رھبری کند، در پلميک ھای سياسی و تئوريک دخالت 
کند، در اتحاديه ھا و تشک8ت صنفی با ظرافت تمام نفوذ 
کند، برای نشريۀ نظری سازمان خود مقاله بنويسد، با 
پليس سياسی رژيم و نيروھای امنيتی رژيم سرمايه داری 

قعی، و به دور از اغراق، يک بجنگد و به معنای وا
بنابراين ھمان طور که لنين . انسان ھمه فن حريف گردد

بايد به «اشاره می کند، کادر حرفه ای » چه بايد کرد«در 
به ميان » عنوان تئوريسين، مبلغ، آژيتاتور و سازمانده

٣٩تمام طبقات مردم برود
.  

در حقيقت يک کادر حزب از طريق شرکت پيگير و 
يرش در مبارزات طبقاتی، ع8وه بر نقش خستگی ناپذ

مؤثرش در تکامل آگاھی انق8بی، با پيوند با جنبش 
  . کارگری است که به مثابۀ پيشگام شناخته می شود

                                                           
39

 V. I. Lenin, “What is to be done?”, Chap 

3: 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1901/witbd/iii.htm  

به (يک کادر حرفه ای ع8وه بر تفکيک خودش از طبقه 
خواستار پيوندش به ) شکل عام کلمه، يعنی کليت طبقه

) روان کارگریبه شکل خاص کلمه، يعنی پيش(طبقه 

ت8ش يک کادر حرفه ای، در جھت ايجاد رابطه . است
بين دو حيطۀ متضادی است که در نگاه اول وحدتشان 
غير ممکن نشان می دھد؛ ولی با پيگيری در امر مبارزه 
به وسيلۀ کادرھای حرفه ای و مجرب، اين ناممکن ھا، 

تضاد بين : اين عناصر متضاد عبارتند از. ممکن می شود
حرفه ای و متمرکز از يک سو و روند بوروکراتيزه  کار

يعنی از يک . شدن تشک8ت انق8بی از سوی ديگر
طرف، عملکرد بجا و تعيين کنندۀ کادرھای حرفه ای می 
تواند در حکم نقطۀ قوت يک تشکل انق8بی عمل و به 
روند سيادت طبقاتی و کسب قدرت به دست طبقۀ کارگر 

کادر حرفه ای اگر نتواند با و از طرف ديگر، . کمک کند
مبارزات پيشروان کارگری و پيشگامان انق8بی پيوند 
بخورد، باعث بورکراتيزه شدن و اضمح8ل حزب می 

  .گردد

  فعاليت مخفی و علنی -۴

خواه تشکيل يک (برای يک مارکسيست، فعاليت سياسی 
ھسته و گروه صرفاً مطالعاتی باشد، و خواه مبارزۀ 

ر پديدۀ ديگری، از يک سری عناصر و مانند ھ) مسلحانه
جنبه ھای متضاد تشکيل شده، که بُعد علنی و بُعد مخفی 

اما اشتباه محض اين . تنھا يکی از ھمين جوانب است
جاست که اين دو بُعد را، دو مقولۀ متفاوت و بعضاً در 

 !)يا اين، يا آن؛ وQغير(تقابل با يکديگر درک کنيم 

جنبه يک ارتباط ارگانيگ  برای يک مارکسيست، اين دو
اين ). يا بايد برقرار کنند(و کام8ً ديالکتيکی باھم دارند 

که وزن و اھميت کدام يک از اين دو جنبه بيشتر است، 
يعنی با تحليل . تماماً به شرايط مشخص بستگی دارد

مشخص از شرايط مشخص است که می توان تشخيص 
ر خم کرد يا به داد بايد ترکه را به سمت علنی گرايی بيشت

  .سوی مخفی گرايی

کادرھای حرفه ای يک حزب می توانند با درنظر گرفتن 
کليۀ جوانب امنيتی حاکم بر جامعه، رابطۀ بين جنبۀ علنی 

که اّدعا می کنند به کسانی . و مخفی فعاليت را تنظيم کند
دستگاه فکری مارکسيزم مسلح شده اند، بايد قادر باشند تا 

ين کار مخفی وعلنی خود، پيوندی به در ھر موقعيّتی ب
اين شالودۀ درک مارکسيستی از فّعاليّت  .وجود آورند



 

٨٣ 
تلفيق شيوۀ کار مخفی و علنی، روش کار . سياسی است

  .انقJبيون بوده و ھست

. يک جنبش، و يا گرايش سياسی را نمی توان پنھان کرد

اّما سازماندھی و تشکي8ت آن قابل پنھان سازيست و به 
در شرايط خاص ايران اکيداً بايد باشد؛ جوھرۀ تلفيق ويژه 

سازماندھی : کار مخفی و علنی در ھمين نکته نھفته است
و تشکي8ت بايستی تماماً مخفی باشد و ھيچ کسی خارج 

حتی اين اط8عات بايد . از تشکي8ت از آن باخبر نباشد
درون تشکي8ت نيز طبقه بندی شده باشد، به اين معنا که 

تحت . فراد به تمام اط8عات دسترسی نداشته باشندھمۀ ا
چنين شرايطی، ضربه پذيری گروه و گرايش پايين می 

اّما در برابر آن، جنبش و گرايش سياسی علنی است،  .آيد
آکسيون ھا در روز روشن و در ديد ديگران انجام می 
شود، شعارھا را ديگران می شنوند، نشريات را می بينند 

جنبش، ھم زمان با مخفی بودن  و و خ8صه حضور
سازماندھی و تشکي8ت آن، می تواند به طور نسبی علنی 

  .باشد

ھر گونه مخدوش کردن رابطۀ اين دو جنبه از فعاليت 
سياسی، به خصوص در شرايط استبدادی ايران، می 
تواند يک تشکل انق8بی را به نابودی تمام بکشاند و 

روسۀ تبديل موجب مرگ سياسی کسانی بشود که در پ
ضربه ای که جبران (شدن به کادرھای حرفه ای ھستند 

آن، در خوشبينانه ترين حالت، چندين سال به طول خواھد 
در نتيجه بين اين اشکال مختلف کار حزبی بايد ). انجاميد

چرا که (تناسب صحيحی، بسته به شرايط، برقرار شود 
-یدر مورد نوع فعاليت، اعم از مخفی، علنی، نيمه مخف

  ).نيمه علنی، ما ھرگز يک فرمول ھميشگی نداريم

  سانتراليزم دموکراتيک -۵

سانتراليزم «به دنبال تجربۀ استالينيزم، مفھوم 
عموماً با پيشينه و بارمعنايی منفی به ذھن » دموکراتيک

» سانتراليزم بوروکراتيک«آن چه که ما (تداعی می شود 

ا، مقصود يعنی تصور می شود که در اين ج). می ناميم
يک اقليت متمرکز تصميم گيرنده است که اکثريت را به 
شکل خشک و بی چون و چرا به تبعيت از تصميمات 

يک » متمرکز«اتخاذ شده وامی دارد، و در واقع رھبری 
. اکثريت، غالب است» دموکراسی«اقليت، به بھای نقض 

به ھمين دليل، برخی مفاھيِم مانند رھبری يا سازماندھی 

که در اصل (ر برابر رھبر يا سازماندھی عمودی افقی د
از مفاھيم بورژوايی و بی ارتباط با سنن و ادبيات 

. به عنوان بديل معرفی شده اند) مارکسيستی ھستند

  .مفاھيمی که تنھا مسأله را گنگ تر و غامض تر می کنند

  »مرکزيت دموکراتيک«چگونگی پيدايش مکانيزم ) الف

ه بر اين باورند که مکانيزم امروزه، بسياری به اشتبا
و بلشويک ھا » لنين«به وسيلۀ » سانتراليزم دموکراتيک«

اما بکارگيری اين شيوه از کار، در اصل . ابداع شده است
٤٠بازمی گردد» انگلس«و » مارکس«به خود 

و بعدھا  
در قطعنامۀ منشويک ھا، و نه بلشويک  ١٩٠۵در سال 

ا در رابطه با در قطعنامۀ منشويک ھ. ھا، مطرح گرديد
  : آمده است» سانتراليزم دموکراتيک«

سوسيال دموکراسی بايد خودش را بر اساس «
تمام اعضای . سازماندھی کند" سانتراليزم دموکراتيک"

حزب بايد در انتخابات نھادھای حزبی شرکت داشته 
انتخاب  ]معينی[تمامی نھادھای حزبی برای مدت . باشند

يا در ھر لحظه بنا به می شوند و در فواصل معين و 
درخواست سازمانی که آن ھا را انتخاب کرده است، 
مشمول عزل بوده و در مقابل اعمال خود پاسخگو ھستند 

در مورد اعمالی که می تواند بر روی کل سازمان  ]...[
، بايد به ]يعنی کنگره ھا، سازماندھی مجدد[تأثير گذارد 

چنان چه . دوسيلۀ کليۀ اعضا تشکي8ت تصميم گرفته شو
مانند شاخه ھای [تصميمات سازمان ھای رده پايين تر 

مانند کنگرۀ [در تضاد با سازمان ھای  باQتر  ]حزب
»قرار گيرد، نبايد به اجرا در آيد ]حزب

٤١
.  

                                                           
٤٠

مقررات اتحاديۀ کمونيست ھا در «مث8ً نگاه کنيد به   
، ۵٨مندرج در نشريۀ ميليتانت، شمارۀ ، »١٨۴٧سال 

  ۵۶- ۵٣صفحات 
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٨٤ 
تقريباً يک ماه بعد بلشويک ھا قطعنامه ای را با عنوان 

به تصويب رساندند که » دربارۀ سازماندھی مجدد حزب«
وم سانتراليزم دموکراتيک به کار گرفته شد و طی آن مفھ

سپس در فراخونی که به وسيلۀ کنگرۀ اتحاد سوسيال 
) کنگرۀ وحدت بلشويک ھا و منشويک ھا(دمکرات ھا 

  . برگزار شد، جا داده شد ١٩٠۶در آوريل 

را در » سانتراليزم دموکراتيک«که اصط8ح » لنين«
خ8صه » وحدت عمل« و » آزادی بحث«چارچوب 

کرد، به درستی بر اين اعتقاد بود که حزب انق8بی بايد 
يکپارچه و متحد عمل کند و در عين حال فضای مناسب 

تا آن جايی که به  -را برای بحث آزاد و انتقادھای سازنده 
در . فراھم سازد - اين وحدت عمل حزبی آسيب نرسد

چنين ساختاری اقليت حزبی از حق عملکرد مستقلی که 
دن تصميم گيری و عمل اکثريت می شد، باعث مختل ش

چراکه بھترين راه برای اثبات يا عدم اثبات . منع گرديدند
تصميمات اکثريت، آزمودن تصميمات آن ھا در عمل 

، در ١٩١۴در ژوئيۀ » لنين«در عين حال، . بود
که » گزارش کنفرانس بروکسل سوسياليست ھای روسی«

سازماندھی » دفتر سياسی انترناسيونال دوم«از سوی 
اقليت بايد از حّق بحث در مقابل « شده بود، متذکر شد که 

کّل حزب برخوردار باشد و بتواند عدم توافق بر سر 
که  ژورنال بحثبرنامه، تاکتيک ھا و سازمان را در يک 

به طور ويژه برای اين منظور منتشر می شود، ابراز 
»نمايد

٤٢
 .  

  مفھوم سانتراليزم دمکراتيک ) ب

يعنی ترکيب در وھلۀ نخست » يزم دموکراتيکسانترال«
در درون ) مشارکت(و دموکراسی ) تمرکز(سانتراليزم 

در توضيح پاره » لئون تروتسکی«. يک تشکي8ت انق8بی
ای از ابھامات که بر سر ترکيب اين دو اصط8ح به 

                                                                                       

vs-qleninismq&catid=42:number-5-

summer-2013&Itemid=81#_ednref78  
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ترکيب اين دو مفھوم، يعنی «: وجود آمده بود، نوشت
قض نيست، حزب بايد به دموکراسی و مرکزيت ابداً متنا

دقت مراقب باشد که نه تنھا مرزھايش ھميشه به طور 
اکيد، مشخص باشد، بلکه مراقب اين ھم باشد که تمام 
کسانی که پا در داخل اين محدوده می گذارند، از حق 

آزادی . واقعی تعيين جھت سياست حزب برخوردار باشند

اسی انتقاد و مبارزۀ فکری محتوای فسخ ناشدنی دموکر
اين نظريۀ کنونی که بلشويزم وجود جناح ھا . حزبی است

در . را تحمل نمی کند، اسطوره ای از عصر زوال است
»واقع تاريخ بلشويزم، تاريخ مبارزۀ جناح ھاست

٤٣
   

رابطۀ بين اين دموکراسی و تمرکز، يک رابطۀ ثابت 
دموکراسی و «. نيست و خود تابع شرايط مشخص است

روی خود را در نسبتی ثابت نمی سانتراليزم، به ھيچ 
ھمه چيز به شرايط مشخص، موقعيت سياسی . يابند

کشور، توامندی حزب و تجربۀ آن، سطح عمومی اعضا، 
. اتوريته ای که رھبری به دست آورده است، بستگی دارد

پيش از يک کنفرانس، يعنی زمانی که مشکل، فرموله 
سی کردن يک خط سياسی برای دورۀ آتی است، دموکرا

ھنگامی که مشکل به عمل . بر سانتراليزم غلبه می کند
سياسی برمی گردد، سانتراليزم است که دموکراسی را 

دموکراسی مجدداً زمانی . تحت تبعيت خود درمی آورد
حق خود را بيان می کند که حزب نياز پيدا می کند تا با 

تعادل . ديده ای انتقادی به ارزيابی فعاليت ھايش بپردازد
دموکراسی و سانتراليزم، خود را در مبارزۀ واقعی بين 

برپا می کند، لحظاتی نقض می شود، و سپس دوباره خود 
»را برقرار می کند

٤٤
  

سانتراليزم دموکراتيک، يک اصط8ح يا مفھوم 
نيست، و فقط نمی تواند در » اداری«و » مديريتی«
) که در باQ اشاره شد(» وحدت عمل«و » آزادی درونی«

در يک حزب » سانتراليزم دموکراتيک«. ودخ8صه ش

، يک جنبۀ فوق العاده مھم و حياتی ديگری ھم پيشتاز
تمرکز بخشيدن به تجربيات، نظرات پيشرو و  دارد و آن

حاصل می  ۀ اعضانتايجی است که از پراتيک روزان

                                                           
٤٣

، نشر »انق8بی که به آن خيانت شد«لئون تروتسکی،   
  ١١۴-١١٣کارگری سوسياليستی، صفحات 

٤٤
دربارۀ سانتراليزم دموکراتيک و «لئون تروتسکی،   

  ۴٧، صفحۀ ۵٨شريۀ ميليتانت، شمارۀ ، ن)١٩٣٧(» رژيم



 

٨٥ 
از سازماندھی  تجربۀ ھر يک از کادرھای حزب .شود

 به ھمين خاطر، نسبی و محدود است؛ در درون جامعه

در سطح  اين تجربيات انفرادی و محدود برای اين که
کادرھای حزب بتوانند به  به حساب بيايند و جمعی

اشتراک نظر برسند، وجود حداکثر دموکراسی در درون 
 به اين ترتيب، .می شودتشکي8ت حزبی امری ضروری 

و آن آگاھی سوسياليستی که  تجربيات پراکندۀ اعضا
فعاليت ھای خاص خود به دست می  اعضا از خ8ل

، يعنی به »باQ«به » پايين«می يابد، از تمرکز  آورند،
استفاده در جھت مبارزۀ مؤثر  حزب، انتقال پيدا می کند و

از کانال مباحثات آزاد و  بايد اين تجربيات .می شود
فضای دموکراتيک رد شود تا بتواند در صورت لزوم 

مطرح می کند و » اQب«ديدگاه ھايی را که حزب از 
ضعف ھا و ناھخوانی ھای احتمالی آن با واقعيات موجود 

با درنظر داشتن اين . را به چالش بگيرد و دقيق تر کند
جنبه از سانتراليزم دموکراتيک، حتی چکيده و خ8صۀ 

به بخشی از  و بايد ديدگاه ھا و تجربيات اعضا می تواند
  . برنامۀ حزب تبديل شود

Qاست که سبب» سانتراليزم دموکراتيک«از  اين جنبۀ با 

يا  گرايشدر قالب (می شود تا گرايش ھای درون حزبی 
چالش ھای سياسی و نظری با  برایبتوانند ) جناح

٤٥به وجود بياينديکديگر 
و تا حد ممکن با متقاعد نمودن  

يکديگر سبب بروز نظرات نوين يا پختگی ساير نظرات 
عينی وجود گرايش و جناح در اين جنبۀ باQ، پايۀ  .گردند

بدون دمکراسی و برخورد آزاد عقايد،  .درون حزب است
حزب به ھيچ طريقی قادر نيست سياست ھايی را که 
واقعاً پاسخگوی نيازھای طبقۀ کارگر و مناسب شرايط 

  . مشخص باشد، فرموله کند

صحبت می » وحدت عمل«به ھمين ترتيب وقتی ما از 
اتکا به برنامه ای که تکامل پيدا کنيم، يعنی اين بار با 

، يعنی »پايين«به » باQ«کرده و دقيق تر شده است،  از 

                                                           
٤٥

مسألۀ "حزب، «مازيار رازی، : نگاه کنيد به  
، نشريۀ »"گرايش"و حق " سانتراليزم دموکراتيک

  ۵٣ميليتانت، شمارۀ 
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به جامعه، می رويم و مجدداً مواضع خود را در عمل 
  .آزمون می کنيم

در » سانتراليزم دموکراتيک«به گفتۀ ديگر، اگر پس 
، نمی توان نتايج حزب پيشتاز انق8بی وجود نداشته باشد

از درون برای عمل انق8بی ضرورت دارد،  دقيقی را که
نه صحيح ترين ؛ به دست آوردجنبش و فعاليت پراتيک 

تصميم جمعی اتخاذ می شود و نه حتی در صورت اتخاذ، 
؛ ديدگاه ھا و تجربيات اعضا اجرای آن الزامی می گردد

که حاصل پراتيک آن ھست، در برنامۀ حزب منعکس 
گفته می شود، » اQب«نمی شود و صرفاً ھر آن چه از 

حتی در صورت عدم انطباق آن با واقعيات روزمرۀ 
سانتراليزم « .مبارزه، بايد بی چون و چرا انجام شود

در يک حزب پيشتاز به ما کمک می کند » دموکراتيک
که با يک روش انتقادی در ھر مرحله از حرکت، به 

  درجۀ کارايی برنامه و خطوط سياسی حزب پی ببريم

  موزشی حزبوظايف آ -۶

ی  سيستم سرمايه داری ع8وه بر دستگاه سركوبگر دولت
كه در اختيار دارد و از آن طريق طبقات تحت ستم را 
ارعاب و كنترل می کند، سعی می نمايد با بكارگيری 
ابزارھای نيرومند تبليغاتی به توجيه وضعيت موجود 

ی مبلغين و  در برخورد قاطع با نظرات انحراف. بپردازد
عين نظم موجود است که آموزش ھای حزبی اھميت مداف

مواردی كه در زمينۀ . حياتی خود را نشان می دھد
آموزش كادرھای حزبی بايد مد نظر گرفته شود، به 

  : ترتيب زير ھستند

ای که در تربيت نمودن کادرھا و رھبران انق8بی ) الف
م انق8بی بار آمده و قادر به تجزبه و تحليل زسنت مارکسي

کادرھا بايد در . ارزيابی مسائل جنبش کارگری ھستندو 
يعنی اقتصاد، فلسفه  -ھر سه پايۀ اصلی سازندۀ مارکسيزم

آموزش ببيند و قادر باشند که اين حوزه ھا را  -و سياست
به يک ديگر مرتبط کنند، و نه آن که مطابق با سنت 
آکادميک بورژوايی، به طور مشخص فقط در يک حيطه 

سازند، به طوری که عم8ً تصوير » صمتخص«خود را 
  .کلی را از دست بدھند

ساده سازی مباحث کمونيستی از طريق استفاده از ) ب
مثال ھای ساده و مرتبط با شرايط جامعه در کتاب ھا و 

  .بولتن ھا و نشريات منتشر شده



 

٨٦ 
بررسی و افشاگری روزمرۀ سياست ھای بورژوازی ) ج

  .اھکارھايی انق8بیو امپرياليسم، و ارائۀ نتايج و ر

ترويجی که  - ايجاد کميته ھا و فراکسيون ھای تبليغی) د 
قادر به بسيج و سازماندھی بخش وسيع تری از اقشار 

  .تحت ستم باشد

  :در حوزۀ آموزشی دو جنبه بايد مورد توجه قرار گيرد

آموزش نبايد صرفاً آکادميک و ک8سی باشد، بلکه ) اول
  :»لنين«به گفتۀ . دبايد شکل عملی به خود بگير

بدون کار و بدون مبارزه، شناخت کتابی از کمونيزم به «
واسطۀ کتب و آثار کمونيستی مطلقاً ھيچ ارزشی ندارد، 
زيرا که در اين حالت، ھمان تفکيک قديمی ميان تئوری 
و پراتيک، ھمان شکاف قديمی که منفورترين خصلت 

» فتجامعۀ کھن بورژوازی بوده است، ادامه خواھد يا

، سومين کنگرۀ »وظايف اتحاديه ھای جوانان«(
اکتبر  ٢٩سراسری اتحاديۀ جوانان کمونيست روسيه، 

١٩٢٠(
٤٦

کسانی که تنھا کوھی از کتب و آثار  
مارکسيستی را به ذھن می سپارند، ھرگز قار به تجزيه و 

يادگيری مارکسيزم . تحليل انق8بی و مارکسيستی نيستند
بزرگ » مغزی«، مانند داشتن به مانند يک علم آکادميک

  .نحيف و کوچک است» بدنی«بر روی 

حزب بايد در حالی که مبارزه و آموزش طبقۀ ) دوم
. کارگر را به پيش می برد، خود نيز از آن آموزش ببيند

حزب پيشتاز کارگری به مثابۀ مغز طبقۀ کارگر است، 
بنابراين اين مغز را نبايد راکد و غير فعال باقی گذاشت، 

ا که در اين غير اين صورت، از پيشرفت باز می چر
ايستد و به دگماتيسم و عقايد محفلی و فرقه ای بی ارتباط 

  .  با جنبش می انجامد

  طبقۀ کارگر » وحدت«حزب و » استقJل« -٧

حزب طبقۀ کارگر، بر خ8ف احزاب به اصط8ح 
موجود، از پايين و به » کارگری«و » کمونيست«

                                                           
46

 V. I. Lenin, “The Tasks of the Youth 

Leagues” (1920):  

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1920/oct/02.htm 

ارگری و روشنفکران انق8بی بنيان وسيلۀخود پيشروان ک
بستر شکل گيری اين حزب، در خوِد . گذاشته می شود

در ھمين راستا، كمونيست ھا برای انسجام و . طبقه است
  :طبقۀ کارگر بايد به مسائل زير توجه كنند وحدت

بايد از ھر گونه تفرقه و اخت8ف در صفوف طبقۀ ) الف
يتی،  ، جنسکارگر بر مبنای اخت8فات نژادی، ملی

متخصص و غير متخصص، شاغل و بيكار و غيره 
  . جلوگيری کرد

. نبايد خود را جدا از طبقۀ کارگر به حساب آورد) ب

حزب بايد ھمگام با طبقه در کليۀ مبارزات آن شرکت کند 
و عقايد رفرميستی و شعارھايی را که به انشقاق در طبقۀ 

و تاکتيک کارگر می انجامد، از طريق مطالبات انتقالی 
ھای مناسب، خنثی کند و يا به شعارھای ضّد سرمايه 

  .داری ارتقا دھد

حزب بايد در جھت به رسميت شناساندن خود از ) پ
و برقراری ارتباط با آن ھا به ھر  توده ھای کارگرسوی 

و موجوديت طبقاتی اش،  استقJلطريق ممکن، با حفظ 
  .به تثبيت موقعيت حزبی بپردازد

به عنوان يک بديل و » دموکراسی کارگری«بايد از ) ت
بدون تشديد . آن، تأکيد کرد» بورژوايی«جانشين بر نوع 

مبارزۀ طبقاتی و افشای دموکراسی بورژوايی نمی توان 
فراگير شدن آزادی ھا و حقوق دمکراتيک را متصور 

تنھا با اعمال کامل دموکراسی کارگری و پيوند دادن . شد
مطالبات دموکراتيک است که ھر گام از پيشرفت آن با 
  . می توان به پيروزی رسيد

بايد استق8ل طبقاتی حزب پيشتاز انق8بی را در تمام ) ث
ھرچه «: لنين در اين رابطه می نويسد. شرايط حفظ کند
نزديک تر می شود، حزب پرولتاريا  ]...[لحظۀ انق8بی 

بايد اکيدتر از استق8ل طبقاتی خود را حفظ کند و اجازه 
دھد که خواست ھای طبقاتی اش در اصط8حات عام ن

ھر چه نمايندگان به اصط8ح . دمکراتيک غرق شود
جامعه، بيش تر و قاطعانه تر با آن چه که مدعی اند 
خواست ھای تمامی مردم است، به جلو می آيند، سوسيال 



 

٨٧ 
نيز بايستی ھرچه بی رحمانه  ]کمونيست ھا[دموکرات ھا 

»را افشا کنند" معهجا"تر خصلت طبقاتی اين 
٤٧
.  

