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 مازیار رازی    یشگفتارپ

روسیه، متکی بر پیش بینی های کارل مارکس، نخستین و  ۱۹۱۷صدمین سالگرد انقالب اکتبر 
تی است که طبقه کارگر و زحمتکشان را در یک جامعه عقب افتاده روسیه تنها انقالب سوسیالیس

 تجاربگرچه این انقالب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  . قدرت قرار داد رتزاری، بر مصد
 یتدر تاریخ بشر غنی ترین تجاربکماکان به مثابه  آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی

در تاریخ معاصر  اکثریت مردم ستمدیده  بار برای نخستینر، به سخن دیگ. محسوب می شود
مستقیما در  ،ری به مثابه ارکان قدرت سیاسیقدرت سیاسی را با تشکیل شوراهای کارگ ،جامعه
ت در دوره پس از تسخیر قدر. گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردندخود  دست 

تاریخ   در ما شاهد یکی از دمکراتیک ترین جوامع بشریت  ،سیاسی توسط شوراهای کارگری
 . بودیم

و  اه ، آنارشیست ها سوسیال دمکرات انقالب از جمله بر خالف ادعای های مغرضانه مخالفان 
و  کارگران سازماندهی-خودسایه روشن های گرایشات خرده بورژوا، این انقالب توسط ابزار 

بدیهی است که حزب بلشویک به رهبری لنین و . رهبری شد و هدهقانان و سربازان  بوجود آمد
تحقق اولین انقالب  .ایفا  کردند  ۱۹۱۷سکی نقش تعیین کننده در رهبری انقالب اکتبر تروت

ساعات  از. تمامی جهان امپریالیستی شدها و هراس سوسیالیستی در جهان منجر به نگرانی 
ری به رهب تی و متحدان ارتجاعی  آنها در روسیهکشور امپریالیس ۱۴روسیه،  ۱۹۱۷اولیه انقالب 

لت جوان یک دو به یکی از  وحشیانه ترین تهاجمات نظامی علیه  آغاز امپریالیسم بریتانیا، 
اما، حمله نظامی تمامی نیروهای نظامی امپریالیستی در مقابل ارتش سرخ به . ، کردندکارگری

وسط ت اقتصادی های اما، تخریب .میدرهبری لئون تروتسکی پس از دو سال به شکست انجا
وان از پیشر ارتجاعی و کشته شدن صدها هزار تنامپریالیسم و توطئه های دائمی نیروهای 

کارگری در جبهه های جنگ، شرایط را برای پیروزی یک ضد انقالب  ترمیدوری به رهبری 
 .استالین آماده کرد

و  ، بسیار  حائز اهمیتسرمایه داری در ایرانرز ضد برای جوانان مبا ،این انقالب کسب تجارب
 ه تمامبمتعصبانه تاریخ انقالب روسیه  از اینرو مطالعه دقیق غیر مغرضانه و غیر. حیاتی است

 ۲۰۱۷اکتبر          .انتشار این دفتر تالشی است در این راستا. جوانان مبارز ایران توصیه می شود
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تر شدن وضعیت بحران عمیق اقتصادی و سیاسی و انشقاق در درون هیئت حاکم ، وخیم
داری، پیش شرط های های مردم و سازماندهی و تداوم مبارزات کارگری علیه نظام سرمایهتوده

مه یت کنونی ایران هاین پیش شرط های در وضع. عینی برای دوره ی اعتالی انقالبی است
. )یا رهبری جنبش کارگری است(آنچه کمبود آن احساس می شود پیش شرط ذهنی . صادق اند

چنانچه این عامل ذهنی تحقق یابد؛ انقالب اجتماعی علیه نظام سرمایه داری می تواند در 
ان هاز اینرو بررسی یکی از عظیم ترین انقالبات ج. دستور کار پیشروان کارگری قرار گیرد

ن از راو درس گیری از آن برای فعاالن کارگری و جوانان انقالبی ای) روسیه۱۹۱۷انقالب اکتبر (
 .اهمیت بسیاری برخوردار است

حکومت مطلقه ی تزاری از یکسو به زیر ضربات شورش های قحطی زدگان  ۱۹۱۷در فوریه ی  
یان می توان ب. و از سوی دیگر زیر ضربات سربازان و از هم پاشیدگی ارتش قرار گرفت و فقرا

روسیه ناشی از ناتوانی کارگران در برقرار کردن پیوندی بین  ۱۹۰۵داشت که شکست انقالب 
ی تزاریزم بسیار برا ۱۹۱۷برقراری این پیوند در سال . جنبش کارگری و جنبش دهقانی بود

 .مهلک و حیاتی بود

، طبقه ی کارگر نقشی اساسی ایفا کرد. اما به علت فقدان یک ۱۹۱۷در وقایع انقالب فوریه 
رهبری انقالبی؛ ناکام ماند و به پیروزی دست نیافت. قدرت اجرائی که از تزاریزم گرفته شده بود، 
در دست حکومت موقت که ائتالفی بود از احزاب بورژوایی نظیر کادت ها (دموکرات های طرف 

ونرها) ل رولوسیر قانون اساسی) و گروه های میانه رو در جنبش کارگری (منشویک ها و سوسیادا
 قرار داده شده بود.