  مفھوم شورا و رابطه اش با حزب  -٨

شوراھا گونه ای از اشکال خودگردانی ھستند که در 
دوران بحران انق8بی يا در ھنگام اعت8ی انق8ب شکل 

ديکتاتوری انق8بی (می گيرند و در دوران گذار 
  . ، جانشين اشکال کھن حکومتی خواھند شد)پرولتاريا

ان يکی از رھبران اصلی شورای تروتسکی به عنو
با استناد به  ١٩٠۵در سال » سن پترزبورگ«کارگران 

تجربيات گرانبھای خود، مشخصات شوراھا در آن مقطع 
  : را چنين توصيف کرد

شورا به عنوان پاسخ به يک نياز عينی، نيازی که از «
سازمانی که . روند رويدادھا زاده شده بود، به وجود آمد

ن ھيچ گونه سنتی، دارای چنان اقتداری با وجود نداشت
گرديد که می توانست ب8فاصله، بدون داشتن تقريباً ھيچ 
گونه ابزار تشکي8تی، صدھا ھزار نفر از توده ھای 
پراکنده را درگير مبارزه کند؛ سازمانی که جريانات 
مختلف درون جنبش کارگری را متحد ساخت؛ سازمانی 

متر از ھمه، و مه کنترل کننده بود؛-مبتکر و خود
ساعت از زير زمين  ٢۴سازمانی که قادر بود در عرض 

»بيرون آورده شود
٤٨

  

شوراھا در دوران انتقال، ناقوس مرگ دموکراسی 
بورژوايی را به صدا در می آورند و عالی ترين نوع 

توده ھای استثمار شونده ھستند، يعنی  دموکراسی مستقيم
بدون اين . کنند دموکراسی کارگری را جايگزين آن می

نقطۀ آغازگاه انتقال به سوسياليزم امکان ناپذير خواھد 
   .بود

                                                           
٤٧

  ):١٩٠۵(» داد و پرولتاريااستب«لنين، . ا.و  
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شوراھا در فردای انق8ب به ارگان ھای بازسازی جامعۀ 
آن ھا ھم ارگان ھای تصميم . نوين تبديل خواھند شد

-شوراھا ھم. گيری و ھم اجرايی در کشور خواھند شد

ليد را به چنين به مثابۀ مجامع رھبری کننده، امر تو
عنوان مجموعه ای ھمگون به زير نظارت مستقيم کل 

در چنين شرايطی، ھر گونه . کارگران در می آورند
تنظيم مقررات عمومی ديگر امری جنبی نيست که به 
دست تعدادی متخصص طراحی گردد، بلکه از مداخلۀ 

بنابراين در . مشترک و مستقيم ھمگان بيرون می آيد
ايی بين سياست، که منحصر به سازماندھی شورايی، جد

متخصصان بورژوا بوده، و اقتصاد، که ثمرۀ کار مزدی 
در نتيجه در چنين جامعۀ . کارگران است، از بين می رود

يکپارچه ای، توليدکنندگان، اقتصاد و سياست را درھم 
می آميزد، و بين تنظيم مقررات عمومی و کار عملی 

  . توليدی، وحدت به وجود می آورد

 دوران بحران انقJبی8ف شورا که می تواند در بر خ

شکل بگيرد، حزب پيشتاز انق8بی، به عنوان يک 
شکل  انقJبی-دوره ھای پيشاسازمان پيکارگر بايد در 

بگيرد تا بخش پيشُروی طبقۀ کارگر را برای تسخير 
نکاتی کليدی که می تواند در . قدرت آماده و مسلح کند

از با شوراھا وجود داشته مورد رابطۀ ميان حزب پيشت
  : باشد، عبارتند از

 ۀله را در نظر داشت که از طرفی ھمأبايد اين مس - الف
ی برای مقابله با نظام سرمايه داری يقدرت حزب به تنھا
که سرمايه داری يک نيروی  چرا ،کافی نخواھد بود

يک  به دستمادی اجتماعی ست و جايگزينی آن بايستی 
ه خود را درون شوراھا متشکل ک نيروی مادی اجتماعی

از طرف ديگر، شوراھا نيز . صورت گيرد است، کرده
 ،قادر نيستند بورژوازی را به زير بکشند خودی خوده ب

مختلف کارگری تشکيل شده  ھای از گرايش که اوQً  چرا
داخل شورا به  که گرايشات مختلف برای اين اند و ثانياً 

ات مشترکشان را ی برسند و تصميمييک انسجام و ھمگرا
به اجرا در آورند، نياز به زمان بسيار زيادی است؛ در 

که در دوران سرنوشت ساز انق8ب ، پرولتاريا بايد  حالی
ھر گونه کوتاھی .درت را به دست بگيرھر چه زودتر قد
 قدرت خuپرولتاريا باعث ايجاد  به دستدر کسب قدرت 

 از سویکه آن نيز به سرعت می تواند می شود 

نقش حزب پيشتاز  به ھمين دليل. ر گرددبورژوازی پُ 
  . آن با شوراھا بسيار تعيين کننده است ۀانق8بی و رابط



 

٨٨ 
ی که بخش وسيعی از پرولتاريا را يجا شوراھا از آن - ب

می توانند در خود دارای  می دھند، بنابرايندر خود جای 
بوروکرات پرور، انح8ل طلب، اقتدارگرا و  ھای گرايش
از اين رو، کادرھای فعال حزب انق8بی در . باشندغيره 

درون شوراھا بايد ضمن ترويج مواضع انق8بی و 
انحرافی  ھای خود، با تمام قوا با اين گرايش راديکال

و مسير  ايندنمو افشا ھا را منزوی  آن نند،مبارزه ک
   سازندمبارزه را برای اقدامات راديکال شوراھا ھموار 

و برخ8ف ديدگاه بسياری از سازمان به اعتقاد ما،  - ج
از سرنگونی نظام بورژوازی  ، پس»تروتسکيستی«ھای 

پرولتاريا، نقش رھبری حزب  به دستو تسخير قدرت 
در اين . ی به شوراھا واگذار شودابايد در طی پروسه 
يک  ۀانق8بی ديگر ماھيتش را به مثاب دوره، حزب پيشتاز

چرا که رسالت ( نھاد رھبری کننده از دست می دھد
و بيشتر به يک  )تاريخی خود را عم8ً به انجام رسانده

با مستحکم شدن . می شودآموزشی تبديل  - سازمان تبليغی
انتقال تجربيات و  ۀی و طی نمودن پروسينظام شورا

نظرات حزبی به شوراھا، ديگر لزومی به وجود حزب 
اند يعنی حزب پيشتاز انقJبی می تو. پيشتاز انق8بی نيست

و بايد به تدريج، و بسته به شرايط موجود، زمينۀ ھای 
انحJل خود را در قالب شوراھا، به عنوان عالی ترين 

.شکل دموکراسی مستقيم، فراھم کنند
٤٩

  

  بين الملل انقJبی کارگری -٩

تاريخ مبارزۀ انق8بی طبقۀ کارگر بارھا اثبات کرده است 
مستلزم ت8ش  که اين مبارزه، خصلتی بين المللی دارد و

واضح است که رھايی توده  .ھايی در سطح جھانی است
ھای کارگر از استثمار نظام سرمايه داری و جامعۀ 
طبقاتی، وجود چشم اندازی بين المللی از مبارزه و 
سازمان را ضروری می کند که به سنت ھای فکری 

اين حقيقت تاريخی از دورۀ . ناسيوناليستی محدود نباشد
لس، به عنوان نخستين کسانی که قوانين مھم مارکس و انگ

                                                           
٤٩

چرا پس از تسخير قدرت توسط «: نگاه کنيد به بحث  
" حزب پيشتاز انق8بی"چشم انداز انح8ل بايد پرولتاريا، 

  :، بخش اول و دوم»اع8م گردد؟

http://militaant.com/?p=295 

http://militaant.com/?p=298 

مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سرمايه داری را به طور علمی 
مورد تحليل قرار دارند، آغاز گرديده و تاکنون تکامل 

در شرايط کنونی که نظام سرمايه داری در . يافته است
آن ھم نه  - يکی از عميق ترين بحران ھای تاريخی خود

که ھمين طور در حوزه ھای  فقط در حوزۀ اقتصاد،
فرورفته است، جنبۀ بين المللی  -سياست و ايدئولوژی

مبارزۀ انق8بی و ت8ش برای ايجاد يک سازمان بين 
المللی با توجه به اين جنبه، بيش از پيش اھميت يافته 

 .است

فھمی ھايی که ھمواره از البته به دليل ابھامات و کج
ضوع وجود داشته است، گذشته تا به حال نسبت به اين مو

ناگزير بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين جا 
يا (مقصود از سازمان بين المللی طبقۀ کارگر 

انق8ب سوسياليستی  ، سازمان)انترناسيونال کارگری
است برای پايان دادن به نظام سرمايه داری در سطح 

 .»حزب انق8ب جھانی«جھانی، يا به بيان ديگر، 

حاضر عموماً فضای مساعدتری برای توسعۀ  در حال
شرايط ذھنی انق8ب، يعنی آگاھی انق8بی و سازمان طبقۀ 

به دنبال سقوط اتحاد شوروی، گروه . کارگر، وجود دارد
ھای وابسته به سرمايه ھای ک8ن و حکومت ھای 

به ويژه از  -بورژوايی، موفق به ايجاد جوی نامساعد
پيامدھای . کارگری شدندبرای جنبش  -نظر ايدئولوژيک

نشينی، ھنوز به طور کامل محو نشده، اما با اين عقب
چرا که . بروز بحران تا حدود زيادی کمرنگ شده است

زده عليه ابتدايی حم8ِت اين نظام بورژوايِی سراپا بحران
ترين حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر، به ايجاد خشم و نفرت 

انجاميده و تاحدود توده ھای کارگر نسبت به نظم موجود 
زيادی آن جّو خصمانه و تبليغات ايدئولوژيک ضّد 

امروز اين يک . مارکسيستی ديروز را خنثی کرده است
 -حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که بحران سياسی

اجتماعی نظام سرمايه داری جھانی، به خيزش  -اقتصادی
ھا و طغيان ھايی انفجاری منجر شده و اين امر خود به 

چه از  -تغييراتی جّدی در روحيۀ طبقاتی در سطح جھان
. انجاميده است - نظر بورژوازی و چه پرولتاريانقطه

روشن است که اين پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از 
کمال می وترس انق8ب ھای نوين، به سمت واکنش تمام

کشاند و به ھمين دليل است که در بسياری از کشورھا، 
تی، نژادپرستانه و گرايش ھای فعاليت ھای فاشيس

 .گرا رو به گسترش بوده اندارتجاعی و واپس



 

٨٩ 
درس ھايی که از سرتاسر تاريخ و به بھای شکست ھای 
خونين بسياری کسب شده اند، نشان می دھند که دوره 
ھای بحران سرمايه داری، به تنھايی برای ايجاد و حفظ 

 .تنددستاوردھای انق8بی در جنبش پرولتری کافی نيس

تعميق بحران سرمايه داری در حوزه ھای مختلِف 
اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک، تنھا می تواند به بلوغ 

در  .شرايط عينی مبارزۀ انق8بی طبقۀ کارگر ياری رساند
ترين ترديدی نيست، اما اين اھميت اين عامل کوچک

-موضوع به تنھايی برای دست يافتن به جھش ھايی روبه

مبارزه عليه . زۀ انق8بی کفايت نمی کندجلو در مبار
آميز باشد که سرمايه داری تنھا زمانی می تواند موفقيت

شرايط ذھنی انق8ب به موازات بلوغ شرايط عينی انق8ب 
پيشرفت در شرايط ذھنی انق8ب، نمی تواند . پيش برود

محصول مستقيم و ب8واسطۀ شورش ھای خودانگيخته در 
ارتقای سطح آگاھی انق8بی و . شدجنبش ھای توده ای با

سازمان طبقۀ کارگر تنھا می تواند محصول فعاليت 
سازمانی مصمم، جدی و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر 

برای تقويت عوامل . و بر پايۀ بخش پيشتاز اين طبقه باشد
مثبت و خنثی نمودن عوامل منفی در اين مسير، بايد 

ورد بررسی قرار شرايط فعلی را از اين زاويه نيز م
  .دھيم

  :در اين جا بايد توجه داشت که

سازمان بين المللی، به معنای وحدت، بدون يک ) الف
شکل مشخص و متشکل از تماس ھای سست و پراکنده 

 شبکهميان کمونيست ھا، يا بدتر از آن چيزی شبيه به 

در حال . ھايی که در دورۀ اخير باب روز شده اند، نيست
ه گرايش عمومی به سوی ايجاد حاضر در سطح جامع

، که شبکه ھای اجتماعیاتحادھای مجازی از طريق 
عم8ً جايگزين ت8ش حقيقی در راستای سازماندھی می 

است که به ھيچ وجه  عمده ایشود، يکی از انحرافات 
چنين رويکردھای نادرستی بيشتر . نبايد ناديده گرفته شود

که در آن يک حوزۀ سرگرمی اجتماعی ايجاد می کنند 
يافته، برخی روشنفکران، و کسانی که افراد غير سازمان

دھی در درون طبقه و يا مخالف يا فاقد چشم انداز سازمان
فراخوان ھای ساخت  .آن ھستند، وقت گذرانی می کنند

يک بين الملل از سوی عناصر خرده بورژوايی که به 
پرسه می  پروژه ھای اجتماعیطور مداوم در انواع 

. چيزی نيست که حتی نياز به اعتنا داشته باشد زنند،

سازمان بين المللی به معنای حزب جھانی طبقۀ کارگر 
 .و اين دقيقاً ھمان چيزی است که بايد ساخته شود است

امروز چيزی به نام سازمان بين المللی طبقۀ کارگر ) ب
بين الملل «وجود ندارد و کسانی که ادعای نمايندگی 

را دارند، فاقد توان » بين الملل پنجم«يا ساختن » چھارم
برای آن که نمونۀ . Qزم برای تغيير اين حقيقت ھستند

مثبتی از تاريخ به دست بدھيم، می توانيم تجربۀ کمينترن 
را به ياد بياوريم که در تب و تاب انق8ب اکتبر در دورۀ 

اين تجربه ھنوز ھم خطوط مسير . لنين شکل گرفت
 .کارگری را نشان می دھدساختن يک بين الملل 

سازمان بين المللی انق8بی طبقۀ کارگر، تنھا می تواند ) ج
فکری ايجاد گردد که برای از طريق وحدت عناصر ھم

ساختن آن ت8ش می کنند و اين ت8ش را مصممانه پی می 
ميزان دوری يا نزديکی سياسی اين عناصر، . گيرند

ارکسيزم انق8بی عواملی ھستند که قطعاً بايد در مقياس م
 .به آن ھا وزن و اھميت بخشيد

واضح است که حزب جھانی طبقۀ کارگر نمی تواند به ) د
اما، بر اساس توافق بر سر . باره محقق شوديک

موضوعات اساسی ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی، 
برای حرکت به سوی اين  گرايش بين المللیايجاد يک 

ستۀ انقJبی بين ھتشکيل . ھدف، ممکن و ضروری است
، ھدفی است که بايد به سوی ايجاد و سازماندھی المللی

 .چنين گرايشی نشانه برود

اين تصور که می توان در ھمان بدايت امر، سازمان ) ه
ھای برادر يا خواھر تماماً مشابه را در حوزۀ بين المللی 

اگر . پيدا کرد، نادرست است و به ات8ف وقت می انجامد
حدت بر سر موضوعات بنيادی بستری برای و

ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی وجود داشته باشد، در آن 
تئوريک  -صورت اخت8فات بر سر موضوعات تاريخی

نبايد از ) مانند مث8ً ماھيت طبقاتی شوروی(حاشيه ای 
البته بحث و تبادل نظر در . حرکت مشترک جلوگيری کند

تا به تعميق درک مورد اين موضوعات بايد تداوم پيدا کند 
 .و فھم مارکسيستی منجر شود

وحدت بايد اصولی باشد، و از ھمان ابتدا بايد رويکرد ) و
اخت8فات نبايد . شفاف نسبت به اخت8فات مفروض باشد

 .زدگی و اجبار پرھيز کردبايد از شتاب. پنھان شوند



 

٩٠ 
در شرايط فعلی ايران، ت8ش تمامی روشنفکران 

شروان سوسياليست کارگری مارکسيست انق8بی و پي
برای ايجاد نطفه ھای اوليۀ بين الملل انق8بی کارگر، به 

٥٠چند دليل کام8ً حائز اھميت است
:  

ت8ش برای تدارک و ايجاد بنيان ھای اوليۀ حزب ) الف
طبقۀ کارگر، بدون اتکا به ت8ش ھای بين المللی ناممکن 

ن به عبارت ديگر اين وظيفه، که سال ھاست بدو. است
دستاورد چندانی ھمچنان بر دوش مارکسيست ھای 
انق8بی سنگينی می کند، ناگزير بايد به موازات ت8ش 

المللی طبقۀ کارگر و ايجاد پايه برای يافتن متحدين بين
ھمان طور  -ھای تشکي8ت بين المللی انق8بی کارگری

. صورت بگيرد -که به اختصار در باQ اشاره شد

ترده و جدی در آيندۀ نه چندان اعتصابات کارگری گس
دور، بدون اتکا به متحدين بين المللی و ھمبستگی از 
سوی آن ھا، به راحتی از سوی رژيم درھم خواھند 

برای روشن شدن اھميت اين امر، در اين جا به . شکست
حزب «چندی پيش، دولت : ذکر نمونه ھايی اکتفا می کنيم

صنايع  در ترکيه حق اعتصاب در» عدالت و توسعه
کارگران صنايع . ھواپيمايی را ممنوع اع8م کرد

ھواپيمايی در مخالفت با اين ممنوعيت وارد عمل شدند و 
اين . موفق گرديدند که صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند

اقدام که تنھا طی يک روز صورت گرفت، تکليف را 
در روز . مشخص کرد و ھشدار Qزم را به دولت داد

چنان چه «يه ھای اروپايی اع8م کردند که آکسيون، اتحاد
ھواپيماھای ترکيه با شکستن اعتصاب در کشورھای ما 

. »فرود بيايند، ما اجازۀ بازگشت را به آن ھا نخواھيم داد

اين يک نمونۀ کوچک از لزوم ھمبستگی کارگری در 
  .سطح جھانی، به ويژه در دورۀ آتی ايران است

ک حاکميت در طول به دليل سرکوب ھای سيستماتي) ب
سه دھۀ گذشته، جنبش کارگری در موارد متعددی يا به 
سوی رفرميسم و مماشات چرخش کرده و يا نتوانسته 

مث8ً تجربۀ (است تجربيات و سنن انق8بی گذشتۀ خود را 
به نسل ھای جديد منتقل ) ٥٧شوراھا در اوايل انق8ب 

 شک برای رشد و تقويت خود وکند، به ھمين دليل بی

                                                           
٥٠

در دفاع از گرايش بين المللی «نگاه کنيد به مطلب   
، نوشتۀ کيوان نوفرستی، مندرج در »یتاحيای مارکسيس

  .۵٧نشريۀ ميليتانت، شمارۀ 

کسب آمادگی برای دوره ھای پيش رو، به تجربيات 
مبارزاتی طبقۀ کارگر در سطح جھان و سازمان ھای 
کارگری انق8بی که در عمل ساخته شده اند، نياز پيدا 
خواھد کرد؛ اين موضوع بدون ارتباط با متحدين واقعی 
 .جنبش کارگری ايران در سطح جھانی امکان ناپذير است

ک برای پی ريزی بين الملل انق8بی از خ8ل پروسۀ تدار
است که می توان ميان تشکل ھای کارگری انق8بی 
کشورھای مختلف و جنبش کارگری در داخل ايران، 
ارتباط ايجاد کرد، آن ھم نه صرفاً برای فراھم کردن 
امکان انتقال تجربيات و درس ھای مبارزاتی آن ھا به 

برای ايجاد بدنۀ جنبش کارگری ايران، بلکه ھمين طور 
از طريق  -زمينۀ پشتيبانی عملی از جنبش کارگری داخل

برگزاری آکسيون ھای اعتراضی، راه اندازی کمپين ھای 
دفاعی در حمايت از فعالين کارگری زندانی، اعمال فشار 

چون سازمان جھانی کار و ساير به واسطۀ نھادھايی ھم
 نھادھايی که رژيم جمھوری اس8می به دليل عضويت در

آوری آن ھا، ملزم به رعايت تعھدات خود است، جمع
  .کمک ھای مالی و غيره

شرايط خفقان و سرکوب، و افزايش موج دستگيری و ) ج
صدور احکام حبس ھای طوQنی مدت برای فعالين 
کارگری و مارکسيست، منجر به خروج و در واقع تبعيد 

اين موضوع . ناخواستۀ بسياری از اين فعالين شده است
اول، بسياری از : پيامد منفی به دنبال داشته است دو

پيشروان کارگری که به دليل سال ھا ت8ش ھای 
مبارزاتی خود در داخل، از تجربيات ارزشمند و 
پيوندھای زيادی در درون جنبش کارگری برخوردار 
ھستند، درعمل پس از خروج از کشور، پيوندھای خود 

يات و درس ھای با جنبش کارگری و امکان انتقال تجرب
دوم، بسياری از فعالين  .گذشته را از دست می دھند

مارکسيست، به ويژه از نسل جوان، پس از خروج از 
کشور، يا منفعل می شوند و يا به دليل فضای حاکم بر 
اپوزيسيون چپ خارج از کشور، در عمل به ُخرده کاری 

 .روی می آورند

د که اوQً در چنين شرايطی، اين امر اھميت حياتی دار
زمينه برای ايجاد و حفظ ارتباط بين پيشروان کارگری 
در تبعيد، و بين آن ھا و ساير پيشروان کارگری در 

چنين انتقال دوسويۀ درون جنبش کارگری داخل، و ھم
و ثانياً . تجربيات و درس ھا ميان آن ھا، فراھم شود

نيروھای مارکسيست جوان نيز تاحّد ممکن برای دور 



 

٩١ 
اجتماعی داخل ايران و برای -فضای سياسی نشدن از

پرھيز از ُخرده کاری يا انفعال، در چارچوب مارکسيزم 
چرا که شرايط . انق8بی آموزش نظری و عملی ببينند

ايران به اندازه ای وخيم و بحرانی است که ھر لحظه 
امکان بروز تحوQت انق8بی و ايجاد زمينۀ بازگشت اين 

چنان چه نيروھای جوان . ردنيروھا به کشور وجود دا
مارکسيست در طی اين دوره خود را به لحاظ نظری و 
عملی نساخته باشند، در چنين حالتی ھرگز نمی توانند 

سازمان . نقش يک کادر انق8بی و سازمانده را ايفا کنند
ھايی که ھر يک به لحاظ نظری و عملی دنباله ُروی سنن 

عنوان متحدين بين  مارکسيزم انق8بی ھستند، چنان چه به
المللی جنبش کارگری و سوسياليستی ايران در راستای 
ايجاد يک بين الملل کارگری در ارتباط با يک ديگر قرار 
گيرند، قادرند به شکل ھدفمند و برنامه ريزی شده اين 

بنابراين اين وظيفه نيز، اگر قرار . وظيفه را انجام دھند
-ت بگيرد، ھمباشد به شکل سيستماتيک و متوالی صور