با وصف این، جنبش توده ای آن چنان پرتوان و نیرومند بود که نهادهای تشکیالتی خود را به 
له ی ه به وسیهمراه داشت، یعنی شوراها (سوویت) نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان ک

روسیه تحت رژیم قدرت دو گانه  ۱۹۱۷گارد سرخ مسلح حمایت می شدند. بدین ترتیب از فوریه 

۱۹۱۷انقالب اکتبر    درس های اساسی
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بالفعل قرار داشت. حکومت موقت که بر دستگاه دولت بورژوائی در حال تالشی استوار بود. با 
 .درت دولت کارگری بود، مواجه گردیدشبکه ی شوراها که در حال ساختن و برقرار کردن ق

روسیه، مبنی بر این که انقالب  ۱۹۰۵بدین ترتیب، پیش بینی لئون تروتسکی در پایان انقالب 
آینده روسیه شاهد شکفتن هزاران شورا خواهد بود، به حقیقت پیوست. مارکسیست های 
انقالبی در روسیه و در کشورهای دیگر چاره ای جز بررسی مجدد تحلیل های خود از ماهیت 

 در حال پیشرفت روسیه نداشتند.قالب اجتماعی ان

مارکسیست های انقالبی، از همان ابتدا چنین می پنداشتند که انقالب روسیه یک انقالب 
بورژوائی خواهد بود. از این رو، با توجه به عقب افتادگی روسیه، تکالیف اساسی این انقالب، 

دموکراتیک در سده های هیجدهم و نوزدهم، تکالیف  -مشابه تکالیف انقالبات کبیر بورژوا
راتیک ارزیابی شد. یعنی: سرنگونی حکومت مطلقه، کسب آزادی های دموکراتیک بورژوا دموک

و قانون اساسی، آزادی دهقانان از قیود شبه فئودالی؛ آزادی ملیت های تحت ستم؛ و ایجاد بازار 
متمرکز ملی جهت تضمین رشد سریع سرمایه داری صنعتی، که خود برای تدارک انقالب 

ن نتیجه این ارزیابی، استراتژی ای بود که بر پایه ی اتحاد بی سوسیالیستی آتی ضروری است.
بورژوازی لیبرال و جنبش کارگری استوار بود، که در آن جنبش کارگری باید به مبارزه جهت 
خواست های آتی طبقه قناعت می کرد (هشت ساعت کار در روز، آزادی تشکیالت و اعتصاب و 

قالب (ان» خود«اجرای هر چه بنیادی تر تکالیف انقالب  غیره)، و در عین حال بورژوازی را برای
 .بورژوا دموکراتیک) تحت فشار قرار می داد

مردود شناخته شده بود. او به تحلیلی که مارکس از طرز  ۱۹۰۵این استراتژی توسط لنین در سال 
ال انجام داده بود، اشاره کرد: به زعم مارکس در س ۱۸۴۸برخورد بورژوازی، پس از انقالب 

به مجرد آن که پرولتاریا در صحنه ی سیاست پدیدار گردید، بورژوازی از بیم قدرت  ۱۸۴۸
کارگران به اردوی ضدانقالب پیوست. لنین تحلیل سنتی مارکسیست های روسیه از تکالیف 
انقالب روسیه را تغییری نداد. لیکن با توجه به خصلت آشکارا ضدانقالبی بورژوازی به این 

بود که تحقق این تکالیف از طریق اتحاد ما بین بورژوازی و پرولتاریا امکان پذیر نتیجه رسیده 
 زین آن نمود.نیست، و به همین خاطر اندیشه اتحاد ما بین پرولتاریا و دهقانان را جایگ

اری ، به تصور لنین، بر پایه ی اقتصاد سرمایه د»دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان«اما 
 .و در زمینه ی کلی دولتی که هم چنان بورژوا باقی خواهد مانداستوار بود 
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لئون تروتسکی به ضعف این بینش اشاره کرده بود یعنی: عدم  ۱۹۰۶ -۱۹۰۵در خالل سال های 
 ۱۹۱۷توانائی تاریخی دهقانان در تشکیل یک نیروی سیاسی مستقل (لنین این نکته را پس از 