چون موارد ديگر به ت8ش ھا و مبارزات بين المللی پيوند 
  .خورده است

در طول يک سال گذشته به موازات تشديد جنگ سرد ) د
بين رژيم جمھوری اس8می و امپرياليسم جھانی، ما شاھد 
-دو رويکرد در درون جامعه و نيروھای مختلف سياسی

نخست رويکرد اجتماعی نسبت به مسألۀ جنگ بوده ايم؛ 
دفاع از جمھوری اس8می و قرار گرفتن در اين جبھه در 
 .صورت بروز جنگ؛ و دوم دفاع از حملۀ نظامی امريکا

موضع گيری اول تاحّدی گسترده بوده است که حتی 
ھای سابق، طيف وسيعی از »تروتسکيست«گروھی از 

پاسفيست ھا و راديکال ھای خرده بورژوا را که 
جنگ را متوقف «ری کمپين ھای سراسيمه به برگزا

پرداخته بودند، تا به بھانۀ » دفاع از ايران«و » سازيد
خطر جنگ سازش طبقاتی را ترويج و تبليغ کنند، دربر 

اما رويکرد دوم، يعنی دفاع از جبھۀ . می گرفت
امپرياليسم، که به طور کلی در خارج از کشور پايگاه 

طلبان و وسيعی در اختيار داشت، شامل برخی سلطنت
با اين حال در . ديگر نيروھای راست و افراطی می شد

تمامی اين سال ھا مناقشه، خطّ اصولی مارکسيست ھای 
-و تدارک نظری» جبھۀ سوم«انق8بی، دفاع از يک 

اين جبھۀ مستقل و حقيقتاً . عملی برای آن بوده است
انق8بی از تمامی سازمان ھای چپ يا مترقی جھان خواھد 

با حمايت از آن ھا، اين جبھه را به يک  خواست که

. آلترناتيو واقعی در مقابل دو گروه ديگر تبديل کنند

مارکسيست ھا به جای فراخواندن مردم به پيوستن به 
ارتش بورژوازی دست نشانده و ارتجاعی، بايد از تمامی 
کارگرانی که به ارتش اعزام شده اند بخواھند که س8ح 

رانشان نشانه بگيرند، شورای ھای خود را به سوی افس
سربازان را تشکيل دھند، توده ھا را برای دفاع از 
کارخانجات و ھم محلی ھای خود به س8ح مجھز سازند، 
مھارت ھای نظامی را در سطحی باQ به توده ھا تعليم 
دھند و جنگی انق8بی را عليه امپرياليسم و بورژوازی 

 .کشور خود ھدايت کنند

مقابله با امپرياليسم و شکست آن، و اين راه واقعی 
ھرچند (صدالبته يک مطالبۀ دشوار و غيرمعمول است 

ارزش و اھميت آن به مراتب باQتر از صدور فراخوان 
بر روی کاغذ » محکوميت امپرياليسم«ھا و بيانيه ھای 

تنھا  در راستای ھمين خطوط و ضمن تدارک ). است
لی است که می توان برای ايجاد تشکي8ت انق8بی بين المل
چرا که فقط متحدين . برای ايجاد جبھۀ سوم آماده شود

انق8بی قادر ھستند در شرايط بروز جنگ احتمالی از 
طريق بسيج کردن نيروھای خود در سطح کشور، و 
دست زدن به اعتصاب ھای عمومی و مختل کردن 
سيستم، نيروی متخاصم کشور خود را تاحّد زيادی وادار 

٥١ينی کنندبه عقب نش
.  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
٥١

مارکسيست ھای انق8بی «: در اين مورد نگاه کنيد به  
  :۴، نشر ميليتانت، شمارۀ »و مسألۀ جنگ

http://militaant.com/?p=1861  



 

٩٢ 
  **در مورد مفھوم مارکسيستی انقJب اجتماعیدر مورد مفھوم مارکسيستی انقJب اجتماعی

  

 مازيار رازی

فراوانی " کمونيستی"اصط8ح گروه ھا و سازمان ھای به

وجود دارند که با ديدن جرقه ھای کوچکترين اعتراضی 

درھرجای جھان، با ھيجان غيرقابل وصفی فرياد برمی 

گيری ھمين موضع!". انق8ب آغاز شده است"آوردند 

 ٢٢زده و غيرعلمی عيناً در طول حوادث پس از شتاب

در ايران نيز از سوی چنين سازمان ھايی، از  ٨٨خرداد 

به رھبری ) IMT" (المللی مارکسيستیگرايش بين"جمله 

  . جناب الن وودز، مطرح شد

در وضعيت حرکت ھای  "انق8ب"اما استفاده از واژۀ 

يکی به  .تواند باشد توده ای در جامعه، به دو مفھوم می

در اين امر  .مفھوم اعم و ديگری به مفھوم اخص کلمه

ترديدی نيست که به طور اعم، ما به عنوان مارکسيست 

ھای انق8بی بر اين اعتقاد استوار ھستيم که در وضعيّت 

ويژه ای، به قول کارل مارکس، نيروھای مولّده در 

نتيجه تناقض با مناسبات توليدی قرار می گيرد و در 

  :جامعه ناگزير آبستن تحوQتی راديکال می گردد

نيروھای مادی توليد در جامعه در دوره ای معين از  "

تکامل انسان، با مناسبات توليدی موجود يا با روابط 

که چيزی نيست جز تعبير حقوقی ھمان  - مالکيتی

در تضاد قرار می گيرند؛ اين  -]مناسبات توليدی موجود[

اين . روايط پيش از اين مؤثر بوده اند نيروھا درون اين

مناسبات به خاطر اشکال تکامل نيروھای توليدی تبديل به 

آن وقت است که . غل و زنجيرھايی برای خود می شوند

با تغيير بنيان . عصر انق8ب اجتماعی درمی رسد

وبيش به سرعت تغيير اقتصادی، کل روبناھای عظيم، کم

راتی بايد تغيير مادی در بررسی چنين تغيي. می کنند

شرايط اقتصادی توليد را که با دقت علوم طبيعی قابل 

تعيين است از اشکال حقوقی، سياسی، مذھبی، 

 -به طور خ8صه ايدئولوژيکی -زيباشناختی يا فلسفی

مقدمه ای بر ادای سھمی "کارل مارکس، " (متمايز کرد

  ).١٨۵٩، "به نقد اقتصادی سياسی

زمان می توان شاھد طغيان ھا،  در چنين دوره ای در ھر

تروتسکی می  .اعتراضات و حرکت ھای توده ای بود

  :نويسد

بارزترين خصوصيت ھر انق8ب ھمانا مداخلۀ مستقيم "

در لحظات حساس،  ]...[توده ھا در حوادث تاريخی است 

ناپذير می شود، ھنگامی که نظام کھن برای توده ھا تحمل

سياست دور نگاھشان  توده ھا موانعی را که از صحنۀ

می داشت، درھم می شکنند، نمايندگان سنتی خود را به 

کنار می روبند، و با مداخلۀ خود نخستين پايه ھای رژيم 

تاريخ ھر انق8ب برای ما پيش  ]...[تازه را پی می ريزند 

از ھر چيز تاريخ ورود قھرآميز توده ھا به عرصۀ 

روتسکی، لئون ت." (حاکميت بر سرنوشت خويشتن است

، نشر کارگری سوسياليستی، "تاريخ انق8ب روسيه"

  )١٨-١٧. ، صص١٩٣٠نوامبر  ١۴پيشگفتار 

مضاف بر اين، مارکسيست ھا بر اين اعتقادند که عصر 

و  قيام، جنگ داخلیدورۀ کنونی، دورۀ  امپرياليزم، يعنی

به سخن ديگر شرايط عينی برای انق8ب  .است انقJب

آن  .جھان به وجود آمده است ھای اجتماعی در سراسر

چه کمبودش احساس می شود، شرايط ذھنی يا نبود 

رھبری واجد شرايط کارگری برای سازماندھی انق8ب 

  .است

اين ھا کلياتی است که در برنامۀ ھر مارکسيست انق8بی 

تجارب غنی چھار کنگرۀ کمينترن اين درس  .جای دارد

مارکسيست سال پيش به تمامی  ٩٠ارزنده را بيش از 

  :ھای انق8بی ارائه داد

دوران معاصر دوران ت8شی و اضمح8ل تمامی نظام "

اينک وظيفۀ پرولتاريا عبارت  ...ھای سرمايه داری است

قطعنامه ھا و بيانيه ...تزھا(است از تصرف قدرت دولتی 

نامۀ دعوت به  –ھای چھار کنگرۀ اول بين الملل سوم 



 

٩٣ 
نی انق8ب اجتماعی دوران طوQ"يا در ) ١ص  –کنگره 

موقعيت اقتصادی و سياسی از نظر عينی انق8بی است  ...

و بحران ھای انق8بی بدون اخطار تکوين خواھند يافت 

خصلت اين دوران انتقالی ھمۀ احزاب کمونيست را  ...

موظف می دارد که ھرچه می توانند برای تدارک 

به  ھر تقابلی می تواند ...پيکارھای نظامی ت8ش کنند 

 -دربارۀ تاکتيک ھا" (مبارزه برای تصرف تبديل شود

بيانيۀ بين الملل کمونيستی خطاب به کارگران جھان 

 ).٢٨٨، ٢٧٧، ٢٧٥صص 

نيازی  اين موضع ميان مارکسيست ھای انق8بیدر نتيجه 

زيرا ھدف اصلی  .به تأکيد و بحث مرتب ندارد

نيست،  صحبت دربارۀ انقJبمارکسيست ھای انق8بی 

برای تدارک ھر انق8بی نيز  .است تدارک انقJبکه بل

نياز به تحليل مشخص از وضعيت مشخص اجتماعی 

ه ويژه ارزيابی توان و آمادگی پيشروان کارگری ب. است

که پيروزی يک انق8ب را با سازمان خود در درون يک 

به سخن  .حزب سياسی، تضمين می کنند، ضروری است

ما در  .ارد به وجود آيدديگر وضعيت انق8بی امکان د

اما ھر   .ايران امروز شاھد وضعيت انق8بی ھستيم

 .وضعيت انقJبی، الزاماً به انقJب منجر نمی گردد

بنابراين زمانی که مارکسيست ھای انق8بی از کلمۀ 

به مفھوم اخص آن استفاده می کنند، منظورشان  "انق8ب"

ايست که  اين است که وضعيت انق8بی در جامعه به گونه

آيا طبقۀ کارگر آمادگی و  .می تواند به انق8ب منجر گردد

توان سازماندگی انق8ب را دارد؟ آيا وضعيت به پيروزی 

انق8ب منجر می شود؟ آيا وضعيت به اعت8ی انق8بی 

خواھد انجاميد؟ تمام اين سؤاQت را نمی توان بدون 

 ارزيابی دقيق از وضعيت خود کارگران و تناسب قوای

در اين جا برای اثبات  .طبقاتی در جامعه، پاسخ جامع داد

دربارۀ  ١٩١۵اين موضوع نقل قولی از لنين در اوائل 

روش ارزيابی از موقعيت انق8بی در زير آورده می 

  :شود

برای يک مارکسيست، اين ترديد ناپذير است که بدون "

موقعيت انق8بی، انق8ب غير ممکن است، به ع8وه ھر 

لنين، .." (.انق8بی به انق8ب منجر نمی شود موقعيت

 ).٢١٣، ص ٢١ج  –اضمح8ل بين الملل دوم 

  :يا اين که

موقعيت انق8بی در اغلب کشورھای پيشرفته و قدرت "

آيا اين موقعيت برای مدتی  .ھای بزرگ اروپا وجود دارد

طوQنی ادامه خواھد داشت؟ تا چه انداره وخيم تر خواھد 

8ب منجر خواھد شد؟ اين چيزی است که ما شد؟ آيا به انق

پاسخ آن در  .نمی دانيم، و ھيچ کسی نمی تواند بداند

روحيۀ انقJبی و گذار به عمل تجربه ای که در طی رشد 

، به دست می انقJبی به وسيلۀ طبقۀ پيشرو پرولتاريا

ج  –لنين، اضمح8ل بين الملل دوم " (آيد، داده خواھد شد

 )از ماستتأکيد . ٢١٦، ص ٢١

نقل قول لنين که خود متکی بر نظريات بلشويزم، به مثابۀ 

چکيدۀ بخش عمدۀ تجارب نخستين انق8ب سوسياليستی در 

جھان، است، نشان می دھد که اگر در وضعيت کنونی 

گروه ھا و سازمان ھايی يافت شوند که به محض مشاھدۀ 

آغاز "ھرگونه اعتراض و طغيان در ايران، شعار 

را بدون ارزيابی از تناسب قوا و درک موقعيت  "انق8ب

-ويژۀ طبقۀ کارگر، بيان کند، دچار خطايی غيرقابل چشم

 . پوشی شده است

مارکسيزم پيش از ھر چيز يک روش بايد توجه داشت که 

تجزيه و تحليل مناسبات اجتماعی است، و نه صرفاً 

انعکاس دھندۀ نظريات عمومی و يا احساسات فردی در 

در واقع  .عتراضات توده ای و وقايع خيابانیمقابل ا

تفاوت يک مارکسيست انق8بی با يک روزنامه نگار 

، در )گرای راديکال خرده بورژوايا يک عمل(بورژوا 

اين است که روزنامه نگار راديکال تحت مشاھدۀ وقايع 

روزمّره و مطالبات مطروحه در خيابان ھا، گزارشاتی 

در روزنامۀ خود انعکاس  متأثر از حرکت ھای توده ای

در صورتی که يک مارکسيست انق8بی، با . می دھد

مشاھدۀ تمام وقايع و ارزيابی دقيق آن، وضعيت کّل 

جامعه را در قبال وقايع، می سنجد و تحليل مشخصی 

برای آماده سازی ذھنی و تشکي8تی نيروھای انق8بی در 

شين جامعه به ويژه کارگران پيشرو، بر اساس تجارب پي

درونی و بين المللی، متکی بر متدولوژی مارکسيستی، 

زيرا، ھدف يک مارکسيست انق8بی  .ارائه می دھد

دخالتگری در مسائل روزمرۀ جبنش با ھدف جھت دادن 

. آن جنبش به سمت و سوی انق8ب سوسياليستی است

بنابراين ھدف يک مارکسيست انق8بی يا يک روزنامه 



 

٩٤ 
از اساس ) ات خرده بورژواو يا گرايش(نگار بورژوا 

متفاوت است، گرچه ھر دو از يک واقعه سخن به ميان 

عدم توجه به اين موضوع منجر به اين می  .می آورند

گرايش بين المللی "شود که به عنوان مثال، سازمان 

يا فرصت طلبی (به چنان درجه ای از توھّم " مارکسيستی

 م8يم درغلطد که اعتراضات) برای اثبات مواضع خود؟

را به عنوان  يان محترميکی دو روزۀ کسبه و بازار

به " فوران اعتراضات توده ای خيابانی در تھران"

نگاه کنيد به نوشته ای با ھمين عنوان (مخاطب جا بزند 

مندرج در وب سايت سازمان مذکور،  ،زادهاز حميد علی

و عم8ً حتی از ھمان ) ٢٠١٢اکتبر  ٤به تاريخ 

 !ورژوا نيز چند پله پايين تر بايستدژورناليست ھای ب

از ديدگاه مارکسيست ھای انق8بی، انق8ب مبارزه ايست 

دولت . ميان نيروھای اجتماعی برای کسب قدرت دولتی

اين  .ابزاری است در دست نيروھای غالب اجتماعی

: ابزار ھمانند ماشينی، اجزاء مشخص خود را داراست

قال و مکانيزم نيروی محرکه، مکانيزم انتموتور و 

نيروی محرکۀ دولت، منافع طبقاتی است؛ . اجرايی

مکانيزم انتقال آن،  تبليغات ايدئولوژيک در مدارس و 

دانشگاه ھا، حزب ھا، مساجد، قوۀ مقننه و غيره است و 

با�خره مکانيزم اجرايی آن، دستگاه اداری، ارتش و 

 .نظاير اين ھاپليس، دادگاه ھا، زندان ھا و 

ت برای قشرھای درگير جنگ فی نفسه ھدف گرچه دول

نيست، اما ابزار عظيمی است برای سازماندھی، برھم 

ر تشکي8ت ھ. زدن و سازماندھی مجدد مناسبات اجتماعی

می کوشد تا  )چه بورژوايی و چه مارکسيستی(سياسی 

قدرت سياسی را به دست آورد و از اين طريق دولت را 

 .می کند، قرار دھد در خدمت طبقه ای که وی نمايندگی

کسانی که بدون ارزيابی از وضعيت و آمادگی طبقۀ 

کارگر برای سازماندھی انق8ب و جايگزينی آن با دولت 

در ايران صحبت به ميان  "آغاز انق8ب"کارگری، از 

می آوردند، در عمل نشان می دھند که مفھوم مارکسيستی 

برای  .دولت و انق8ب را درست درک نکرده اند

کسيست ھای انق8بی آغاز انق8ب به مفھوم حضور مار

روندی  .بالقوۀ طبقۀ کارگر برای سازماندھی انق8ب است

نه تنھا در خيابان ھا، بلکه در کارخانه  -که با رودررويی

آغاز شده و چشم انداز آن ورود به دورۀ اعت8ی  -ھا

انق8بی برای سرنگون نظام سرمايه داری و قدرت 

ھی است که برای تضمين اين روند بدي .کارگری است

 .ضروری است حزب پيشتاز انقJبیانق8بی، وجود 

متأسفانه ارزيابی نادرست و ھيجان زدۀ اين قبيل سازمان 

ھا می تواند اشکاQت اساسی در امر مداخله در جنبش 

يکی از اين اشک8ت اينست که  .کارگری به وجود آورد

جاد می شود مبنی توھّماتی در درون پيشُروی کارگری اي

بر اين که گويا انق8ب قريب الوقوع است و يا اين 

برخورد می تواند اين بحث را تداعی نمايد که انق8ب، 

. بدون آمادگی کارگران، در دستور روز قرار گرفته است

ھمانطور که در عمل . در صورتی که اين گونه نيست

از تظاھرات سال  ٣گذشت  نشان داده شد پس از

، ٨٨به انتخابات رياست جمھوری سال  معترضين

 !ی صورت نگرفته است"انق8ب"

مانند " تروتسکيستی"اصط8ح در واقع سازمان ھايی به

 آتی در مورد انق8بِ  ، با ديدگاه ھای خودآلن وودز "باند"

 "انق8ب دو مرحله ای"تئوری استالينيستی  ، عم8ً ايران

انق8ب انق8بی که با يک  .کرده اندرا ترويج می 

می به رھبری فردی مانند موسوی آغاز  "دمکراتيک"

می بسيار دور به انق8ب سوسياليستی  آيندۀو در  شود

 ! رسد

  :توضيح

به طغيان " انق8ب سياسی"در جنبش تروتسکيستی، * 

ھايی اشاره دارد که در آن ھا خوِد دولت يا شکل آن 

جايگزين و دستخوش تغيير می شود، آما مناسبات 

انق8ب ھای . چنان سابق باقی می ماندت اساساً ھممالکي

، اغلب به عنوان انق8ب ھای ١٨۴٠و  ١٨٣٠فرانسه در 

اين درحاليست که طی انق8ب ھای . سياسی ياد می شوند

  .اجتماعی، مناسبات کھنۀ مالکيت واژگون می گردد

  

  

  

  



 

٩٥ 
اسرائيل به اسرائيل به --در صورت حملۀ نظامی اياZت متحدهدر صورت حملۀ نظامی اياZت متحده

  چه بايد باشد؟چه بايد باشد؟  ايران، موضع ماايران، موضع ما

  مازيار رازی و مراد شيرين

ھرچند در گذشته پرسش فوق بارھا از سوی ما پاسخ داده 

“ تروتسکيستی”شده است، اما ھنوز سازمان ھای 

بيشماری وجود دارند که موضع ما را تنھا به خاطر 

ی سنتی جنبش تروتسکيستی، “ھنجارھا”منطبق نبودن با 

 .به باد انتقاد گرفته اند

رين انتقاد علنی از موضع ما در نوشته ای به قلم جديدت

مايکل پروبستينگ، از اعضای سازمان کمونيستی 

انعکاس يافته است؛ در  (RKOP) انق8بی برای رھايی

“ اپورتونيست”اين مطلب، وی ما را به عنوان گرايشی 

آشکارا از دفاع از ايران در مقابل حملۀ ”متھم می کند که 

بريتانيا امتناع می /اسرائيل/حدهتھديدآميز اياQت مت

مقدمه ای بر مطلب چه نوع بين الملل پنجمی ! (“ورزد

 )مورد نياز ماست؟

در اين مقالۀ کوتاه سعی خواھيم کرد تا به منظور روشن 

ساختن مجدد موضع خود، به منشأ و خاستگاه اين موضع 

بپردازيم و در عين حال، تناقضات موجود در مواضع 

ھای تروتسکيستی سنتی را نيز نشان احزاب و سازمان 

برای توضيح بيشتر، رجوع کنيد به سند سلطۀ (دھيم 

امپرياليسم مدرن و بنيادگرايی اس8می؛ سندی که برای 

سازمان گرايش بين المللی  ٢٠٠٨بحث در کنگرۀ سال 

 ).مارکسيستی تھيه و ارائه گرديد

 اصل و منشأ موضع ما

ايران، به تجربۀ موضع گرايش مارکسيست ھای انق8بی 

 .بازمی گردد ١٣۵٩تا  ١٣۵۶سال ھای 

در اين سال ھا ت8ش ما بر آن بود تا با پديدۀ ضدانق8ب 

اس8می مقابله نماييم که با ھدف درھم کوبيدن انق8ب، 

اين . به خود گرفته بود“ ضد امپرياليستی”ظاھری 

جريان ت8ش داشت تا با اتخاذ چنين روشی، رھبری 

چنگ آورد، و ب8فاصله پس از نائل شدن به انق8ب را به 

اين ھدف، اقدام به درھم کوبيدن جنبشی توده ای کرد که 

يک چھارم جمعيت کشور در آن  -ميليون نفر ١٠بالغ بر 

 .را بسيج کرده بود -زمان

طی . نيروی اصلی در درون اين جنبش، طبقۀ کارگر بود

 يک دورۀ چند ماھه، جنبش کارگری توانست تا چندين

دھه شکست و رکود در دوران ديکتاتوری شاھنشاھی را 

اعتصاب سياسی کارگران نفت، کنترل توليد : جبران کند

تمامی اين . و توزيع به وسيلۀ شوراھای کارگری و غيره

دستاوردھا به دليل ناتوانی چپ استالينيست و مائوئيست 

درھم شکسته “ گرگ پنھان در لباس ميش”در تشخيص 

 .شد

تدا، اس8مگرايان تاکتيک ھايی را اتخاذ کردند از ھمان اب

که به ظاھر راديکال يا حتی چپ به نظر می رسيد، اما 

در حقيقت اين تاکتيک ھا ھيچ چيز به جز تضعيف جنبش 

در بحبوحۀ جنبشی که طبقۀ کارگر، به . کارگری نبود

ويژه کارگران صنعت نفت، نقشی کليدی را در آن ايفا 

ن به اشغال سفارت و منحرف می کردند، اس8مگرايا

کردن کارگران و بسياری از فعالين به سوی ژست 

سياسی و سردادن شعارھايی در بيرون از سفارت، 

در زمانی که کارگران مشغول تشکيل . پرداختند

شوراھای کارگری در بسياری از مناطق، و کنترل توليد 

و حتی توزيع در برخی موارد بودند، شماری از گروه 

چريکی و استالينيستی، اھميت کنترل کارگری  ھای مھم

در واقع آن ھا از . و شوراھای کارگری را درک نکردند

نقشی انق8بی که جنبش ھای مستقل زنان و اقليت ھای 

 .ملی می توانستند ايفا کنند، غافل ماندند

به ميدان آمده بود، از “ انق8بی”ضدانق8ب که با چھرۀ 

ه ھا نھايت بھره برداری سنت ھای مذھبی و فرھنگی تود

را کرد و، البته، برای وارد آوردن ضربه ای مھلک به 

که اثرات آن پس از چندين دھه ھمچنان باقی  -جنبش

 .از حمايت امپرياليسم نيز برخوردار گرديد -مانده است

در ھمان حال که چپ عموماً ايدئولوژی اس8می را 

 ، بخش١يکسره قرون وسطايی و ارتجاعی می دانست

بر آن گمان بود  - من جمله چپ بين المللی -عظيمی از آن

که رژيم خمينی به طور عينی يا تجربی يا حتی ناآگاھانه 

اين . است“ انق8بی”و “ ضد امپرياليستی”، رژيمی (!)

طرز تلقی نادرست، فاجعه بار بودن خود را به تمامی 
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گروه ھای استالينيست، مائوئيست، سانتريست و سايرين 

اد و حتی موجب ايجاد شکاف در ميان نشان د

تروتسکيست ھا نيز گرديد؛ به طوری که نيمی از گروه 

متأسفانه رھبری دبيرخانۀ بين . جانب خمينی را گرفت

به جای فاصله گرفتن از گروھی  (USFI) الملل چھارم

که سياست سازش طبقاتی را پيش گرفته بود، از گروه 

 !مدافع استق8ل طبقۀ کارگر دوری جست

اما اين رويداد غم انگيز در تاريخ ما تنھا به اين جا ختم 

از خ8ل پذيرش اين استراتژی، جنبش ناگزير . نگرديد

تراژدی آن رو به رو  -می بايد بارھا با تکرار کمدی

بسياری از گروه ھايی که در طول انق8ب ديگران . شود

را به دليل مواضع حمايت آميز از خمينی مورد نقد قرار 

در “ دفاع از ايران“ه بودند، اين بار در موضوع داد

صورت تشديد نزاع ميان دولت ھای آمريکا و ايران، 

 .گوی سبقت را از يکديگر ربودند

مواضع و شعارھای مشابه ديگری نيز به دنبال جنبش 

آوريل (“ ما از ليبی پشتيبانی می کنيم”: مطرح بوده اند

ۀ ما اکنون ھم”و ) ١٩٩١(“ !پيروز باد عراق”، )١٩٨۶

و غيره، که گاه تند و گاه ) ٢٠٠٧(“ حزب هللا ھستيم

آھسته، از سوی طيف گسترده ای از سازمان ھای مدعی 

اين مواضع ميان . به گوش رسيده است“ تروتسکيسم”

از سازمان ھای بسيار  -طيف وسيعی از سازمان ھا

کوچک، حاشيه ای و سکت ھای خرده بورژوايی گرفته 

مشترک  -ريشه ھای قوی کارگری تا احزاب بزرگ با

 .است

از آن جا که جنبش تاکنون بسيار بيشتر از آن چه حق او 

بوده است، از افراد و سازمان ھای شارQن يا حتی 

صادق و خيرخواه، ولی گيج و مبھوت، ضربه خورده 

است، به اعتقاد ما تا زمانی که يک قطب نظری در برابر 

کرار اين دست چنين مواضعی وجود نداشته باشد، ت

 .اشتباھات اجتناب ناپذير خواھد بود

موضع ما نخست در ارتباط با رژيم ايران شکل گرفت و 

جنگ ”در جزوه ای زير عنوان (سپس طی جنگ خليج 

در سال . تکميل گرديد) “خليج و سوسياليسم انق8بی

، ما در تقابل با امپرياليسم، در جبھۀ رژيم ٩١-١٩٩٠

ه از توده ھای عراقی عليه بلک. بعثی قرار نگرفتيم

خيزش  .امپرياليسم و آلت دست آن در منطقه دفاع نموديم

کردھا و شيعه ھا عليه رژيم نشان داد که اين خط سياسی 

اما . نبوده است) يوتوپيايی(به ھيچ وجه خيال بافانه 

متأسفانه چپ جھانی ت8شی برای پيشبرد و بسط اين مشی 

 .سياسی نکرد

 جبھۀ سوم: موضع ما

با درنظر داشتن اين که شرايط مشخص تاريخی و 

وضعيت اقتصادی در تمامی کشورھای تحت سلطه، 

دستخوش تغييرات فاحشی شده، بورژوازی ملی مايل به 

بوده و سلطۀ امپرياليسم شکل جديدی “ منافع ملی“حفظ 

به خود گرفته است، ما بر اين باوريم که سه اصل 

 -اص8ح و تعديل با کمی -)بين الملل سوم(کمينترن 

 .ھمچنان قابليت انطباق خود را حفظ کرده است

مھمترين فاکتور برای مارکسيست ھا بايستی توسعۀ 

طبقۀ . مبارزۀ طبقاتی، به ويژه مبارزۀ پرولتاريا، باشد

کارگر در اين کشورھا به مدت چندين دھه به اعتصابات 

توده ای يا حتی اعتصابات عمومی دست زده، ت8ش 

اتحاديه ھای کارگری و سازمان ھای مستقل خود  نموده تا

را ايجاد کند، شوراھای کارگری را تشکيل داده، توليد را 

 .کنترل کرده است و غيره

استق8ل از نقطه  -با توجه به مسير استق8ل اين کشورھا

نظر قلمروی يک مستعمره که شامل مليت ھای متنوعی 

روه مواردی ھمچون ستم ملی از سوی يک گ - می شد

مسلط و درگيری ميان دولت ھای محلی ) مذھبی(قومی 

. با دولت مرکزی، پديده ای قابل م8حظه بوده است

ملت، در تقابل با ابتدايی ترين  -يک دولت“ منافع ملی”

 .حقوق مليت ھا و ھم چنين کارگران قرار دارد

به ھمين خاطر است که به عنوان مثال، شکست رژيم 

ی بود به شمار عظيمی از ع8مت ١٩٩١بعثی در سال 

ھرچند . کردھا و شيعه ھا تا عليه حاکميت شورش کنند

درست است که رھبری ھر دو جنبش مذکور ضد انق8بی 

بود؛ به ع8وه با وجود اين که توده ھا نيز توھمات زيادی 

به وعده ھای امپرياليسم آمريکا داشتند، اما نشان دادند که 

، فضای بالقوۀ در صورت حضور يک رھبری انق8بی

 .بزرگی برای تشکيل يک جبھۀ سوم وجود دارد
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بنابراين در کشورھايی نظير عراق يا ايران، طبقۀ کارگر 

 -بايد توده ھا را به سمت تشکيل يک جبھۀ سوم مستقل

منافع “در دفاع از “ خود”بدون حضور بورژوازی 

اين يک جبھۀ متحد . ھدايت کند - و بدون امپرياليسم“ ملی

و تمامی زحمتکشان و اقشار تحت ستم جامعه  کارگران

است که نه فقط بايد ضد امپرياليستی باشد، بلکه ھمچنين 

بايد برای سرنگونی سرمايه داری از طريق مطرح کردن 

 .مطالبات انتقالی مانند کنترل کارگری، مبارزه کند

اين جبھۀ مستقل و حقيقتاً انق8بی از تمامی سازمان ھای 

ن خواھد خواست که با حمايت از آن چپ يا مترقی جھا

ھا، اين جبھه را به يک آلترناتيو واقعی در مقابل دو 

مارکسيست ھا به جای فراخواندن . گروه ديگر تبديل کنند

مردم به پيوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و 

ارتجاعی، بايد از تمامی کارگرانی که به ارتش اعزام 

ود را به سوی شده اند بخواھند که س8ح ھای خ

افسرانشان بگيرند، شورای سربازان را تشکيل دھند، 

توده ھا را برای دفاع از کارخانجات و ھم محلی ھای 

خود به س8ح مجھز سازند، مھارت ھای نظامی را در 

سطحی باQ به توده ھا تعليم دھند و جنگی انق8بی را عليه 

 .امپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنند

راه واقعی مقابله با امپرياليسم و شکست آن، و اين 

اما بايد . صدالبته يک مطالبۀ دشوار و غيرمعمول است

درنظر داشت که تدارک برای انق8ب، خود يک رويداد 

اين که آيا چنين . اين وظيفۀ ماست. معمول و ساده نيست

جبھه ای در عمل شکل می گيرد يا خير، به تدارک 

قدام مصمم ما در به دست نظری و عملی پيشين و ا

آوردن توانايی رھبری توده ھا به سوی اين ھدف به 

 .محض آغاز منازعات بستگی دارد

 سازمان ھای تروتسکيستی سنتی“ متعارف”موضع 

ھرچند موضع گيری بسيار از افراد در درون جنبش 

آن ھم بدون  - نسبت به کشورھای مختلف“ تروتسکيستی”

ن چه در مطبوعات و ھيچ گونه دانش کافی به جز آ

به يک  - رسانه ھای بورژوايی اروپا خوانده و شنيده اند

امر متداول تبديل شده است، ولی يک خطای بزرگ تر 

نيز وجود دارد و آن تقليد از موضع کمينترن يا تروتسکی 

 .بدون درک منطق پشت آن، می باشد

اگر ما به موضع تروتسکی پيرامون جنگ ميان 

و اتيوپی نگاه کنيم، درمی يابيم که امپرياليسم آمريکا 

توجه اصلی به اين موضوع معطوف شده است که 

شکست کشور امپرياليست توازن قوای بين المللی را 

بيشتر به نفع پرولتاريا تغيير خواھد داد و به استق8ل 

تروتسکی می . کشورھای توسعه نيافته منجر خواھد شد

پيروزی اتيوپی البته ما مدافع شکست ايتاليا و ”: گويد

ما می ”و سپس به درستی اضافه می کند …“ ھستيم

خواھيم روی اين نکته انگشت بگذاريم که اين مبارزه نه 

وقتی . عليه فاشيسم، بلکه عليه امپرياليسم ھدايت می شود

جنگ صورت می گيرد، پرسش پيش روی ما اين نيست 

امپراتور اتيوپی، (نجاشی : است“ بھتر”که چه کسی 

يا موسولينی؛ بالعکس، مسألۀ رابطۀ ) کلمۀ نگوسمعّرب 

طبقات و مبارزۀ يک ملت توسعه نيافته برای استق8ل 

تروتسکی، نزاع (“ .خود از امپرياليسم مطرح است

، ٣۶-١٩٣۵اتيوپی، نوشته ھای لئون تروتسکی، -ايتاليا

 )۴١. ص

“ مسألۀ ارتباط طبقات”واضح است که در جھان کنونی، 

تماعی در کشور امپرياليستی محدود تنھا به طبقات اج

بر  )يا حتی بيشتر(نمی گردد، بلکه به ھمان اندازه 

موضع کارگران در درون کشور تحت سلطه نيز تأکيد 

مبارزۀ يک ملت توسعه نيافته برای “بنابراين . می ورزد

از نظر تاريخی اکنون ديگر “ استق8ل خود از امپرياليسم

 .امری بی ربط است

می توانست چنين موضعی را نسبت به  تروتسکی حتی

 :اتخاذ کند ١٩٣٠برزيل در اواخر دھۀ 

در حال حاضر در برزيل يک رژيم شبه فاشيستی وجود ”

دارد؛ رژيمی که تمامی انق8بيون تنھا می توانند با نفرت 

فرض کنيد که ھمين فردا، انگلستان وارد . به آن نگاه کنند

از شما می پرسم من . درگيری نظامی با برزيل می شود

که طبقۀ کارگر طرف کدام جبھۀ نبرد قرار خواھد 

در اين مورد، من : گرفت؟ من به شخصه پاسخ خواھم داد

را در مقابل بريتانيای “ فاشيست”جانب برزيل 

اما چرا؟ چرا که در اين . خواھم گرفت“ دموکراتيک”

درگيری ميان آن ھا، مسأله بر سر دموکراسی يا فاشيسم 

اگر انگلستان پيروز باشد، رژيم فاشيستی . دنخواھد بو

ديگری در ريو دو ژانيرو مستقر و زنجيرھای برزيل را 
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اگر بالعکس برزيل پيروز باشد، . دوچندان خواھد کرد

انگيزه ای نيرومند به آگاھی ملی و دموکراتيک کشور 

خواھد بخشيد و به سرنگونی ديکتاتوری وارگاس منجر 

ھمزمان ضربه ای به  شکست انگلستان. خواھد شد

امپرياليسم بريتانيا خواھد بود و به جنبش انق8بی 

تروتسکی، (پرولتاريای بريتانيا انگيزه خواھد بخشيد 

مبارزۀ ضد امپرياليستی راھنمای رھايی است، نوشته 

 )٣۶-٣١. ، صص٣٩-١٩٣٨ھای لئون تروتسکی، 

موضع تروتسکی پيرامون جنگ مابين ايتاليای فاشيست و 

، و تھديدھای بريتانيا نسبت به رژيم شبه فاشيستی اتيوپی

 - برزيل، مشابه موضع مارکس در مث8ً جنگ روسيه

علت اين موضوع آنست که . است) ١٨٧٨(دولت عثمانی 

 ١٩٣٨يا  ١٩٣۵و  ١٨٧٨شرايط طی سال ھای 

آھنگ . دستخوش دگرگونی و تغييری اساسی نشده بود

که تغييری  سال به گونه ای بود ۶٠توسعه در طول آن 

 .کيفی در ساختار طبقاتی اين جوامع ايجاد نکرد

سرمايه داری يا کشورھای - تروتسکی با کشورھای پيشا

سرمايه داری بسيار ضعيف رو به رو بود که در ھيچ 

يک از آن ھا جنبش طبقۀ کارگر قابل م8حظه نبود؛ به 

و نه “ بريتانيا”ھمين خاطرست که او به پرولتاريای 

اما اگر قرار باشد تا مث8ً يک  .ره می کنداشا“ برزيل”

قدرت امپرياليستی بنابر دQيلی برزيل را تھديد کند، آيا 

می توان بازھم چنين موضعی را اتخاذ کرد؟ آيا 

مارکسيست ھا می توانند اين حقيقت را از نظر دور دارند 

سال گذشته با  ٧٠که سرمايه داری برزيل در طول 

يافته است؟ که اخت8فات رشدی بسيار سريع توسعه 

طبقاتی و نابرابری ھای اجتماعی در ميان اين طبقات 

افزايش داشته است؟ که طبقۀ کارگر مبارزات بسياری را 

از سر گذرانده و تا حدی بالغ گرديده که يک دولت 

کارگری رفرميست و شوراھای کارخانه را تجربه کرده 

مانند  -است؟ که بخش ھای ديگری از جامعه

 ھم درگير جنبش ھای توده ای مھم شده اند؟ -پوستانسياھ

بايد بر طبقۀ “ مسألۀ ارتباط طبقات”در برزيل کنونی، 

کارگر برزيل و به ويژه عناصری که حول شوراھای 

کارخانه و جناح چپ حزب کارگر قرار داند، متمرکز 

بنابراين بايد خصوصيت تاريخی يک تحليل، . شود

 .ر داشتموضع يا اصل را ھمواره درنظ

 به چه معناست؟“ ايران”دفاع از 

اصل ”ھرچند تروتسکيست ھای سنتی نسبت به اين 

تا جايی که ما را به دليل (به شدت حساس ھستند “ انق8بی

 ”اپورتونيست”عدم پذيرش آن، بدون ھيچ گونه مدرکی 

، ولی ھميشه نسبت به مفھوم و معنای )خطاب می کنند

سربسته برخورد کرده  مبھم، کلی و“» ايران”دفاع از «

 .)به خصوص در عمل(اند 

آن ھا صرفاً می گويند که در صورت وقوع حمله ای 

از ايران ”اسرائيل، انق8بيون بايد -نظامی از سوی آمريکا

اما ھيچ گونه توضيحی نسبت به ماھيت ! “دفاع کنند

چرا که تصور آن ھا از . نمی دھند“ ايران”طبقاتی 

در اين مدل کھنه، ھيچ ! ت، ھفت دھه عقب اس”ايران”

چيز در مورد طبقۀ سرمايه دار حاکم و ماھيت دولت؛ 

طبقۀ کارگر و نقش محوری آن در حيات اقتصادی 

و توان بالقوۀ آن به عنوان رھبر تمامی طبقات و “ ايران”

اقشار تحت ستم و استثمار در مبارزه برای سرنگونی 

غيره،  زنان در جامعه و“ جايگاه دوم”سرمايه داری؛ و 

واضح در اين موضع “ کوری طبقاتی”. وجود ندارد

 !گيری، جداً درخور تأمل است

می تواند برای ما “ دفاع از ايران”تنھا جايی که عبارت 

مفھوم داشته باشد، استفاده از آن در چارچوب ت8ش برای 

اين در واقع ھمان قلمروی . است“ تماميت ارضی”حفظ 

زندان مليت ھای مختلف است و ھيچ چيز به جز “ ايران”

نيست که از خ8ل فتح سرزمين گروه ھای نژادی مختلف 

به دست امپراتوری پارسيان و از دست دادن بخش ھايی 

از آن در طول رقابت ميان امپراتوری ھای بريتانيا و 

“ ايران”بنابراين حتی قلمروی . تزار، به وجود آمده است

محصول جنگ ھم يک پديدۀ ثابث و تغييرناپذير نيست و 

ھای صورت گرفته ميان طبقات حاکمۀ ايران، بريتانيا و 

 .روسيه، و شورش ھای طبقات تحت ستم منطقه می باشد

“ ايران”دفاع از شکل و ترکيب دقيق قلمروی يک 

سرمايه داری که تحت سلطۀ امپرياليسم قرار دارد، 

در حال . نگرانی و دغدغۀ اصلی کارگران ايران نيست

بلکه . اصلی آن ھا حفظ معيشت استحاضر، نگرانی 

فراتر از اين، وظيفۀ تاريخی مھم آن ھا کسب قدرت 

بنابراين دغدغۀ اصلی ما نيز بايد، فارغ از . است
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مرزھای ايران و کشورھای ھمسايۀ آن، سرنگونی طبقۀ 

. و تشکيل جمھوری شورايی باشد“ ايران”سرمايه دار 

راسيون دولت اين می تواند نخستين گام به سوی تشکيل فد

ھای کارگری در کشورھای ھمسايه و بھترين راه برای 

 .مقابله با ھرگونه طرح امپرياليستی حمله در منطقه باشد

برای مارکسيست ھای انق8بی بی “ ايران”بنابراين واژۀ 

معناست، مگر آن که به طور مشخص در قالب زمان و 

يل دفاع تروتسکی از برز. طبقه مورد استفاده قرار گيرد

يا اتيوپی، دفاع از دولت ھای بورژوايی اين کشورھا در 

آن ھم در مقطعی که چنين  - مقابل تھاجم امپرياليستی بود

اما وقتی . دولتی يک پيشرفت نوين محسوب می شد

کنونی از استدQQت لنين و “ تروتسکيستی”سازمان ھای 

در  ١٩٣٠تروتسکی در صد سال پيش يا حتی در دھۀ 

استفاده می کنند، شرم دارند “ رژوازی ملیبو”ارتباط با 

که بگويند آن ھا از حاکميت تماماً ارتجاعی ايران در 

به ھمين دليل، . مقابل تھاجم امپرياليستی دفاع می نمايند

برای تقليل اين شرم مورد استفاده قرار “ ايران”تنھا واژۀ 

“ اپورتونيستی“اين بی ترديد يک رويکرد ! می گيرد

  .مقولۀ مھمی است نسبت به چنين

 

  )١٣٩٠بھمن ۵( ٢٠١٢ژانويۀ  ٢۵

  کيوان نوفرستی: ترجمه از متن انگليسی

*** 

که حتی پس (البته به استثنای سازمان مجاھدين خلق  - ١

از پذيريش رسمی و سازمانی مارکسيسم نيز ھم چنان 

و حزب تودۀ ايران ) نظری مثبت به اس8م و تشيع داشت

در تقابل با اس8م (“ انق8بی اس8م”که آشکارا قائل به 

. و روحانيت مترقی بود) ضدانق8بی، درباری و ارتجاعی

مورد اخير نه فقط در نشريات و روزنامه ھای حزب 

، “ما و روحانيت مترقی و چند مقالۀ ديگر”مانند جزوۀ (

نوشتۀ احسان طبری و نور الدين کيانوری، انتشارات 

ملکرد آنان نيز ، که در ع)١٣۵٧حزب تودۀ ايران، سال 

 کام8ً مشھود و منعکس بود

  

  مارکسمارکس» » پراکسيسپراکسيس««  ۀۀفلسففلسف

  مJحظاتی بر نظريات فلسفی کارل مارکسمJحظاتی بر نظريات فلسفی کارل مارکس

  مازيار رازی

فيلسوفان تنھا جھان را به شيوه ھای گوناگون «
مسأله اما بر سر دگرگون کردن . تعبير کرده اند

».جھان است
)١(  

  )١٨۴۵کارل مارکس، بھار (

به کّرات » اپوزيسيون چپ«وی باQ از س» تز«گرچه 
نقل شده، اما مفھوم کامل آن، که ستون فقرات فلسفۀ 
مارکسيزم را تشکيل می دھد، ھيچ گاه به بحث جامع 

.گذاشته نشده است
)٢(

برخ8ف نظريات برخی از نظريه   
نيست، » ايدئولوژی«يک » مارکسيزم«پردازان چپ، 

»آگاھی کاذب«زيرا که ايدئولوژی يک 
)٣(

تنھا . است 
است و طبقۀ کارگر » ايدئولوژی«بورژوازی حامل 

» مارکسيزم«در واقع . ندارد» آگاھی کاذب«نيازی به 

طبقه کارگر را » جھان بينی«علمی که . است» علم«يک 
به عنوان » مارکسيزم«در عين حال، . توضيح می دھد

در مرکز . انق8ب پرولتری است» س8ح«يک نظريه، 
»عمل«نيز فلسفۀ » مارکسيزم«

)۴(
قرار ) پراکسيس( 

  .گرفته است

ھای چپ از »مارکسيست«برخ8ف توضيحاتی که 
» عمل«ارائه داده اند، فلسفۀ » ماترياليزم ديالکتيک«

يکی . مارکس بر محور مطلب ديگری استوار گشته است
از روش ھای عادی توضيح و تشريح فلسفۀ مارکسيستی، 

ايده «و ھا »ماترياليست«تأکيد بر دعوای سنتی بين 
» ماده«مکتب نخست تأکيد بر تقدم . ھا است»آليست

. دارد و مکتب دوم برعکِس آن) ذھن(» روح«بر ) عين(

» کشف«نظريه پردازان سنتی استدQل می کنند که 

» ماترياليزم«مارکس در حوزۀ فلسفی اين است که 

» غنی«ِھگل را درھم آميخته و » ايده آليزم«فوئرباخ و 

مانند (فلسفی » قوانين«نھا به برشمردن آنان ت. کرده است
تغيير کّميت به کيفيت، نفی در نفی، وحدت ضدين، 

در . بسنده می کنند) و غيره» سنتز«، »آنتی تز«، »تز«
واقع مارکسيست ھای سنتی در بھترين حالت، فلسفۀ 
مارکسيستی را بر مبنای نظريات ارائه شده توسط 

»لنين«
)۵(

آنتی (» نگلسا«و يا ) نوشته ھای فلسفی( 
ترديدی نيست که در اين آثار . توضيح می دھند) دورينگ
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ارزنده، عناصر بسيار مھمی از فلسفۀ مارکسيستی نھفته 

اما، مسألۀ اساسی فلسفۀ مارکسيستی به اين نکات . است
  .خ8صه نمی گردد

  نزد مارکس» عمل«مفھوم فلسفۀ 

يا و » عمل«کليۀ فيلسوفان پيشا مکتب ايده آليستی ِھگل، 
در فلسفه را با ترديد می » عمل«و » تئوری«رابطۀ بين 
با تئوری، » عمل«به زعم آنان، گويا ترکيب . نگريستند

پيش . مسايل نظری می گشت» خلوص«منجر به کاھش 
از مارکس، ايده آليزم آلمانِی نھفته در نظريات ِھگل، 

را آگاھانه ارزيابی و طرح » تئوری«و » عمل«ترکيب 
نيز اين بود که ايده آليزم آلمانی در مرکز علت آن . کرد

به (جنبش انق8بی ضد فئودالی آن دوره قرار گرفته بود 
ِھگل در نوشته ھای خود، به کّرات به ). ويژه در فرانسه

ارتباط بين فلسفه و واقعيت انق8بی زمان خود اذعان 
پس از آن، مارکس در مورد وضعيت آن دوره . داشت

ان تئوريک ساير کشورھا است که آلمان وجد« :نوشت که
در ] فيلسوفان آلمانی[در عمل آن چه را آلمانی ھا 

موردش فکر می کردند، به مورد عمل قرار داده 
»اند

)۶(
اين وصف ايده آليزم مطلق گرايانۀ ِھگل،  اما، با 

بود پذيرفت؛ و خواھان » موجود«دنيا را ھمان گونه که 
رس ھای تاريخ د«او در . تغيير يا دگرگونی آن نگشت

ھدف نھايی فلسفه اين است « :اشاره می کند که» فلسفه
».که بين تفکر و واقعيت آشتی ايجاد کند

)٧(
  

در واقع، تنھا کارل مارکس بود که به روشنی رابطۀ 
  .انق8بی را توضيح داد» عملِ «ميان فلسفۀ ايده آليستی و 

انسانی، که با ھدف تغيير » عملِ «از ديدگاه مارکس، 
ت و اجتماِع پيرامون خود شکل گرفته است، مقام طبيع

. مرکزی در شناخت جامعه را به خود معطوف می دارد

نيز آگاھی، پايۀ تئوريک و ابزار اين عمل را » فلسفه«
» تئوری«از ديدگاه مارکس، رابطه بين . بنياد می گذارد

و ھم » عملی«، ھم يک رابطه )پراکسيس(» عمل«و 
در » تئوری«اين لحاظ که از » عملی«. است» نظری«

تحليل نھايی راھنمای فعاليت انسانی است، به ويژه عمل 
از اين لحاظ که اين ارتباط يک » نظری«. انق8بی اش

مارکس، پيوند بين » عملِ «فلسفۀ . اقدام آگاھانه است
توضيح می » واقعيت موجود«به شکل اعم را با » فلسفه«

اما، پس از وی، . اين نکته را ِھگل ناديده می گرفت. دھد
  .از نظريات او فراتر رفتند» ِھگلی ھای جوان«

ِھگلی ھای «مارکس برای نخستين بار، ُگسست خود با 
»جوان

)٨(
، ١٨۴٣را با نقد به نظريات آن ھا در سال  
ِھگلی «مارکس با نقد بر دو مکتب موجود . آغاز کرد

او . را تکامل داد» عمل«، نظريۀ فلسفۀ »ھای جوان
نمی  نقِد با س8ح ھاس8ح نقد ھرگزجايگزين « :نوشت که

تئوری زمانی به يک نيروی مادی تبديل می …گردد
زمانی که … گردد که توده ھای مردم را جلب کرده باشد

».راديکال شده باشد
)٩(

  

  »عمل«نقش پرولتاريا در تحقق فلسفۀ 

پس از اين تکامل نظری، دو سؤال برای مارکس مطرح 
ی که منطبق با واقعيت است، کدام اول، آن تئوری ا: شد

» عمل«است؟ دوم، چه کسی در جامعه اين تئوری را به 

انق8بی تبديل می کند؟ پاسخ او به اين سؤال ھا، در نوشته 
  .ھای بعدی وی به روشنی بيان گشت

مورد نظر، » تئوری«او معتقد بود که در وھلۀ نخست، 
يگر، به سخن د. باشد» انق8بی«و » راديکال«بايستی 

) بورژوايی(تئوری ای که خواھان حفظ وضعيت موجود 

پس . نيست» انق8بی«و » راديکال«باشد، يک تئوری 
و » نيروی مادی«چنين تئوری ای قادر به مبدل شدن به 

.توده ھا نخواھد شد» جلب«
)١٠(

و دوم، طبقۀ کارگر تنھا  
در ) فلسفه(طبقه ای است که قادر به تحقق اين تئوری 

  .باشدجامعه می 

» راديکال«مارکس ادامه می دھد که تئوری، زمانی 

برای انسان ريشه ھمان «: است که ريشۀ آن درک گردد
»انسان است

)١١(
تئوری زمانی « سپس تأکيد می کند که 

در مردم تحقق می يابد که نيازھای آن ھا را برآورده 
)١٢(»کند

، نقدی »عمل«فلسفۀ  بنابراين از ديدگاه مارکس 
» عمل«به صحنۀ » تئوری«ست که زمانی از راديکال ا

وارد می گردد که پاسخگوی نيازھای انسان ھای واقعی 
به خودی خود » تئوری«به سخن ديگر، . در جامعه باشد

است، زيرا که قابل تحقق نيست؛ و کارايی » غيرعملی«
منطبق با » نقد راديکال«، مشروط به وجود »تئوری«

ارکس، اين نکته پايه و از ديدگاه م. نيازھای مردم است
از . را تشکيل می داد» عمل«به » تئوری«اساس انتقال 

آن جايی که نيازھای مردم با رھايی کامل آن ھا قابل 
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، يک )تئوری به عمل(تحقق است، پس Qزمۀ اين انتقال 

و در مرکز اين انق8ب نيز . است» انق8ب اجتماعی«
ستم که آزادی پرولتاريا، به عنوان تنھا طبقۀ متشکل تحت 

بدين . اش پيش شرط آزادی کل بشر است، قرار دارد
ترتيب پرولتاريا با نفی خود به مثابۀ يک طبقه، کل نظام 

  .طبقاتی را از ميان بر می دارد

مارکس معتقد بود که پرولتاريا به رھايی کامل خود دست 
. تبديل کند» عمل«را به » تئوری«نمی يابد، مگر اين که 

کرد که تئوری به خودی خود منجر به رھايی او تأکيد می 
» حضور«يا » وجود«ھمچنين . پرولتاريا نمی گردد

اجتماعی تئوری به خودی خود، منجر به آزادی طبقۀ 
طبقۀ کارگر در ابتدا بايد به موقعيت . کارگر نمی گردد

به نيازھای راديکال خود واقف  -اجتماعی خود آگاه گردد
ردن زمينۀ مادی برای و سپس لزوم فراھم آو. گردد

انق8بی » عمل«رھايی خود را درک و در ارتباط با آن 
  .سازمان دھد

يا جھان بينی آن طبقه » فلسفه«پرولتاريا نيز » آگاھی«
در واقع، پرولتاريا و فلسفه يک واحد غيرقابل . است

مارکس در اين مورد می . تفکيک را تشکيل می دھند
ح ھای مادی خود طور که فلسفه س8 ھمان« :نويسد که

در پرولتاريا جستجوی می کند، پرولتاريا نيز س8ح ھای 
)١٣(.»معنوی خود را در فلسفه می يابد

به سخن ديگر،   
بدون پرولتاريا و در غياب نيروی بالقوۀ آن طبقه، ھيچ 

. ، گشايش نمی يابد)يا تئوری(گاه افق محدود فلسفه 

د که تنھا زمانی به ھدف نھايی خود می رس» فلسفه«
 -به مثابۀ ابزار و س8ح مادی اش - متکی بر يک طبقه

از سوی . عينی پيدا کند» واقعيت«باشد و ريشه در 
ديگر، پرولتاريا بدون دسترسی به س8ح معنوی خود 

مارکس می گويد . ، به رھايی نھايی نخواھد رسيد)فلسفه(
پرولتاريا تحقق واقعی نمی يابد و  یفلسفه بدون الغا«: که

يا بدون تحقق واقعی فلسفه نمی تواند خود را ملغا پرولتار
»کند

)١۴(
.  

***  

تا اين مقطع، تحليل ھای مارکس در مورد نقش پرولتاريا 
از زوايۀ مفاھيم فلسفی بنا شده بود و نه تحليل ھای 

تحليل او محدود، و تنھا متکی بر . اجتماعی -اقتصادی
نوز او ھ. ارزيابی تاريخی او از وضعيت پرولتاريا بود

نقش پرولتاريا را از زاويۀ تحليل قوانين حاکم بر روابط 
اقتصادی سرمايه داری، روابط طبقاتی جامعۀ بورژوايی 

در واقع، کمبود . و دولت سرمايه داری، بنا نکرده بود
يک تحليل علمی از نقش پرولتاريا در تحليل ھای آن 

اما با اين وصف او به نقش . دورۀ او مشاھده می شد
پرولتاريا در انق8ب و دگرگونی جامعۀ مرکزی 

پس از آن دوره، او تمرکز . بورژوايی دست يافته بود
يا » کار بشر«را بر » عمل«خود مبنی بر توضيح نظر 

او چنين روشی را در دست نوشته . توليد مادی گذاشت
) ١٨۴۴دست نوشت ھای ( ١٨۴۴فلسفی  -ھای اقتصادی

ی ترين شکل آن به عال» سرمايه«آغاز کرد و در کتاب 
نظريه ای که بر اين امر تأکيد داشت . تجلی داد

پرولتاريا به علت فروش نيروی کارش ارزش «:که
افزونه توليد کرده و نقش آن در توليد زمينه Qزم برای 

  »سازماندھی انق8ب سوسياليستی را فراھم می آورد

اما، بازتاب اين نظريات به دقيق ترين شکل آن در تزھای 
  .باخ نمايان شدفوئر

  »عمل«تزھای فوئرباخ و فلسفۀ 

»عمل«اساسی ترين خصوصيات فلسفۀ 
)١۵(

مارکس در  
)١۶(تزھای فوئرباخ،

. ، خود را به نمايش گذاشت١٨۴۵ 

را، » عمل«در اين اثر کوتاه، مارکس به وضوح مفھوم 
و » عين«و وحدت » طبيعت«و » بشر«مبنی بر وحدت 

)١٧(، نشان داد»ذھن«
تز، مارکس فلسفه اش را  در يازده. 

. جھان معرفی می کند» تغيير و تحول«به مثابۀ فلسفۀ 

  :اکنون به تزھا می پردازيم

  :تزاول

از  -نقص اصلی ماترياليسم ھمۀ فيلسوفان تاکنونی
، )١٨(اين است که شیء -جمله فوئرباخ

، در آن ھا فقط به )٢٠(، جھان محسوس)١٩(واقعيت
)٢١(صورت عين

)٢٢(تأمل[يا نگرش  
به طور ] 

ذھنی درک می شود، نه به صورت فعاليت بشری 
اين نشان می دھد که . ، يا پراتيک)٢٣(مشخص

، برای مخالفت با ]واقعيت[چرا جنبۀ فعال 
ماترياليسم، توسط ايده آليسم بسط داده شد؛ البته 
فقط به صورت انتزاعی، چرا که ايده آليسم طبعاً 

نمی  فعاليت واقعی و مشخص را چنان که ھست
فوئرباخ در پی اعيان مشخص، واقعاً . شناسد



 

١٠٢ 
متمايز از اعيان انديشه، است؛ ولی خود فعاليت 

به ھمين . بشری را چون فعاليت عينی نمی نگرد
)٢۴(ذات«دليل، در کتاب 

فقط فعاليت » مسيحيت 
را فعاليتی اصالتاً بشری می ] تئوريک[نظری 

گيرد و درک خود از پراتيک را به شکلی از 
)٢۵(ھر حقير جھود وارانۀ تظا

. آن محدود می کند 

» انق8بی«از اين جاست که وی اھميت فعاليت 

  .را در نمی يابد» انتقادی -عملی«اھميت فعاليت 

  .تز اول را دقيق تر می شکافيم

مارکس ) به ويژه جم8ت اول و سوم(در سه جملۀ نخست 
به ويژه (می گويد که نقطۀ قوت ماترياليزم سنتی 

در تأييد اين امر نھفته است که او ) ليزم فوئرباخماتريا
اما، . توضيح می دھد» ذھن«واقعيت جھان را مستقل از 

، )objectivity(نقطۀ اساسی آن اين است که عينيت 
و يا » تأمل«واقعيت و جھان محسوس صرفاً به صورت 

به صورت ذھنی درک می شود و نه به صورت فعاليت 
  . محسوس عملی بشری

» شيی«می گويد که نزد ماترياليزم سنتی، مارکس 

) objectivity  يا Gengenstand  چيزی که در
» عين«تنھا به مفھوم ) بشر قرار گرفته است» برابر«

)object ( درک و »غور«و يا » تأمل«يا از طريق ،
) حّسيت(شناخته می شود و نه به مفھوم فعاليت محسوس 

به . عينی است پراتيک بشر، که مربوط و متعلق به جھان
به » ايستا«سخن ديگر ماترياليست ھای سنتی به شکل 

آن ھا تنھا به چيزھايی که . واقعيت ھای جھان می نگرند
قرار گرفته، می ) خارج از ذھن آن ھا(در برابر آن ھا 

آنھا به . می کنند» تأمل«نگرند و در مورد آن اشياء 
ن و يا چيزی که خارج از آ) سوبژکتيو(» ذھنی«صورت 

در تقابل با ماترياليست ھا . ھاست، به اشياء می نگرند
، يعنی تأثير »فعال«، ايده آليست ھا جنبۀ )مانند فوئرباخ(

ھر چند به صورت (را درک کرده اند  عين بر ذھن
البته مارکس بر اين باور است که ). تجريدی و انتزاعی

را » عين«ايده آليست ھا نيز کارشان ايراد دارد، زيرا که 
درک صحيح از فلسفه، از ديدگاه . اديده می گيرندن

مارکس، اين است که بشر در فعاليتش شناخت پيدا کرده 
و از طريق تأثيرگذاری بر محيط اطرافش آن را تغيير و 

نيز از » انق8بی - انتقادی«اھميت فعاليت . تکامل دھد
  .پيوند دادن مفاھيم تئوريک و پراتيک سرچشمه می گيرد

ھايی تز اول، مارکس استدQل می کند که در دو جملۀ ن
جوھر «فوئرباخ اين مطلب را درک نمی کند و در کتابش 

را به معنی ) پراتيک(» عمل«، برخورد به »مسيحيت
، به مفھوم »عمل«(آن در نظر می گيرد » کثيف يھودی«

پول در آوردن مانند يھودی ھا و کثافت کاری کردن تلقی 
در ميان ماترياليست ھای اين روش از تفکر ). می گردد

در » ذھن«بدين ترتيب که . آن دوره بسيار رونق داشت
فکر و (خارج از خودش تأمل می کند » عين«برابر 

و سپس ذھن به مفاھيم تئوريک نايل می ) تجسس می کند
اين امر منجر به تغيير جھان می گردد، زيرا که تفکر . آيد

مچنين ھ. تحت تأثير دنيای خارجی قرار گرفته است
و بی ارتباط به » کثيف«فعاليت عملی بشر چيزی است 

از ديدگاه مارکس، اين طرز فکر اھميت . اين تفکر
  .انق8بی را کام8ً نفی می کند -عملی -فعاليت انتقادی

را ) پراکسيس(» عمل«با طرح اين تز، مارکس تئوری 
او . بشری ارتقا می دھد» معرفت«به بخشی اساسی از 

ت فوئرباخ ھر نظريه را که شناخت بر خ8ف نظريا
طبيعت را بی ارتباط با پراتيک عملی بشر بداند، مردود 

او معرفت واقعی بشر را ھمانند ايده آليست . اع8م می کند
از ديدگاه . ھا تنھا محصول آگاھی بشر ارزيابی نمی کند

بشری با فعاليت » معرفت«مارکس، معرفت به مثابۀ 
. واقعی، ِگره خورده استبشری در طبيعت و يا جھان 

روند ادغام فعاليت بشری و طبيعت نيز خود نتيجۀ عمل 
فعاليت بشری، پايه، اساس و محدوديت . بشری است

در ورای اين . بشری را تعيين می کند» معرفت«
مارکس اين . وجود دارد» طبيعت«محدوده، البته 

را انکار نمی کند، زيرا که آن را پايۀ درک » طبيعت«
دنيای واقعی می داند، اما طبيعت واقعی، نزد  بشر از

وی، طبيعتی است که از بطن فعاليت بشری بيرون آمده 
» بيرونی«و » در خود«اين طبيعت، پديده ای . باشد

از ديدگاه مارکس، علوم طبيعی ھمان . نسبت به بشر است
تاريخ بشر است و تاريخ طبيعی و تاريخ بشر به يکديگر 

  .وابسته اند

  :تزدوم

اين مسأله که آيا انديشۀ بشری دارای حقيقتی 
عينی ھست يا نه، مسأله ای نظری نبوده بلکه 

در پراتيک است که انسان . مسأله ای عملی است
بايد حقيقت، يعنی واقعيت و توان انديشه 



 

١٠٣ 
)٢۶(اش

مناقشه در . را، اين جا و اکنون، اثبات کند 
بارۀ واقعيت با بی واقعيتی انديشه ای جدا از 

)٢٧(اتيک، صرفاً مسأله ای اسکوQستيکپر
  .است 

مارکس در اين تز می گويد که دعوا پيرامون، تقدم 
بر » عين«و يا ) استدQل ايده آليستھا(» عين«بر » ذھن«
، چنانچه انسان در پراتيک )بحث ماترياليست ھا(» ذھن«

و فعاليت روزمره اش آن را درک نکند، يک بحث 
اين مناقشه ھا، . است) همکتب گرايان(» اسوQستيکی«

وجود دارد يا خير، بايد از » حقيقت«بر اين که   مبنی
بشر برايش حل گردد و نه درنتيجه » عمل«طريق 

  .دعوای بين فيلسوفان

يا (» حقيقت«از جمله   از ديدگاه مارکس ھيچ مقوله ای
حتی . در واقع ھمۀ پديده ھا نسبی است. مطلق نيست) علم

است، و بستگی به پراتيک بشر  نيز نسبی» حقيقت«خود 
را نه می توان » حقيقت«بنابراين به زعم مارکس، . دارد

داد و نه متکی بر  توضيح» تجربه«بر اساس 
را تنھا می توان بر » حقيقت«بودن آن؛ » ضروری«

  .بشر توضيح داد» پراتيک«اساس 

  :تزسوم

)٢٨(آن مسلک
ماترياليستی که آدميان را محصول  

تربيت می داند و معتقد است  اوضاع و احوال و
که برای تغيير آدميان بايد اوضاع و احوال و 
تربيت را تغيير داد، فراموش می کند که اوضاع 
دقيقاً به دست آدميان تغيير می يابد و اين خوِد 

از ديدگاه . مربی است که نياز به تربيت دارد
چنين مسلکی، جامعه ناگزير به دو بخش تقسيم 

ش آن باQتر از خود جامعه می شود که يک بخ
  ).مث8ً نزد رابرت اوون(است 

تقارن تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت 
بشری، يا تغيير خود به خود، را فقط در وجه 
پراتيک انق8بی می توان نگريست و به نحوی 

  .عق8نی درک کرد

) تئوری(در اين تز مارکس به طرفداران دکترين 

به ويژه ماترياليست (نقد می کنند ماترياليستی از جامعه، 
). ھای فرانسوی و سوسياليست ھای تخيل گرای انگليسی

قبول «به آن ھايی که جامعه و يا وضعيت موجود را 

قلمداد کرده، و تنھا تصور می کنند که با تغيير » شده
» تربيت«و به ويژه » اجتماع«، »طبيعت«، »محيط«

بھبود خواھد به خودی خود رو به » جامعه«انسان ھا، 
مارکس در مقابل استدQQت اين عده می گويد که . گذاشت

به » آموزش«و » محيط«اين ھا فراموش می کنند که 
خودی خود تغيير نمی يابند، و کسی بايد اين تغييرات را 

مسأله اين جاست که آن تربيت کنندگان نيز . انجام دھد
ه به سخن ديگر، چنان چ. دارند» آموزش«خود نياز به 

» بشر«قرار باشد تا تغيير اساسی در جامعه رخ دھد، 

انق8بی وضعيت موجود و ) پراتيک(بايد توسط فعاليت 
عينی را از بنياد تغيير دھد، وگرنه اين روش ماترياليست 
ھا، منجر به تقسيم بيشتر تفاوت طبقاتی در جامعه می 

يا (» نخبگان«: جامعه به دو بخش تقسيم می گردد. گردد
  .»مردم عادی«و ) Qتربخش با

از ديدگاه مارکس، روش برخورد ماترياليست ھا به 
آن . است) دگماتيک(مسايل جامعه، سطحی و يک جانبه 

ھا خواھان تغيير اساسی نمی توانند باشند، زيرا که نقش 
بشر در تغيير محيط خود را ناديده می » پراتيک انق8بی«

.گيرند
)٢٩(

  

  :تزچھارم

د بيگانگی انسان، که پديدۀ فوئرباخ، بر اساس خو
يک جھان : دين است، جھان را دوگانه می پندارد

دينی، که موضوع تصور است، و يک دنيای 
.واقعی

)٣٠(
آن گاه بر آن می شود که جھان دينی   

. را در دنيای واقعی که پايۀ آن است مستحيل کند

او غافل است که با اين کار ھنوز مسأله به قوت 
به ] ا آن چه بايد توضيح دادزير[خود باقی است 

ويژه اين است که چرا دنيای واقعی از خود جدا 
شده، به صورت قلمروی مستقل در ابرھا تثبيت 

اين جدا شدن فقط بر اساس از خود . می يابد
گسيختگی و تضاد درونی دنيای واقعی تبيين پذير 

پس نخست بايد جھان را در تضاد آن درک . است
را با اقدام انق8بی و حذف کرد تا سپس بتوان آن 

به عنوان مثال، . تضاد عم8ً دگرگون ساخت
ھمين که دريافتيم که خانواۀ زمينی راز خانوادۀ 
آسمانی است ديگر بايد به انتقاد نظری ھمان 

و دگرگون کردن ] از يک سو[خانوادۀ زمينی 
  .پرداخت] از سوی ديگر[انق8بی آن در عمل 



 

١٠٤ 
مذھب مورد سؤال قرار  در تزچھارم، درک فوئرباخ از

در دو پاراگراف نخست، مارکس دنيای واقعی . می گيرد
او معتقد . و غيرواقعی را از يک ديگر متمايز می کند

است که بشر به عنوان يک فرد، محدوديت ھايی در 
اما بشر به . حوزه ھای معرفت، قدرت و عشق دارا است

مثابۀ يک واحد عمومی به حوزه ھای نامحدودی 
. است» دين«ی پيدا می کند و يکی از آن ھا دسترس

مذھب خارج از بشر قرار گرفته و به شکل يک پديدۀ 
. برای افراد جامعه تجلی می يابد» خدا«تخيلی در ظاھر 

اما، اين دو پديده، يعنی دنيای دينی و غيردينی را نمی 
.توان در ھم حل کرد

)٣١(
  

در پاراگراف ھای بعدی، مارکس اشاره می کند که 
بشر و تحليل » از خود بيگانگی«نظريه از ميان برداشتن 

که توسط » جھان غير دينی«در » جھان دينی«بردن 
فوئرباخ طرح می گردد، عملی نيست مگر توضيح 

و تنھا . تضادھای واقعی ای که در جھان وجود دارد
شکلی که اين تضادھا از بين می روند، توسط پراتيک 

آن تضادھا در » دگرگون کردن انق8بی«بشری و 
پديده ھايی که از پراتيک بشری جدا بوده، . است» عمل«

  .باقی مانده و غيرقابل حل ھستند» ابرھا«در 

  :تزپنجم

فوئرباخ، ناراضی از انديشۀ انتزاعی، به نگرش 
حسی روی می آورد؛ اما جھان محسوس را چون 

پراتيک مشخص انسان در نظر نمی ] محصول[
  .گيرد

نظريۀ فوئرباخ را در مقابل نظريات در اين تز مارکس 
. مورد ستايش قرار می دھد) انديشۀ انتزاعی(ايده آليستی 

او تأکيد می کند که ماترياليست ھايی مانند فوئرباخ با 
» حسی«تفکر مجرد راضی نمی شوند و متوسل به تأمل 

اما اين . اين يک گام به پيش است. دنيای خارج می شوند
از ديدگاه مارکس . قص استبرخورد به خودی خود نا

يک » حّسيت«ماترياليست ھای سنتی نمی فھمند که خود 
نيز » حس کردن«به سخن ديگر، خود . عمل علمی است

اين نکتۀ . ناشی می گردد» پراتيک مشخص انسان«از 
  .اساسی ای است که فوئرباخ از نظر دور می دارد

  :تز ششم

ی کند، فوئرباخ گرچه ذات دينی را در ذات بشری حل م
که ذات بشر امر انتزاعی در ] در نظر نمی گيرد[اما 

اين ذات، در . درون فرد بشری جدا از افراد ديگر نيست
از . واقعيت خويش، مجموعه ئی از روابط اجتماعی است

آن جا که فوئرباخ به نقد تحقيقی اين موجود واقعی نمی 
  :پردازد، ناگزير

ا فرض وجود يک جريان تاريخ را ناديده می گيرد، و ب-١
فرد انسانی متنزع و جدا از ديگران، روح دينی را چيزی 

  .تغيير ناپذير و به خودی خود موجود می پندارد

)٣٢(در نتيجه، وجود بشری -٢
، »نوع«را فقط به عنوان  

به عنوان کليت درونی گنگ، که محمل صرفاً طبيعی 
  .ارتباط افراد با يکديگر است، در نظر می گيرد

مانند ساير (اين تز بيان می دارد که فوئرباخ  مارکس در
) يا جوھر(بر اين باور است که ذات ) ماترياليست ھا

زيرا که . انسان ھا در جوھر مذھب ادغام گشته است
انسان ھا به خاطر ف8کت و بدبختی خود مجبور به کشف 

می شوند و برای حل ) خدا(نيرويی ماوراء طبيعت 
به زعم او، کشف . شوندمسايل خود به آن متوسل می 

  .بشر است» از خود بيگانگی«حاصل » خدا«

مارکس در پاسخ می گويد که ذات بشر يک پديده انتزاعی 
انسان پديده ئی يکپارچه که » جوھر«. و مجرد نيست

در واقع . شامل ھمه انسان ھا به طور مساوی شود، نيست
. است» مجموعه ئی از روابط اجتماعی«جوھر انسان 

سان بر اساس روابطش با ساير انسان ھا تعيين جوھر ان
جوھر انسان مجموعه روابطی است که انسان . می گردد

مارکس . با ساير انسان ھای اجتماعی برقرار کرده است
او معتقد است که . در اينجا خود انسان را تعريف می کند

ذات خود انسان نيز در نتيجه يک سری روابط اجتماعی 
زعم مارکس، برخورد فوئرباخ دو به . تعيين می گردد

  :ايراد اساسی دارد

اول، با عدم درک صحيح از روند تاريخ و انتزاع کردن 
روح «انسان از روابط اجتماعی اش، تحت عنوان 

، )مستقل از انسان(، شيی برای خود و در خود »دينی
در صورتی که، پديده ئی تحت اين . اختراع می کند

زائده روابط اجتماعی » یروح دين«. عنوان وجود ندارد
  .»خود«انسان ھاست و نه چيزی در 
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جوھر . تقليل می دھد» نوع بشر«دوم، ذات انسان را به 

  .می گردد» کليت درونی گنگ«بشر تبديل به 

  :تز ھفتم

» روح دينی«بنابراين فوئرباخ توجه نمی کند که 

خود محصول اجتماعی است و خرد انسانی 
در واقع به يک  مجردی که وی تحليل می کند،
  .شکل اجتماعی معين تعلق دارد

مارکس تأکيد می کند که فوئرباخ توجه نمی کند که 
خود محصول اجتماعی است و ارتباطی به » روح دينی«

آن خرد انسانی خود به . انسان ھای مجرد و منفرد ندارد
در واقع انسان از ديدگاه ماترياليزم . جامعه تعلق دارد

سمانی است و نه يک بشر زمينی که فوئرباخ يک پديدۀ آ
  .روابطی با ساير انسان ھا دارد

  :تز ھشتم

راه . ھرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است
حل عق8نی ھمۀ رموزی که تئوری را به 
رازپنداری می کشاند در پراتيک انسانی و در 

  .درک اين پراتيک نھفته است

دگی مارکس مجدداً در اين تز تأکيد می کند که زن
به سخن . يا عملی است» پراتيک«اجتماعی بشر ذاتاً 

ديگر، زندگی اجتماعی از ترکيب پيچيده ای از فعاليت 
اين . ھای بشری و روابط بين آن ھا، تشکيل گشته است

امر به اين مفھوم است که در مورد زندگی اجتماعی تنھا 
  .کرد» تأمل«نمی توان 

راری که منجر راه حل معقول تمام راز پنداری ھا و اس
به رازپنداری ھا می گردند، در پراتيک انسانی و درک 

پاسخ ھمۀ نظريات و مسايل . از آن پراتيک نھفته است
تئوريک در سطح فلسفی در تحليل نھايی در پراتيک 

پراتيک . انسانی و درک از آن پراتيک خ8صه می شود
رجوع شود به [انسانی به مفھوم فعاليت اجتماعی انسان 

  .پراتيکی است که توسط انسان قابل درک است]. شمتز ش

  :تز نھم

، ]متأمل[باQترين نتيجه ای که ماترياليسم نگرشی 
يعنی ماترياليسمی که فعاليت حواس را فعاليتی 

پراتيک نمی يابد، بدان می رسد، ھمانا نگرش 
دربارۀ افراد جدا از ھم در جامعۀ مدنی ] تأمل[

  .است

وار است که ماترياليزم فوئرباخ مارکس بر اين اعتقاد است
ماترياليزم کسانی که بر شیء خارج از خودشان تنھا (

تأمل می کنند و ھيچ نقشی برای پراتيک انسان قايل 
برای افراد در » سياسی«ھمانا قايل نشدن نقش ) نيستند

»جامعه مدنی«جامعۀ 
)٣٣(

  .می گردد 

  :تز دھم

. است» مدنی«ديدگاه ماترياليسم کھن جامعه 

يدگاه ماترياليسم نو جامعه ی بشری يا بشريت د
  .اجتماعی است

جامعۀ «از ديدگاه مارکس، ماترياليزم نوين خواھان 
جامعه ای که در آن سياست، دولت و طبقات (» بشری

ماترياليزم کھن را » جامعۀ مدنی«او . است) وجود دارند
به علت اين که نقش دولت و سياست در آن نفی می 

  .8م می کندگردد، مردود اع

  :تز يازدھم

فيلسوفان تنھا جھان را به شيوه ھای گوناگون 
مسأله اما بر سر دگرگون کردن . تعبير کرده اند

  .جھان است

)٣۴(تز آخر، به عنوان جمع بندی تزھای پيش است
 .

مارکس در اين تز اساس شيوۀ فيلسوفان قديمی را در 
چه ( او می گويد که فيلسوفان. مورد سؤال قرار می دھد

تنھا جھان را تفسير کرده ) ماترياليست و چه ايده آليست
آن ھا تنھا تئوری ارائه داده و حرف ھای شيرين زده . اند
مسئله . آن ھا مسألۀ مرکزی را ناديده گرفته اند. اند

اما، نه . جھان است» دگرگون کردن«و » تغيير«اساسی 
بشر از طريق . به خاطر دگرگونی کردن» دگرگونی«
خود در ارتباط با سايرين، » حسی«و فعاليت » تيکپرا«

» درک«پيدا کرده، موقعيت خود را » شناخت«از جامعه 

انق8بی در راستای تغيير و  -کرده، و به فعاليت انتقادی
  .محيط خود اقدام می کند» دگرگون کردن«

گرچه يازده تز ياد شده نکات اساسی نظريات مارکس در 
کرد، اما، بدون اتکا به کتاب  را بيان» عمل«مورد فلسفۀ 
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، جانمايه نظريات مارکس را »ايدئولوژی آلمانی«

  .انعکاس نمی داد

نقطۀ عطفی در تکامل نظريۀ » ايدئولوژی آلمانی«
  »عمل«

، پيش »علم«به » ايدئولوژی«تبديل تئوری فلسفی از 
از اين رو، . انق8بی را بنياد گذاشت» عمل«شرط ظھور 

نيز بر محور اين ) انگلسو (کار تئوريک مارکس 
در . ، متمرکز شد١٨۴۵تا  ١٨۴۴موضوع، بين سال 

ايدئولوژی «با نگاشتن کتاب  ١٨۴۵واقع در سال 
، مارکس و انگلس بُرش اساسی با نوشته ھای »آلمانی

. انجام دادند ١٨٤٤پيشين خود از جمله دست نوشته ھای 

با ) بنا برگفته خودشان(در اين کتاب، مارکس و انگلس 
ايده آليزم ھگلی ھای جوان و (پيشينۀ نظری خود 

ايدئولوژی «. تسويه حساب کردند) ماترياليزم فوئرباخ
به » سوسياليزم«، نقطۀ عطفی در روند تبديل »آلمانی

  .به حساب آمد» علم«

در اين کتاب، مفاھيم اساسی، در مورد تفسير تاريخ و 
، »عمل«تحليل جامعه سرمايه داری متکی بر نظريۀ 

بنياد مفھوم ماترياليستی تاريخ بشری در . ائه داده شدار
مسألۀ مرکزی توضيح تاريخ . اين کتاب توضيح داده شد
بر خ8ف . طرح گشت» علم«بشر، به مفھوم يک 

به مفھوم » طبيعت«و » علم«نظريات پيشين فيلسوفان، 
و » پراتيک انسانی«انتزاعی آن، بدون ارتباط به 

  .ی شد، بی اساس ارزياب»انق8ب«

» ايده«و » نقد«مارکس، در مقابل ِھگلی ھای جوان که 

را موتور تکامِل تاريخی بشری می پنداشتند، اع8م داشت 
توضيح اساس و پايۀ عقايد از طريق « که مسأله بر سر

و اين » پراتيک مادی است و نه توضيح عمل توسط ايده
نيروی محرکۀ تاريخ، مذھب و فلسفه و ساير «: که

.»"نقد"است و نه " انق8ب" تئوری ھا،
)٣۵(

  

در اينجا، مسألۀ مارکس پيش از ھر چيز ديگری دگرگون 
ايده «نظريه پردازان » اوھام ايدئولوژيک«کردن 
ھای کھن »ماترياليست«و ) ِھگلی ھای جوان(» آليست

زيرا که در ھم شکستن اين اوھام می . بود) فوئرباخ(
تحول انق8بی  توانست راه را برای تکامل تئوری تغيير و

برقرار کردن رابطه بين . ، ھموار کند»جامعۀ موجود«
، Qزمه اش »وضعيت واقعی«ايده آليستی و » اوھام«

از يک سو، . بود» بشر«درک شرايط مادی و واقعِی 
بشر و از سوی ديگر درک » خود«درک ايده ھای 

شرايط مادی ای که قرار است بشر توسط فعاليت عملی 
  .اش تغيير دھد

در » توليد«ين موضوعات، مارکس را به تحليل نقش ا
مارکس اشاره . تاريخ و زندگی اجتماعی بشر ھدايت کرد

ھمان طور که محيط و مقتضيات بر شکل « :کرد که
بشر نيز در ساختن  گيری و ساختن بشر تأثير می گذارد،

»محيط و مقتضيات تأثير می گذارد
در اين جا تمايز  ،)٣۶(

بشر از حيوان ھا « :داده شد که بشر و حيوان توضيح
آن ھا به محض آغاز …توسط آگاھی اش متمايز می گردد

توليد وسايل معيشت خود، آغاز به متمايز کردن خود از 
بشر با توليد وسايل معيشت اش به … حيوان ھا می کنند

شکل غيرمستقيم در حال توليد زندگی مادی واقعی خود 
…»نيز ھست

)٣٧(
ه مارکس، نقش در نتيجه از ديدگا  

  .بشريت است »شرط اساسی تمام تاريخ« توليد

پس از اين توضيحات مارکس به مفھوم ضرورت 
  .پرولتری رسيد» انق8ب«

  »عمل«در تئوری » انقJب«نقش 

در تاريخ بشريت، » توليد«در تحليل و تحقيق نقش 
کليدی ماترياليزم تاريخی را » پيوسته«مارکس دو مقولۀ 

» مناسبات توليدی«و » ھای توليدی نيروی«: معرفی کرد

»شکل ھای مراوده«در آن دوره مارکس به (
)٣٨(

اشاره  
او اشاره کرد که به عللی خارج از تمايل، ). می کرد

که » نيروھای توليدی«غرض و ارادۀ افراد جامعه، 
ھمگام با ضرورت اجتماعی رشد می کند، به چنان 

وجود، رشد م» مناسبات توليدی«تکاملی نايل می آيد که 
اين دو مقوله که ارتباط . فراتر آن را مسدود می کند

تنگاتنگ و پيچيده ای با يکديگر دارند، در اين مرحله در 
تناقض با يکديگر قرار گرفته، و تناقض خود را به شکل 

تشديد اين تضاِد . تضاد طبقاتی به نمايش می گذارند
را در دستور » انق8ب«طبقاتی، ضرورت عينی يک 

در جامعۀ سرمايه » انق8ب«اين . قرار می دھد روز
داری، نتيجۀ فعاليت عملی عده ای انسان به ويژه 

به » کمونيزم«تحت چنين وضعيتی . پرولتاريا خواھد بود
مارکس اشاره . مثابۀ تنھا راه حل علمی ظاھر می گردد

برای ما، کمونيزم يک روابط اداری که بايد « :می کند که
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يک ايده آلی که قرار است . م نيستآن را بر قرار کني

ما جنبش واقعی را که . واقعيت با آن انطباق گردد، نيست
وضعيت موجود امروزی را قرار است دگرگون کند، 

».کمونيزم می ناميم
)٣٩(

  

در اين انق8ب، نقش کارگران به مثابۀ افرادی بی چاره، 
ف8کت زده که تنھا خواھان رھايی خود ھستند، ارزيابی 

پرولتاريا به مثابۀ عضو طبقۀ اجتماعی ای . شودنمی 
به ويژه (است که به واسطۀ نقش تعيين کننده اش در توليد 

در موقعيت رھبری کل جامعه در مقابل ) توليدی پيشرفته
زمانی که . طبقۀ متخاصم، بورژوازی قرار می گيرد

پرولتاريا به ضرورت انق8ب پی برد، آن طبقه نه تنھا 
طبقۀ بورژوا است، که خواھان از ميان خواھان نابودی 

حتی خوِد (برداشتن ھمۀ طبقاتی اجتماعی است 
طبقه ای که در صدر « :مارکس می گويد که). پرولتاريا

انق8ب قرار می گردد، حتی چنان چه در ظاھر در تقابل 
با يک طبقۀ ديگر باشد، از ابتدا به مثابۀ نمايندۀ کل جامعه 

به عنوان کل تودۀ جامعه در ) طبقه(نمايان می گردد، آن 
».مقابل يک طبقه، طبقۀ حاکم، ظاھر می گردد

)۴٠(
  

از اين ارزيابی مارکس، به نظريۀ سازماندھی انق8بی، به 
  .مثابۀ حلقه رابط بين تئوری و عمل، می رسد

  »عمل انقJبی«به » عمل«از تئوری 

عمِل انق8بی، گرچه از » تئوریِ «از ديدگاه مارکس، 
ساير نظريات ايده آليستی و ماترياليستی کھن به » نقد«

آغاز کرده و در تقابل آن ھا قرار گرفته، اما، به خودی 
حتی تئوری . نمی گردد» عمل انق8بی«خود مبدل به 

انسان ھا در » پراتيک«خود مارکس، که ُمبلِغ » عملِ «
راستای تغيير و تحول جھان بود، در تحليل نھايی يک 

قی می ماند، مگر اين که از پايۀ با» نقد«يا » تئوری«
به اين علت . مادی برای تحقق عملی آن برخوردار باشد

متکی بر خود، پايۀ مادی برای تغيير و » تئوری«که، 
حتی چنان چه . تحول در جامعه را نمی تواند ايجاد کند

تلفيق (، چنين نظريه ای )روشنفکر(عده ای آگاه 
کل آن پرورش را به عالی ترين ش) »عمل«و » تئوری«

داده باشند، ھنوز انتقال اولی به دومی، بدون يک عنصر 
از ديدگاه مارکس، آن عنصر . ديگر، صورت پذير نيست

، حزب پرولتری بود که زمانی جلوۀ عينی می »ديگر«
يابد که مسألۀ عملی انق8ب طرح و در دستور روز قرار 

مارکس و انگلس، برای نخستين بار اين عنصر . گيرد
به روشن ترين ) ١٨۴٨(» بيانيۀ کمونيست«را در  عينی

  .شکل آن بيان کرده و در عمل مورد اجرا قرار دادند

مارکس و انگلس ھمراه با عده ای ديگر از انق8بيون به 
»اتحاديۀ کمونيست ھا«تشکيل 

)۴١(
برای مداخلۀ عملی در  

جنبش کارگری در راستای جامۀ عمل پوشاندن به 
» بيانيۀ کمونيست«. رت کردندھای خود، مباد»تئوری«

اين نخستين بار بود که . نتيجۀ چنين فعاليت عملی ای بود
قرار » پرولتاريای جھان«افرادی که مخاطبين خود را 

» پراتيک عملی«را با » تئوری انق8بی«داده بودند، 

مارکسيستی را » عمل«اين گام، مفھوم . تلفيق می کردند
يات مارکس به شمار غنی تر کرده و نقطۀ عطفی در نظر

تئوری «در واقع، با تشکيل حزب کارگری، انتقال . آمد
مارکس و . صورت پذيرفت» عمل انق8بی«به » انق8بی

ھم نظرھايش نشان دادند که چنين سازماندھی ای در 
راستای وحدت تئوری و عمل، توسط افراد معدودی از 

تسمۀ مرکزی رابط . کارگران انق8بی تحقق پذير است
)۴٢(کارگری بود» حزب«ن سازماندھی نيز چني

حزبی . 
متشکل از متعھدترين و جدی ترين عناصر جنبش 

حزبی که رابط مستقيم ). پيشُروی کارگری(کارگری 
. است» عمل انق8بی«و » تئوری انق8بی«آشتی بين 

حزبی که توسط سازماندھی اش بخش پيشروی کارگران 
تدارک انق8ب را، در نھايت، به کل طبقۀ کارگر برای 

چنين حزبی متشکل از . کارگری، مرتبط می کند
، »بيانيۀ کمونيست«در . ھا می بايستی باشد»کمونيست«

  :مارکس و انگلس اع8م کردند که

کمونيست ھا از يکسو، يعنی در عمل، پيشرفته ترين و «
عزم جزم کرده ترين بخش احزاب طبقۀ کارگری ھر 

قع بخشی ھستند که مملکت را تشکيل می دھند، و در وا
ھمۀ آن ديگران را به حرکت در می آورند؛ و از سوی 
ديگر، يعنی از ديدگاه نظری، آنان نسبت به تودۀ عظيم 
پرولتاريا اين امتياز را دارند که به روشنی، مسير 
حرکت، شرايط، و نتايج نھايی و کلی نھضت پرولتاريا 

ن ھدف فوتی و فوری کمونيست ھا ھما. را درک می کنند
متشکل : است که ھمۀ احزاب پرولتری ديگر نيز دارند

کردن پرولتاريا در قالب يک طبقه، سرنگون کردن 
. سيادت بورژوازی، و تسخير سياسی به وسيلۀ پرولتاريا

نتيجه گيری نظری کمونيست ھا به ھيچ وجه مبتنی بر 



 

١٠٨ 
عقايد و اصولی نيست که اين يا آن به اصط8ح مصلح 

».اع کرده باشدجھانی کشف و يا اختر
)۴٣(

  

  :خJصۀ کJم

مارکسيزم را بدون در نظر گرفتن نقش مرکزی فلسفه ی 
» عمل«فلسفۀ . ، نمی توان به درستی درک کرد»عمل«

، »حزب پيشتاز انق8بی«نيز بدون حلقه رابط آن، يعنی 
مارکس و . تبديل گردد» پراتيک انق8بی«نمی تواند به 

، کوشش کردند که »بيانيۀ کمونيست«انگلس با انتشار 
» عمِل انق8بی«و » تئوری ی انق8بی«مبانی وحدت بين 

  .در درون يک حزب کارگری را ايجاد کنند

، در نکات زير نھفته »عمل«پايه ھای اساسی فلسفۀ 
  :است

مفھوم جھان بينی تاريخی پرولتاريا، با تئوری عمِل ) الف
  .انق8بی پيوند خورده است

ريخ، ھمچنان بنياد تاريخی مفھوم ماترياليستی تا) ب
  .تئوری عمل را تشکيل می دھد

مفھوم فلسفه، به مثابۀ يک تئوری که راھنمای عمل ) ج
ِصرف فراتر » تفسير«تغيير و تحول جھان است، بايد از 

  .باشد» پراتيک انسان«رفته و مرتبط با 

» عمل انق8بی«، تنھا در »عمل«و » تئوری«وحدت ) د

  .قابل تحقق است

، تنھا در درون يک حزب کارگری »ل انق8بیعم«) ه
کمونيستی که منافع عمومی کل طبقۀ کارگر و مسايل 
روزمرۀ جنبش کارگری را در دستور روز قرار داده، 

  .قابل اجرا است

   ١٩٩٨سپتامبر  ٢٠

  :زيرنويس ھا

ترجمۀ . »فويرباخ«، تزھايی در باره ی ١١تز  - ]١[
» باقر پرھام«در متن اين مقاله از» فويرباخ«تزھای 

اما، کليۀ توضيحات در زيرنويس از ماست، مگر . است
  .اين که خ8ف آن ذکر شده باشد

در درون طيف چپ عموماً توضيح فلسفۀ  - ٢
تنھا » ماترياليزم ديالکتيک«مارکسيستی، تحت عنوان 

و يا » موريس کنفورت«ھای فلسفی »آموزش«تقليل به 
. داده شده است »پوليتسر«اثر » اصول فلسفۀ مارکسيزم«

کردن مفاھيم فلسفۀ مارکسيستی، مفھوم » ساده«آن ھا با 
آن ھا تحت تأثير . آن را خالی از محتوای اصلی کردند

مارکسيزم را . »آکادمی علوم مارکسيزم لنينيزم مسکو«
به طبقۀ ) آگاھی کاذب(» ايدئولوژی«به عنوان يک 

طح استالينيزم در واقع در س. کارگر جھان معرفی کردند
و چند » جامد«فلسفی نيز مارکسيزم را به يک پديدۀ 

فرمول عام بدون ارتباط به مبارزۀ عملی طبقۀ کارگر، 
  .مبدل ساخت

ايدئولوژی و روبنا در ماترياليزم «رجوع شود به  -٣
  .، اثر فرانزژاکوبوسکی»تاريخی

Franz Jakubowski, Allison  & Busby ،1976. 

اما اين . استفاده شده است  Practice در انگليسی کلمۀ -۴
اين کلمه در يونان  ۀريش. کلمه مفھوم را کام8ً نمی رساند

کلمۀ آلمانی . باستان استفاده شده بود
که امروزه در کتاب ھای فلسفی ) پراکسيس(  Praxis آن

اين کلمه از . به زبان انگليسی نيز از آن استفاده می شود
از  فراتر می رود و جنبه ای» ُکنش«يا » عمل«

  .تأثيرگذاری انسان بر يک پديده را مد نظر دارد

مارکس به طور اخص در کتاب » عمل«فلسفۀ  -۵
اما، اين . به رشته تحرير در آمد» ايدئولوژی آلمانی«

نگاشته شده بود، نخستين بار در  ١٨٤٥کتاب که در سال 
  .، پس از مرگ لنين انتشار يافت١٩٣٢سال 

. د فلسفۀ حق ِھگلمقدمه به سھمی بر نق: مارکس -۶

  .١٣٧، ص١٩٧٠انتشارات دانشگاه کمبريج، 

و لنين در  ١٨۴۴مارکس در دست نوشته ھای  -٧
دفترھای فلسفی، نکات مھمی در بارۀ مفاھيم ايده آليستی 

در فلسفه را » عمل«اما، ِھگل مفھوم . ِھگل اشاره کردند
  .مردود اع8م می کرد

يات ليبراليزم ِھگلی ھای جوان که بازتاب کننده نظر -٨
» جوانان آلمانی«: آلمان بودند، به دو دسته تقسيم گشتند

-١٨٣١در سال ھای » حزب سياسی عملی«تحت نام 



 

١٠٩ 
، تئوری و فلسفه را مردود اع8م کرده و تأکيد بر ١٨٣۵

» حزب سياسی تئوريک«دسته دوم . گذاشتند» عمل«

را » عمل«عمل را َرد و فلسفه را برجسته جلوه داده و 
  .ادغام شده ارزيابی کردند» فلسفه«در 

. مقدمه بر سھمی بر نقد فلسفه حق ِھگل: مارکس -٩

  .١٣٧، ص١٩٧٠انتشارات دانشگاه کمبريج، 

اين نظريات را مقايسه کنيد با برداشت رفرميست ھا  -١٠
  .»جامعه مدنی«در مورد » مارکسيزم«از 

  .٩منبع -١١

  .١٣٨ھمانجا، ص  -١٢

  .١۴٢ھمانجا، ص  – ١٣

  .ھمانجا -١۴

 The Philosophy of رجوع شود به کتاب -١۵

Praxis نوشته ،
 Merlin انتشارات Adolfo sanchez Vazques ی

Press  ،١٩٧٧.  

برای توضيح مفصل تر اين تزھا رجوع شود به  -١۶
در جلد » ماترياليزم«، بخش Wal Suchting مقاله ی

، Issues in Marxist Philosöphy  دوم کتاب
  .١٩٧٩، Harvester Press Limited انتشارات

اين نکته برای نخستين بار در تزھا مطرح گشت، و  -١٧
  .چندان روشن طرح نبود ١٨٤٤در دست نوشته ھای 

 der و به آلمانی thing به انگليسی» شيی«معادل  -١٨

Gegenstand  است.  

و به   reality به انگليسی» واقعيت«معادل  -١٩
  .است die Wirklichkeit آلمانی

و به  sensusness ، به انگليسی»حّسيت«معادل  -٢٠
  .ترجمه شده است die Sinnlichkeit آلمانی

و  object به انگليسی» موضوع«يا » عين«معادل  -٢١
  .است  Objeckt به آلمانی

و به   Anschauung معادل آلمانی -٢٢
در برخی . ترجمه شده است contemplation انگليسی
ترجمه شده » نگرش«ه معنای ب observation از متون

يا » تأمل«اما گوياترين ترجمه به فارسی ھمان . است
  .است» غور«

در متن انگليسی از کلمه  -٢٣
و آلمانی از کلمه   sensuous يا sensible ی
بنابراين ترجمه فارسی . استفاده شده است sinnlich ی

گويا نيست و بايد به جای آن از کلمه ی » مشخص«کلمه 
  .استفاده شود» محسوس«يا  »حّسيت«

  ).جوھر(  Wesen به آلمانی -٢۴

٢۵- dirty-judicial  )کثيف يھودی.(  

انديشه اش، آمده » اين طرفی«در متن اصلی کلمه  -٢۶
به   this-sidedness :به انگليسی. است

  Diesseitigkeit:آلمانی

٢٧- scholastic  )مکتب گرايانه.(  

٢٨- doctrine  

در دست  ١٨۴۴رکس از سال اين نظريات را ما -٢٩
نوشته ھا آغاز کرد و به ويژه در ايدئولوژی آلمان 

در نطق خود  ١٨۴٨ -۴٩بسط داد و سپس در ) ١٨۴۵(
و نھايتاً » اتحاديه کمونيست ھا«خطاب به کميته مرکزی 

بر آنھا ) ١٨٧٠(» جنگ داخلی در فرانسه«در اثر خود 
  .تأکيد کرد

ه مفھوم غيردينی يا ، ب  secular در ترجمه انگليسی -٣٠
  .دنيوی، نيز آمده است

در باره ی مسئله «: رجوع شود به دو مقاله مارکس -٣١
، »ادای سھمی بر نقد فلسفه ی قانون ِھگل«و » يھود

  .منتخب آثار مارکس و انگلس، به زبان انگليسی

  ).مترجم(را انگلس افزوده است » بشری«صفت  -٣٢

ز جانب نويسندگان در ابتدا، ا» جامعۀ مدنی«واژۀ  -٣٣
سپس نظريه . انگليسی در قرن ھيجدھم معرفی گشت

. پردازان فرانسوی و پس از آن ِھگل از آن استفاده کرد

در مقابل ) جامعه بدون دولت(» جامعۀ مدنی«در آلمان 



 

١١٠ 
مارکس خواھان جامعۀ . قرار گرفته بود» جامعۀ سياسی«

  ).که شامل دولت و جامعه مدنی می شد(بشری بود 

البته جمع بندی و تفسير تزھای فوئرباخ را بدون  -٣۴
نمی توان کام8ً درک » ايدئولوژی آلمانی«مطالعه کتاب 

به بھترين و تکامل يافته ترين نحوی » عمل«نظريۀ . کرد
رجوع شود به (آمده است » ايدئولوژی آلمانی«در 

  ).زيرنويس بعدی

 Lawrence  به زبان انگليسی،» ايدئولوژی آلمانی« -٣۵

and Wishart  ۵٠، ص١٩۶۵انتشارات، لندن  

  .ھمانجا -٣۶

  .٣٢-٣١ھمانجا، ص -٣٧

٣٨- forms of intercourse  

  .۴٧ھمانجا، ص  -٣٩

  .۶٢ھمانجا، ص  -۴٠

، »در باره ی حزب پيشتاز انق8بی«رجوع شود به  -۴١
، ١مازيار رازی، ديدگاه سوسياليزم انق8بی، شماره ی 

  .١٩۴۴آوريل 

طبقه و حزب از ديدگاه «مقاله ی رجوع شود به  -۴٢
  .۴، ديدگاه سوسياليزم انق8بی، شماره ی »مارکس

. بيانيه کمونيست، نشر کارگری سوسياليستی -۴٣

نظريات مارکس در بيانيه کمونيست در مورد حزب 
، که ضرورت »آنارشيستی«کارگری را با نظريات 

را، زير لوای تشکيل » حزب پيشتاز انق8بی«تشکيل 
از ديدگاه مارکس . ا نفی می کنند، مقايسه کنيدھ»شورا«

شوراھا عمدتاً . تشکيل شوراھا نافی حزب کارگری نيست
توسط خودکارگران در دوره ی اعت8ی تحقق می يابد، 
اما حزب را کمونيست ھا آگاھانه در دوره تدارک انق8بی 

  .می سازند

  

 

  

  »»خرده امپرياليزمخرده امپرياليزم««نگاھی به مفھوم نگاھی به مفھوم 

  

خوش آمديد به اتاق احيای ، و ارفقبه با درود 

  . مارکسيستی

به شکل اعم (بحث اين جلسه در مورد مفھوم امپرياليزم 

» خرده امپرياليزم«آن بررسی مفھوم  ۀو در حاشي )آن

 .است

موضعی است که رفيق اليف » خرده امپرياليزم«بحث 

نگرش «ظريه پردازان گروه چاغلی، يکی از ن

بخشی از اين مقاله ( مطرح استدر ترکيه » مارکسيستی

ترجمه و در سايت ميليتانت درج گشته است که رفقا می 

نگرش «رفقای ضمناً  -توانند به آن رجوع کنند

احيای  ۀبخشی از ھمکاران پروژ »مارکسيستی

مارکسيستی در ترکيه ھستند که ما ضمن فعاليت مشترک 

  ). نيز به بحث می گذاريم 8ف خود راھا موارد اخت با آن

بحث رفيق اليف چاغلی با تشخيص تفاوت ھايی در اين 

 ، اقتصاد جھانی را به شکل ھرمیپيرامونیبين جوامع 

 با يک ديگر پيوند خورده ۀبه سه دست درنظر گرفته و

مانند (اول، جوامع امپرياليستی يا متروپل . تقسيم می کند

، دوم  )کشورھای آمريکای شمالی و اروپای غربی

مانند کشورھای آفريقايی ( پيرامونیامع عقب افتاده يا جو

و سوم، ) ميانه و غيرهو برخی از کشورھا در خاور

پيشرفته تر  ۀکشورھای مابينی يا کشورھای عقب افتاد

جنوبی و ۀ آرژانتين و کر مانند ايران، ترکيه، برزيل،(
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بديھی است که تفاوت ھای فاحشی بين برخی از ). غيره

اما، اين روش  ،وجود دارد و پيرامونی ایجوامع حاشيه 

 ۀحوزاز ارزيابی در تحليل نھايی يک برخورد در سطح 

است و از متدولوژی مارکسيستی برای شناخت  سياسی

برای مارکسيست ھای  .ھا استفاده نمی کند اقتصاداين 

 بايدتصاد جھانی شروع برای شناخت اق ۀانق8بی، نقط

باشد، يعنی متدولوژی اقتصاد سياسی  اقتصادی ۀحوز

 .مارکسيستی

  چرا بايد از متدولٰوی مارکسيستی آغاز کرد؟

ه بندی جوامع سرمايه اصلی ما، پيش از رتب ۀلأزيرا مس

، »خرده امپرياليزم«مانند  یمقوQت نوين ۀداری و ارائ

ين موضوع اين و ا. پاسخ به يک موضوع محوری است

سطحی دنيا، به وضوح ديده می شود  ۀاست که با مشاھد

که  ،پيش بھتر نشده ۀکه وضعيت جھان نه تنھا در چند دھ

ھم در  ،شکاف و ناموزونی در جھان. بدتر ھم شده است

درون جوامع سرمايه داری و ھم در سطح بين المللی 

 يدهگردميان کشورھای امپرياليستی و ساير جوامع بيشتر 

نظام جھانی ھمزمان با توسعه و پيشرفت  .است

اقتصادی، عقب  ۀنولوژيک در برخی از جوامع پيشرفتتک

  . افتادگی را در ساير کشورھا باز توليد کرده است

ال محوری اين است که اين نظام جھانی چيست که ؤس

چه ما مشاھده  را تشديد می کند؟ در واقع آن یشکافچنين 

 :است شده ست که انحصار ھر چه بيشترا می کنيم اين

چه در . فقير تر می شوند ،غنی تر و فقرا ان،ثروتمند

 .سطح يک جامعه و چه در مقياس جھانی

در قرن  چرا چنين اتفاقی می افتد؟ در صورتی که مث8ً 

چين با انگستان و آلمان فرقی زيادی از  و ھندوستان ١۶

حتی چين و ھندوستان . لحاظ رشد اقتصادی با ھم نداشتند

صنعت در چين . لستان و آلمان بودندپيشرفته تر از انگ

فلزات اساسی پيشرفته تر از آلمان بود و در ھندوستان 

  .صنايع ذوب آھن و چدن از انگلستان پيشرفته تر بود

 الؤ؟ اين سگرديدفاحش ايجاد  یچه شد که اين تفاوت ھا

بديھی است که . اصلی است که بايد به آن پاسخ داده شود

اين ادعا استوار تمامی جريانات چپ مارکسيستی، بر 

. است نھفته اين شکاف در خود امپرياليزم ۀھستند که ريش

از (کنونی امپرياليزم  ۀمرحل ،اما بسياری از جريانات

ک در را ھنوز کام8ً ) جنگ دوم جھانی تا به امروز

ک8سيک  ۀدور ۀبه زعم بسياری مرحل. نکرده اند

 ھا نوشته خود را به عمدتاً  امپرياليزم از اوائل قرن بيستم،

 ۀامپرياليزم به مثاب« ۀليل ھای لنين در کتاب ارزندتحو 

که مورد توافق ما نيز » سرمايه  داری  ۀباQترين مرحل

ت توجه نمی کنند جريانااما، اين . محدود می کنندھست، 

کتاب لنين، وقايع ديگری در جھان رخ  نگارشکه پس از 

آمده است که بدون وجود ه داده و تحوQتی در امپرياليزم ب

وضعيت کنونی را نمی توان درست درک بررسی آن 

جھانی شدن  ،در ضمن پيش از نگاشتن اين کتاب. کرد

 .سرمايه داری اتفاق افتاده است

بنابراين، برای درک و ارزيابی وضعيت اقتصاد جھانی 

بايد از متدولوژی مارکسيستی آغاز کنيم و سپس تکامل 

يم و متکی بر آن استنتاجات امپرياليزم را بررسی کن

 .نماييمسياسی را کسب 

در ابتدا Qزم است ذکر گردد که جھانی شدن مختص 

جھانی شدن پيش از سرمايه داری ھم . امپرياليزم نيست

 .وجود داشته است

مراحل رشد سرمايه داری،  ااقتصاد جھانی، متناسب ب

مارکس در  ۀبنا بر گفت اصوQً .  مختلفی داشته است

نمی کمونيست، سرمايه داری بدون جھانی شدن  مانيفست

دليلی که سرمايه داری در سطح . توانست شکل بگيرد

خود مرتبط به افزايش  ،جھانی آغاز به رشد می کند

 ١٧تا  ١۵در قرن . مبادQت بين المللی بوده است

. افزايش پيدا می کندمبادQت جھانی بسيار مي8دی، 

رای وصل کردن ھای دريايی ب به خاطر کشف راه عمدتاً 

بنابراين، پيدايش سرمايه . خود به ساير مناطق جھان

البته جھانی . داری با عوامل جھانی گره خورده است

شدن به مفھوم امپرياليزم که امروز شناخته شده است، 

جوامع سرمايه داری جھانی  یيعنی يک کليتی که اجزا

را تحت شعاع خود قرار داده است، ھنوز در اين دوره  

 .بعدھا رخ می دھد ،اين پديده. نگرفته بود شکل

اين متد . اما برای درک اين جھانی شدن بايد متدی داشت 

در . اقتصاد سياسی مارکسيستی است ھم ھمان متدولوژی

 »انباشت سرمايه«درک مفھوم  ،محور  بحث مارکس

 .است
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مارکس استدQل می کند که در جوامع دو نوع انباشت 

انباشتی که خارج از  - يک .سرمايه وجود داشته است

ارتشی، : برای نمونه. سرمايه داری شکل می گيرد ۀحوز

اراضی فتح  ،پس از پيروزی به رقبای خود در يک جنگ

روی زمين  برکار  بهرا  و  اسرا می کندغصب شده را

محصول  کار اين اسرا برای ارتش فاتح . وادار می کند

تحان غصب به ارزش اضافی مبدل می گردد که توسط فا

انباشت «اين شکل از انباشت را مارکس . می گردد

نام می   خارج از توليد سرمايه داری است،که » اوليه

از  انتقال از فئوداليزم به سرمايه داری ۀدوراين . گذارد

اين روند مقدمات . انباشت اوليه است ۀدور نظر مارکس

اين روند امروز ھم تا . انباشت سرمايه را تسھيل می کند

انباشت اوليه تدارک . حدودی در برخی جوامع ادامه دارد

اما اين دو، گرچه دو فاز . انباشت توليد را تسھيل می کند

ھم پيوند نيز ه اما ب ،مختلف از روند تکامل انباشت ھستند

روند . خورده اند و يکی بدون ديگری انجام نمی گيرد

 ۀه مفھوم پايان يافتن انباشت اوليانباشت سرمايه ھم ب

سرمايه ھنوز در برخی  ۀروند انباشت اولي. رمايه نيستس

از جوامع ادامه دارد و در برخی شايد به عللی ھنوز 

  .آغاز نشده باشد

ۀ انباشت سرمايه دارانه است که از درون حوز -دو

 .سرمايه داری پديد می آيد

به تدريج انباشت سرمايه دارانه بزرگتر می شود و 

ھا دو  اين. ار می دھدانباشت اوليه را تحت شعاع قر

. ی ھستند و ھمزمان ھم انجام می گيرندلمتوا ه ھایدور

در عين حال در مقياس جھانی در نقاط جغرافيايی 

در ا شروع شده و برخی جاھ. متفاوتی نيز شکل می گيرد

اين دو انباشت  ۀرابطبايد . فتاده استينبرخی ھنوز اتفاق 

رح کرد گونه ط ال باQ را می توان اينؤس. را درک کرد

که چرا انباشت سرمايه در يک کشور رشد کرده و در 

کشور ديگری با سرعت کند تری پيش رفته است و يا 

 ًQرخ نداده است؟ اصو   

با استفاده از اين متد است که می توان وارد ارزيابی 

با بکار  . مارکسيستی از جھانی شدن سرمايه داری شد

شدن سرمايه گيری اين متد از لحاظ تاريخی بايد جھانی 

  :دوره تقسيم کرد ۴داری را به 

  انباشت اوليه قبل از سرمايه داری ۀدور -يک

انق8ب  –رشد اوليه سرمايه داری رقابت آزاد  ۀدور -دو

 و انحصارات شکل نگرفته اند در آنصنعتی اول که 

کشورھای سرمايه داری در حال رقابت با ھم ھستند که 

سرمايه داران در اين دوره   .نرخ سود بيشتری کسب کنند

در رقابت با يکديگر در حوزه ھای مختلف مخارج توليد 

  .را پايين نگه می دارند  تا نرخ سود باQ رود

 -مالی ۀغلبه سرماي. سرمايه داری انحصاری ۀدور  -سه

 ١٩۵٠ -١٩٠٠يعنی دوره ک8سيک امپرياليزم

ايه داری پسين پس از جنگ دوم سرم ۀدور –چھار 

 ١٩۵٠جھانی 

توضيح دھم تا  اين چھار دوره را می خواستم مختصراً 

تصوير عمومی ای از وضعيت جھانی در دست داشته 

 .باشيم

  انباشت اوليه: اول ۀدور 

 -ھلند(چھار کشور اروپايی  عمدتاً  ١٧- ١۵قرن در 

با دسترسی به نيروی نظامی )  پرتغال -اسپانيا - انگلستان

مارکس در . دريايی اموال جھان را غارت می کنند

اميد و  ۀين دوره را با آغاز دور زدن دماغمانيفست ا

دسترسی اين نيروھا به ساير مناطق جھان توضيح می 

جنگ ھای صليبی، غارت در اين دوره ما شاھد . دھد

اين چھار . غارت ھندوستان بوده ايمو آمريکا و چين، 

ختصاص را به خود اجھان کشور تمام ثروت کشورھای 

ط8 ھا و نقره ھا و مرواريد و  برای نمونه. دادند

و بخش  سراسر جھان را غارت ۀجواھرات  انباشت شد

اين اقدام . د منتقل کردندکشورھای خوبه ھا را  آن ۀعمد

اوليه در نخست جھشی تعيين کننده در انباشت  ۀدر وھل

اين چھار کشور اروپايی به وجود آورد که راه را برای 

اين رشد به بھای . رشد اقتصادی بعدی ھموار کرد

تخريب و غارت انباشت اوليه در ساير کشورھا جھان 

  .انجام شد

  رقابت آزاد: دوم ۀدور

کشورھای اروپايی دست به  ،متکی بر غارت اوليه

ھا را در  دند که آنز) ماشين بخار(انق8ب صنعتی اول 
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کل  ١٩اوائل قرن . موقعيت بھتر اقتصادی قرار داد

اين کشورھا به مراتب کمتر از سرمايه ای بود  ۀسرماي

. که توسط غارت ساير کشورھای به دست آورده بودند

اين روند منجر به مسدود شدن انباشت اوليه در 

 .کشورھای ديگر شد

ه ار و توليد کارخانبر اين اساس و با استفاده از ماشين بخ 

. آغاز به توليد محصوQت سرمايه دارانه می شوند ای

محصوQت مصنوع جديد را توليد کرده و برای بازار 

اما بازار داخلی اين کشورھا . داخلی خود استفاده می کنند

 یدر نتيجه، در جستجو. پس از دوره ای اشباع می شود

غارت به کشورھايی که در پيش  بازارھای جديد مجدداً 

نيروی نظامی  ۀشتوانبا ھمان پ. بودند می روند کرده

با ورود . و استفاده از ارتش منظم تر) اکنون مجھز تر(

ی اين مانوفاکتور بدو ،مجدد به ساير کشورھای پيرامونی

محصوQت مصنوع خود و  ۀکشورھا را اين بار با ارائ

در اين مرحله . بازار بومی، نابود می کنند ارقابت ب

 امی صنايع کوچک اين جوامع به دليل دخالت دولتتم

مانند صنايع . اروپايی به نابودی کشيده می شود ھای

 .قالی بافی و صنايع دستی -پارچه بافی -شيشه سازی

بورژوازی کمپرادر  ۀآغاز ظھور پديد ،در اين دوره

وابسته به دول اروپايی که اجناس و محصوQت غربی (

که خواھان (وازی ملی و بورژ) را خريداری می کردند

 .شکل می گيرد) رشد محصوQت بومی بودند

  سوم دورۀ

با حل بحران محصوQت مصنوع از طريق دخالتگری 

در کشورھای پيرامون وضعيت توليد صنايع در 

و با انق8ب . کشورھای متروپل بيشتر رشد می کند

، صنايع پيشرفته تر مورد استفاده )برق(صنعتی دوم 

در اين دوره رقابت زيادی ميان خود  .قرار می گيرد

و ما در اين دوره . کشورھای متروپل شکل می گيرد

 .شاھد ظھور سرمايه داری مالی و انحصاری ھستيم

کردن قيمت  ثابتبا ) چندين سرمايه دار(اين انحصارات 

 یرقبا ،يد از طريق ايجاد انحصارات کارتلھا در تول

يعنی قيمت را . نددر می کنه را از ميدان بکوچکتر خود 

Qخود را خانه خراب می  یين می برند و رقبايپا و با

با ھم و به شکل برنامه  کنند و پس از خروج رقبا، مجدداً 

قيمت ھا را باQ برده و سود بيشتر کسب می   ريزی شده،

پس از دوره ای اين روند منجر به اشباع سرمايه . کردند

اد می سود اضافه ايج. در کشورھای متروپل می شود

زيرا . وارد ھمان حوزه نمی تواند بشود ولی سود ،شود

در اين . شده اند ثابتقيمت ھا با توافق و برنامه ريزی 

 ۀباع تبديل می شود به بحران سرمايدوره بحران اش

ديگر  به نقطهاضافی را  ۀاکنون بايد اين سرماي .اضافی

چه جايی بھتر از ھمان . صادر کنند تا بتواند سودآور باشد

کشورھای حاشيه ای که در پيش غارت کرده بودند و 

 .ھا را به نابودی کشانده بودند آن ۀتمامی صنايع اولي

ه ای سرمايه داری وجود نداشت ياما در کشورھای حاش 

اين . که بتواند سرمايه به آن صادر شود و سود آور باشد

بازار داخلی  ،رمايه بايد چه توليد کند؟ اين سرمايهس

مواد  ۀی وارد حوزبدر نتيجه سرمايه داران غر. نداشت

برای کنترل مواد خام بود که به قول لنين . خام شدند

دنيا . تقسيم مجدد کردندارشی ھا جھان را بين خود گليا

اضافی که جايی نمی توان  ۀمنبع سود آوری برای سرماي

 .، شدکردگذاری سرمايه 

کنون در اين کشورھا سرمايه داری اليگارش مالی شکل  

. ھا می شوند متروپل خدمتکار اين یھا می گيرد و دولت

سياست خارجی اين اليگارشی را مورد اجرا  دولت ھا

قرار می دھند و برای دسترسی به مواد خام کشورھای 

 کسب سود بيشتر وارد رقابت با ھم می جھتپيرامونی 

ی اين رقابت ھا ۀجيتن). نفت ۀدر ايران در حوز(شوند 

بر  که بود جھانی جنگ اول و دوم ،دول غربی ميان

رای بھتر کردن بو ملت ھا  -اساس رقابت ھای دولت

Qزم به ذکر است  .صورت گرفت وضعيت اليگارشی ھا

می ھا ھنوز در سطح ملی عمل  که در اين دوره اين

للی و  به يک ارتباط مابين ھم در سطح بين الم کردند

  .بودندپيوند نخورده 

به يک رقيب سرمايه در کشورھای پيرامونی، امپرياليزم 

داری بومی که ايجاد مزاحمت و دردسر نمايد، نياز 

 - اتکا به طبقات و اقشار غيربورژوااين با نداشت؛ بنابر

ماقبل و روحانيت فئودال، زمين دار، حکام و پادشاھان 

و دولت دست نشانده و  يک ھيئت حاکم - سرمايه داری

در اين جا جلوی رشد . وابسته به خود را ايجاد نمودند

تضاد بين در اين دوره . بورژوازی بومی را شديداً گرفتند
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در بسياری از کشورھای و امپرياليزم » ملی«بورژوزای 

 .پيرامونی باQ می گيرد

  چھارم دورۀ

. پس از جنگ جھانی دوم تغيير مھمی ايجاد می شود

. ايجاد می گرددو جديدی  زياد اختراعات تکنولوژيک

. مانند صنايع ھواپيمايی و موشک سازی و صنايع مدرن

در کتاب سرمايه (ندل بعد از جنگ دوم به قول ارنست م

شکل » تکنولوژيک مداوم«دوران انق8ب ): داری پسين

، و )ماشين بخار(پس از انق8ب صنعتی اول . می گيرد

ب سوم ، و انق8)صنعت برق(انق8ب صنعتی دوم 

، انق8ب مداوم صنعتی )صنايع ھواپيمايی و الکتروتيک(

تحوQت . و دائمی است اين انق8بات پی در پی. آغاز شد

  دائمی مبدل شده است ۀتکنولوژيک به يک پديد

ه اضافی ب ۀسرماي) ١٩۵٠(پس از جنگ دوم جھانی  

نرخ . آوری تکنولوژيک دائمی شددست آمده، صرف نو

تکنولوژی  ۀخ سود عادی در حوزسود بيشتر از نر

ترکيب صدور سرمايه از . انگيزه داشت و شدت يافت

صدور  ۀبخش عمد. تغيير می کند ١٩۵٠ھای  سال

صدور . سرمايه در ميان کشورھای امپرياليستی است

که با  کشورھای عقب افتاده ناچيز می شودسرمايه به 

در کشورھای . ک8سيک امپرياليزم متفاوت است ۀدور

 گرچه مستقيماً  کتکنولوژي ۀسرماي ۀبخش عمد ،پيشرفته

به شکل غير مستقيم ولی با وسايل توليد پيوند ندارد، 

وسايل الکترونيکی يک تلفن ھمراه  مث8ً . ارتباط دارد

. توليدی است ۀتوليدش مرتبط به پيشرفت در حوز

مند وسايل توليدی زتکنولوژی جديد به شکل دائمی نيا

سايل توليد سابق اشباع می شود و در نتيجه، و. نوين است

اين روند، به . می کند» باد«روی دست سرمايه داران 

قبل  ۀدر دور. بحران اشباع وسايل توليد مبدل می شود

بحران اشباع مالی وجود داشت و در اين دوره بحران 

البته گرچه ھمواره توليد مواد خام . اشباع وسايل توليد

تکنولوژی  ۀدر حوزھنوز ادامه داشته، اما سرمايه 

به عبارتی ھر روز تکنولوژی جديد توليد . متمرکز است

می شود و اين روند نياز به تحوQت تکنولوژيک و توليد 

در نتيجه، وسايل توليد اشباع . وسايل توليدی جديد دارد

ايجاد نمی  باQيی می شود و ديگر ھمانند سابق نرخ سود

. می شودچنين پديده ای در وسايل نظامی نيز ديده . کند

. بنابراين، جنگ راه می اندازند تا س8ح را استفاده کنند

ما در اين دوره شاھد  .در سطح اقتصادی ھم چنين است

اشباع وسايل توليد يا تکنولوژی دست دوم در جھان 

تنھا راه برون رفت از بحران، . سرمايه داری ھستيم

اما، . بازار خارجی استاز  یمپرياليستدخالتگری ا مجدداً 

ک8سيک امپرياليزم به علت جلوگيری  ۀدر پيش، در دور

از رقابت با سرمايه داری بومی، رشد سرمايه داری ملی 

را مسدود کرده بودند و تمام قدرت را در دست قشرھای 

متمرکز ) زميداران، تجار، آخوندھا(پيشا سرمايه داری 

بايد اين روند را تغيير دھند و  اما، اکنون. کرده بودند

اکنون امپرياليزم بايد . به وجود آورند» جديد«بورژوازی 

اين جوامع را سرمايه دارای کند تا بحران خود را حل 

  .کند

 ۀکه زمين یدر سراسر جھان در ميان کشورھای پيرامون

بدست آورده بودند روند  رشد سرمايه داری را نقداً  ۀاولي

 یدر آمريکا. داری را آغاز کردندراه اندازی سرمايه 

ايران، (ميانه ، در خاور)زيل و آرژانتين و غيرهبر(Qتين 

اندونزی، فيليپين، (دور ، در خاور)مصر، ترکيه و غيره

بنيادی ھم به نام . اين روند آغاز شد) سنگاپور و غيره

تدارکاتی  ۀسيس شد و اقدامات چند گانأت» فورد«بنياد 

 :گرديدز آغا

 ۀدر دور. وجود آيده سرمايه و سرمايه داری بايد ب - الف

لوکس و  کاQھای –مستغ8ت  –در زمين پيش تمرکز بر 

سيس أت. اين روند بايد سرمايه دارانه می شد. غيره بود

بانک تجارت  –صنعتی معدنی  ۀبانک ھای جھانی توسع

تجار و زمين داران را با دادن بانک ھا . و غيره ايجاد شد

  .ھا يک روزه تبديل به سرمايه داری بزرگ کردند آنبه 

ھا اغلب روستادر . می شدآزاد  بايد نيروی کار - ب

می  ،رويش کار می کردندکه سھمی از ملکی را  دھقانان

سازی دھقانان از اص8حات ارضی برای رھا. بردند

ھا به شھرھا برای فروش نيروی کار  روستا و آوردن آن

 .ود به عنوان کارگر صورت گرفتخ

آب و برق و جاده و راه . زير ساخت سرمايه داری - ج

 .آھن و غيره را ھم راه اندازی کردند

جھانی و در مرکز  کسياست بان اين برنامه ريزی عمدتاً 

جنگ در  ۀآن آمريکا بود،  اما آلمان نيز  در دور
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در  .بودانجام داده  آمريکای Qتين چنين اقداماتی را نقداً 

ايران اين روند مصادف شد با انق8ب سفيد شاه و 

  .اص8حات ارضی

در انتھا می خواستم اشاره کنم که رفقايی که با طرح 

که تمايزی بين برخی  اند قصد داشته» خرده امپرياليزم«

از ساير   )مانند ايران و ترکيه(از کشورھای پيرامونی 

د که در بگذارند، بايد توجه کنن) مانند آفريقا(کشورھا 

برای حل بحران واقع امپرياليزم تنھا آن کشورھايی را 

 ۀکرد که از پيش زمين ، سرمايه داریاشباع وسايل توليد

کشورھای ديگر را  هو آگاھان. سرمايه دار شدن را داشتند

در نتيجه خرده امپرياليزم شدن . از اين پروسه حذف کرد

نترل اين کشورھا از باQ توسط خود امپرياليزم و تحت ک

اگر منطق بحث رفيق اليف . امپرياليزم صورت گرفت

» ستامپريالي خرده«که اين کشورھای  چاغلی اين است

و  اند دارای استق8ل نسبی در تکامل اقتصادی خود بوده

 روزی به امپرياليزم مبدل می شوند، اين بحث کام8ً 

امپرياليزم بوده  ۀھا خود ساخت زيرا که اين. نادرست است

با گسست کامل از امپرياليزم است که می توان  تنھا. اند

اين . به جھش صنعتی و پيشرفت اقتصادی دست يافت

 .گسست ھم چيزی جز يک انق8ب سوسياليستی نيست

  با سپاس

پياده شده متن از معرفی بحث امپرياليزم در اتاق احيای 

  مارکسيستی

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8Ui0M0

ZhxBA&list=UUvFy89DyyF7YKHwGxw-

CGGw 

 

  

  

  

 

  : ضميمه

  ::دربارۀ خرده امپرياليزمدربارۀ خرده امپرياليزم

  کيه به عنوان قدرتی منطقه ایکيه به عنوان قدرتی منطقه ایترتر

متن پيش رو، بخشی از مقاله ای است با عنوان  :توضيح

ترکيه به عنوان قدرتی منطقه : دربارۀ خرده امپرياليزم«

به قلم اليف چاغلی، از تئوريسين ھای سازمان » ای

در ترکيه که به دنبال بحث ھايی » مارکسيست توتوم«

فارسی ترجمه  پيرامون امپرياليزم در عصر حاضر، به

  .شده است

***  

موضوع ُخرده امپرياليزم ابعاد مناقشه انگيزی دارد که 

ھر يک سرشاخۀ اخت8فاتی بر سر نحوۀ درک امپرياليزم 

چپ جھانی به طور اعم، و چپ . يا جھانی سازی ھستند

ترکيه به طور اخص، به دليل ناديده گرفتن تمايز ميان 

يه داری، به مراحل استعماری و امپرياليستی سرما

يک نمونه از . رويکردھای سياسی نادرستی درغلتيده اند

چنين رويکردھايی را می توان در ارزيابی کشورھايی 

نظير برزيل، آرژانتين و ترکيه به عنوان شبه مستعمره يا 

ھرچند اين گونه موضع گيری . نومستعره، مشاھده کرد

يز در ھا سال ھا غالب بوده اند، ولی شاھديم که اخيراً ن

چارچوب بحث ھای پيرامون جھانی سازی جان تازه ای 

يک نمونۀ تيپيک آن، . به خود گرفته و عمومی شده اند

اين است که جھانی سازی تحت نظام سرمايه داری را 

يک وضعيت تکامل يافته تر از امپرياليزم به حساب نمی 

آورند و انکار می کنند، و در عوض آن را مرحله ای 

  .معرفی می نمايند» راتوریامپ«جديد از 

- منشأ اين گونه ديدگاه ھا، که به رويکردھای جھان سوم

٥٢گرا
دامن می زنند، آکادميسن ھای غرب بوده اند که  

اين . عموماً ھم خود را مارکسيست خطاب می کنند

٥٣مواضع که با سوسياليزم ملی توسعه گرا
در بين چپ  

چپ  سنتی استالينيست درھم آميخته است، جريان ھای

خرده بورژوايی در کشورھايی نظير ترکيه را ايجاد و 

و امروز گويی اين گفته اثبات می شود که . تغذيه کرد
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١١٦ 
، چرا که مناسبات »تاريخ چيزی نيست جز تکرار«

نابرابر در جھان سرمايه داری ھنوز ھم به عنوان نوعی 

معرفی می گردند، و بنابراين شگرد » استعمار نو«

بورژوايی به ھمين ترتيب حفظ و  مغلطه ھای چپ خرده

  .تقويت می شود

در واقع اين دسته از گروه ھای چپ، شايستۀ آن ھستند 

، چرا که »انق8بی«خوانده شوند، نه » محافظه کار«که 

از بسياری تغيير و تحوQت مھمی که به دنبال سقوط 

اتحاد شوروی و مانند آن آغاز گرديد، درس نگرفته و 

. تباھات خود تسويه حساب نکرده اندھنوز با گذشته و اش

بلکه می . اين موضوع فقط به ترکيه مربوط نمی شود

توان بازتاب ھای آن را در گوشه و کنار جھان مشاھده 

با اين وجود واضح است که اين مشکل در ترکيه . کرد

جدی تر است، چرا که در اين جا گرايش ھای چپ خرده 

ت تاريخی و بورژوايی به دليل ويژگی ھا و خصوصيا

  .اجتماعی ترکيه، بسيار وسيع و ريشه دار ھستند

بنابراين درک صحيح از تغيير و تحولی که کشورھای 

سرمايه داری نظير ترکيه از خ8ل سازوکار جھانی 

. سرمايه داری پشت سر گذاشته اند، بسيار حياتی است

ھرچند ترکيه به قدرت ھای امپرياليستی وابسته است، 

ک کشور خرده امپرياليست مبّدل شده ولی اکنون به ي

است که در آن سرمايه داری با جھش ھا و پرش ھايی 

در نتيجۀ اين فرايند تغيير، بورژوازی ترکيه . توسعه يافته

درگيری . درد ناشی از پوست اندازی را تجربه می کند

ھای درونی در داخل بلوک قدرت بورژوازی که مدت 

امروز . مر استھاست ادامه دارد، انعکاس ھمين ا

بورژوازی ترکيه اساساً از نظر چگونگی درک مشک8ت 

قابل توجه ترکيه و سياست جھانی و متعاقباً بسط 

رويکردھای سياسی متناظر با آن، به دو پاره تقسيم شده 

  .است

ھرچند طيف گسترده ای از موضع گيری ھای متفاوت، 

با وجود برخی اخت8فات ظريف، وجود دارد، ولی می 

نيم به طور کلی اين دو گروه را مدافع وضع موجود و توا

جبھۀ ليبرال مسيری را پيش می . ليبرال محسوب کنيم

کشد که سطح کنونی سرمايه داری ترکيه و نياز به توسعه 

٥٤طلبی
غيرنظامِی مدافع - اقشار نظامی. مستلزم آن است 

وضع موجود، به عنوان نيروی محافظه کار ميدان 

وجودی که زير فشار حاصل از  سياسی بورژوازی، با

ضروريات اقتصادی تضعيف می شوند، ولی از مقاومت 

ھمان طور که به راحتی می . کردن دست برنداشته اند

توان از تنش ھای بی وقفه در حيات سياسی کشور ترکيه 

چنان به عنوان سّدی در دريافت، چنين نقاط مقاومتی ھم

ی دردسر برابر اتخاذ راه حل ھای سياسی فوری و ب

  .نسبت به ملزومات اقتصادی عمل می کند

نمايندگان ھوشمند بورژوازی به خوبی آگاھند که برای 

بيش تر به جلو راندن سرمايه داری ترکيه، فائق آمدن 

از منظر . برای اين موانع امری ضروی و حتمی است

جبھۀ طبقۀ کارگر و برای ھدايت يک مبارزۀ انق8بی 

نيز اين يک ضرورت مطلق مؤثر عليه سرمايه داری 

است که نيروھای انق8بی پيشتاز اين جبھه، واقعيات 

جھان و کشور را خارج از کليشه ھای خرده بورژوايی 

  .ارزيابی کنند

  خرده امپرياليزم به چه معناست؟

ما در جايی ديگر به تفصيل به ويژگی ھای سرمايه داری 

اQترين امپرياليستی پرداختيم و وجوه اخت8ف ميان اين ب

مرحلۀ توسعۀ سرمايه داری را با دورۀ استعمارگری بيان 

به ). اليف چاغلی، از استعمارگری تا امپرياليزم(کرديم 

ع8وه تأکيد کرديم که درک و پذيرش اين موضوع که 

توسعه طلبی امپرياليستی و توسعه طلبی استعماری دو 

مفھوم غيريکسان ھستند، از نظر استراتژی مبارزۀ 

  .ی پرولتاريا فوق العاده مھم استانق8ب

اجازه دھيد به اختصار ويژگی ھای اساسی مرحلۀ 

امپرياليزم، . امپرياليستی سرمايه داری را  يادآوری کنيم

نظام سرمايه داری جھانی بر پايۀ برتری و تفّوق سرمايۀ 

امپرياليزم يک شيوۀ توسعه طلبی است که از . مالی است

رقابت امپرياليستی، که . درقابت انحصاری بيرون می آي

متمايز از دورۀ استعمارگری سرمايه داری است، نه با 

جستجو برای تقسيم جھان بر اساس مرزھای جغرافيايی، 

که اساساً برای تقسيم حوزه ھای نفوذی که دست سرمايۀ 

سرمايه . مالی را باز بگذارد، به حرکت واداشته می شود
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١١٧ 
دنبال غلبه بر داری در مرحلۀ امپرياليستی خود به 

ملت، -المللی شدن نيروھای مولد و دولتتناقض ميان بين

  .از طريق جابه جايی و تحّرک جھانی سرمايۀ مالی است

اگر بخواھيم سرمايه داری امپرياليستی را بر حسب ھمين 

که در جھان امروز نيز به  -خصوصيت اخير تعريف کنيم

ترين می توان گفت که باQ -مراتب برجسته تر شده است

مرحلۀ سرمايه داری به معنای يک اقتصاد جھانی است 

. که بر مبنای قانون رشد ناموزون و مرکب عمل می کند

نظام جھانی سرمايه داری يک ھرم ھيرارشی تشکيل می 

پيشرفته، متوسط و «دھد که مراتب آن به طوری کلی به 

تقسيم می شوند و کشورھای مختلف » توسعه نيافته

اين ھرم مطابق با قدرت خود رتبه بندی  سرمايه داری در

در باQترين مرتبۀ اين ھرم قدرت، کشورھای . می گردند

پيشرفتۀ سرمايه داری قرار دارند که ما به عنوان 

در مورد اين مقوله، مناقشۀ . امپرياليست توصيف می کنيم

مناقشه انگيزترين مرتبه در اين ھرم، . زيادی وجود ندارد

ی توسعه يافتۀ متوسطی ھستند که کشورھای سرمايه دار

حرکتی روبه باQ نشان می دھند، و بنابراين طيف وسيعی 

  .از اخت8ف سطح را به نمايش می گذارند

-اين که مراحل مختلف توسعۀ يک فرايند اقتصادی

اجتماعی را به شکل ايستا و ايزوله تجسم کنيم، منجر به 

ت، اين خواھد شد که مرزبندی ھای شديداً سفت و سخ

عاميانه و مکانيکی ميان کشورھای سرمايه داری توسعه 

برای . يافتۀ متوسط و کشورھای امپرياليستی ترسيم کنيم

کسانی که واقعيت را از ديد محدود خود نگاه می کنند، 

درک تغييراتی که درحال رخ داده بوده است، ناممکن می 

آن ھا يا قادر نيستند که ببينند و درک کنند، يا . نمايد

تمايلی ندارند که بپذيرند کشورھای سرمايه داری توسعه 

يافتۀ متوسط درحال حرکت به سوی تبديل شدن به قدرت 

امپرياليستی بوده و در اين راستا فرايندھای تغيير 

با اين حال برای کسانی که به . ساختاری را طی کرده اند

روش ديالکتيکی به موضوع نزديک می شوند، روشن 

داری در آن دسته کشورھايی که مراتب است که سرمايه 

مختلفی از توسعه را در ھرم ھيرارشی قدرت دارند 

ساختارھای . ، ساکن و ايستا نيست)باQ، وسط و پايين(

به (اجتماعی مختلف عموماً در حرکت اند -اقتصادی

  ).سمت باQ و گاھی پايين

مث8ً در . يک تحليل عميق تر، کليشه ھا را خواھد شکست

نفع کشورھای امپرياليستی نيست که مانند دورۀ عمل به 

استعمارگری، يک کشور وابسته را به لحاظ اقتصادی در 

حالت انفعال و عقب ماندگی، و صرفاً به عنوان منبع مواد 

در عصر امپرياليزم، روابط متقابل . خام نگاه دارند

اقتصادی ميان کشورھای مختلف سرمايه داری، برای به 

خ ھای اقتصاد مطلقاً ضروری حرکت درآوردن چر

بازار سرمايه داری ضرورتاً بايد در تمامی . ھستند

کشورھا، و نه فقط در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری، 

  .نشو و نما کند

بنابراين اين ايده که امپرياليزم به کل کشورھای خارج از 

مدار کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری را به لحاظ 

ه با واقعيات سازگار است نه با اقتصادی عقب می زند، ن

سرمايه داری امپرياليستی، وابستگی . تحليل مارکسيستی

متقابل ميان کشورھای سرمايه داری با سطوح مختلف را 

و تنھا با بلوغ مرحلۀ . با روابط نابرابر منعکس می کند

امپرياليستی است که اين حقيقت که سرمايه داری نظامی 

قتصادی که عملکردی جھانی است، يعنی يک نظام ا

جھانی را ايجاد می کند، معنای کامل خود را به دست می 

  .آورد

کّل تاريخ گوشه و کنار جھان از اواسط قرن بيستم به اين 

طی اين سال ھا کشورھای . سو، مؤيد ھمين امر است

بسياری با ابعاد مختلف، به لحاظ اقتصادی و سياسی 

رکب و از دستخوش تغيير شده اند، ھرچند به شکل م

خ8ل بحران ھای ناشی از قوانين عملکرد نظام سرمايه 

ملت ھا در کشورھای مستعمره ساخته شد و -دولت. داری

درست مانند . يک بازار سرمايه داری شروع به رشد کرد

مورد ترکيه، در برخی کشورھای بزرگی که روزی به 

ملت ھای -موقعيت شبه مستعمره سقوط کرده بودند، دولت

مايه داری به توسعۀ اقتصادی قابل م8حظه ای جديد سر

بنابراين کشورھای مستعمره و شبه مستعمره . دست يافتند

در گذشته، اينک در ھرم نظام سرمايه داری 

امپرياليستی، به عنوان کشورھای سرمايه داری توسعه 

و کشورھايی . نيافته يا توسعۀ يافتۀ متوسط جای گرفتند

ه بزرگ و به لحاظ نظير ھند، برزيل و ترکيه ک

ژئواستراتژيک مھم ھستند، با گذشته زمان خود را به 

  .سطح قدرت ھای منطقه ای ترفيع داده اند



 

١١٨ 
سرمايه داری يک نظام اقتصادی است که بدون رقابت 

در سطح ملی و جھانی ميان سرمايه ھايی با نوع و 

رقابت . ترکيب گوناگون، قادر به ادامۀ حيات نيست

صار سرمايه داری را خلق می کند و سرمايه داری، انح

در عصر امپرياليزم که تحت سلطۀ روابط انحصاری 

بنابراين . قرار دارد، رقابت به سطوح باQتری می رسد

رقابت انحصاری در ميان گروه ھای سرمايۀ ک8ن، به 

در عصر امپرياليزم، اقتصاد نه فقط . حّد اعلی می رسد

نين در ساير چدر پيشرفته ترين کشورھا، بلکه ھم

-مناسبات پيشا. کشورھای سرمايه داری متنوع می شوند

سرمايه داری توليد به شکل ھا و آھنگ ھای متعّددی 

مضمحل می گردند و مناسبات توليدی سرمايه داری در 

  .کشورھای مختلف تکامل می يابند

در نتيجۀ اين تغيير، سرمايه داری انحصاری می تواند 

اً وجود يا عدم وجود سرمايه حتی در کشورھايی که عموم

داری در آن ھا مورد سؤال بود، غالب گردد و برخی از 

آن ھا حتی می توانند به قدرت ھای خرده امپرياليست 

نيازی نيست که برای مشاھدۀ اين موضوع . تبديل شوند

ترکيه که روزی يک کشور سرمايه . خيلی دور برويم

ب و تاب داری توسعه نيافته بود، به دنبال رشد پرت

، به يکی از کشورھای ١٩۶٠سرمايه داری پس از 

پس از . سرمايه داری توسعۀ يافتۀ متوسط تبديل شد

، يک فرايند تغيير ساختاری شتابزده در جھت باز ١٩٨٠

کردن درھا به سوی جھان بيرون وجود داشت، آن ھم 

تحت رژيم ھای بورژوايی غيرعادی ای که با سرکوب 

زحمتکش، محيط زيست تقريباً  طبقۀ کارگر و توده ھای

در نتيجه . بی دردسری را برای سرمايه خلق کردند

ترکيه در ميان کشورھای سرمايه داری متوسط، رو به 

باQ حرکت کرد و به يک کشور خرده امپرياليست مبدل 

  .شد

مفھوم خرده امپرياليزم، معّرف موقعيتی است پايين تر از 

باQتری را در ھرم کشورھای امپرياليستی که رتبه ھای 

ھرچند . ھيرارشی امپرياليستی به خود اختصاص می دھد

يک کشور خرده امپرياليست ھنوز به اندازۀ کشورھای 

فوقانی از نظر اقتصادی قدرتمند نيست و به اندازۀ آن ھا 

در تعيين دستورکار جھان تأثير نمی گذارد، ولی مستقيماً 

کارخانۀ روابط توسعه طلبی را در منطقۀ خودش در 

به ھمين . قدرت ھای بزرگ امپرياليستی ھدايت می کند

خاطر است که کشورھايی که در ميان کشورھای توسعۀ 

يافتۀ متوسط ترفيع می يابند، مقام خرده امپرياليست را 

  .احراز می کنند

واضح است که ميزان وابستگی يک کشور خرده 

ير امپرياليست به کشورھای امپرياليستی، در قياس با سا

کشورھای سرمايه داری که در اين سطح از توسعه 

آن دسته از کشورھای . نيستند، قطعاً سست تر است

سرمايه داری که به سطح قدرت ھای منطقه ای رسيده 

اند، گاھی می توانند برای حرکت مستقل تر بنا به منافع 

با گذشت . خود، قدرت ھای بزرگ را به مبارزه بطلبند

ابط آن ھا با قدرت ھای بزرگ زمان شکل و ماھيت رو

به عنوان مثال . امپرياليستی، به منفعت آن ھا می انجامد

در ھمان حال که آن ھا روزی فقط ژاندارم سادۀ قدرت 

ھای بزرگ در مناطق خودشان بودند، اکنون به دنبال اين 

ھستند که ھمراه با قدرت ھای بزرگ برای رفع عطش 

  .توسعه طلبی شان حرکت کنند

کشورھای خرده امپرياليست ھنوز خيلی قدرتمند اگرچه 

نيستند که بخواھند در مقياس جھانی دستور صادر کنند، 

ولی واقعاً می توانند يک کانون قدرت را در مناطق 

ترديدی نيست که اين وضعيت . خودشان به وجود آورند

زمينۀ عينی را برای رقابت ميان کشورھايی با موقعيت 

برای مثال، وضعيت . می کندمشابه در منطقه ايجاد 

آرژانتين و برزيل در امريکای جنوبی يا ترکيه و ايران 

در خاورميانه، بازتابی از اين نوع بستر عينی برای 

اين قبيل مناطق ھميشه پتانسيل نزاع و . رقابت ھستند

ھمان . اصطکاک بر پايۀ سودای توسعه طلبی را دارند

عثمانی و  طور که روزی رقابت ميان امپراتوری ھای

پارس در تاريخ وجود داشت، امروز ايران و ترکيه ھم، 

به عنوان ميراث ھای اين دو امپراتوری، ھر يک 

  .ادعاھای توسعه طلبانۀ خود را نسبت به منطقه دارند

برای مطالعۀ متن کامل، به انگليسی، به لينک زير رجوع 

 :کنيد

http://en.marksist.net/sites/mtw6/files/On%2

0Sub-imperialism-

%20Regional%20Power%20Turkey.pdf 