هقانان، در تحلیل نهائی، همواره از رهبری بورژوایی و یا اذعان کرد). در سراسر تاریخ معاصر، د
رهبری پرولتاریائی دنباله روی کرده اند. با لغزش اجباری بورژوازی به اردوی ضدانقالب، 
سرنوشت انقالب بستگی دارد به توانائی پرولتاریا در کسب سیطره ی سیاسی بر جنبش دهقانان 

نان تحت رهبری پرولتاریا. به عبارت دیگر: انقالب و برقراری اتحاد ما بین کارگران و دهقا
روسیه تنها در صورتی می توانست پیروز شود و وظایف انقالبی خود را تحقق بخشد که پرولتاریا، 
با برخورداری از پشتیبانی دهقانان فقیر، قدرت سیاسی را تسخیر کرده و دولت کارگری را مستقر 

 .می نمود

اوم اعالم می کند که از آن جائی که در عصر امپریالیزم، بورژوازی بدین ترتیب نظریه انقالب مد
، در کشورهای عقب افتاده توسط حلقه های بسیاری به ”بومی“یا  ”لیبرال“یا  ”ملی“به اصطالح 

 -امپریالیزم خارجی و طبقات حاکم سنتی وابسته است. بنابر این وظایف تاریخی انقالب بورژوا
ب ارضی، استقالل ملی، کسب آزادی های دموکراتیک و اتحاد دموکراتیک (که شامل انقال

کشور به منظور رشد صنایع می شود) از طریق استقرار دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا، با پشتیبانی 
روسیه، پیش بینی تروتسکی در سال  ۱۹۱۷دهقانان فقیر، تحقق پذیر است. مسیر انقالب 

 ر کلیه ی انقالباتی که در کشورهای عقب افتاده تا کنونرا کامالً تایید کرد (هم چنین مسی ۱۹۰۶
 ).روی داده اند

لنین در مراجعت به روسیه، به فوریت این امکانات عظیم انقالبی را دریافت. با تزهای آوریل، 
لنین جهت گیری حزب بلشویک را در راستای نظریه انقالب مداوم تغییر داد. بلشویک ها می 

سط شوراها و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه می کردند. اگر چه بایست برای کسب قدرت تو
این موضع ابتدا از طرف رهبران قدیمی بلشویک (منجمله استالین، کامنف و مولوتف) که به 

چسبیده بودند، با مقاومت روبرو شد، لیکن به زودی توسط کل حزب  ۱۹۰۵فرمول های سال 
ز فشار کارگران پیشتاز بلشویک بود. کسانی که حتی قبل اتأیید گردید. و این عمدتاً به علت 

پرداختن آگاهانه این جهت گیری توسط لنین، به طور غریزی آن را اتخاذ کرده بودند. پیروان 
تروتسکی با بلشویک ها که برای کسب اکثریت در میان کارگران دست به کار شده بودند، متحد 

 .شدند

 قیام نابهنگام ژوئیه، کودتای ضدانقالبی و ناموفق کورنیلیفبه دنبال زد و خوردهای گوناگون (
به بعد بلشویک ها این اکثریت را در شوراهای شهرهای بزرگ به  ۱۹۱۷در اوت)، از سپتامبر 
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دست آوردند. از آن هنگام به بعد، مبارزه برای تسخیر قدرت در دستور کار قرار گرفت. در اکتبر 
 رهبری کمیته نظامی انقالبی پطروگراد که توسط تروتسکی(طبق تقویم غربی، نوامبر)، تحت 

 .رهبری می شد و وابسته بود به شورای پطروگراد، این مسأله تحقق یافت

این شورا از پیش موفق به جلب وفاداری تقریباً تمام پادگان های مستقر در پایتخت قدیمی تزار 
کل ارتش بورژوا سر باز زدند. بدین ترتیب قیام که مصادف بود با  شده بود، این ها از اطاعت ستاد

برگزاری دومین کنگره ی سراسری شوراهای روسیه، با کمی خونریزی صورت گرفت. دستگاه 
دولتی کهن و حکومت موقت سقوط کرد. دومین کنگره ی شوراها با اکثریت عظیمی به کسب 

اد. برای اولین بار در قلمرو کشوری وسیع، قدرت توسط شوراهای کارگران و دهقانان رأی د
 .یعنی یک دولت کارگری -دولتی مطابق با الگوی کمون پاریس مستقر شده بود

تروتسکی، در نظریه ی انقالب مداوم، پیش بینی کرده بود که پرولتاریا پس از تصرف قدرت نمی 
ه می بایست به ا نماید، بلکدموکراتیک اکتف -تواند تنها به اجرای تکالیف تاریخی انقالب بورژوا

تصرف کارخانه ها و ریشه کن کردن استثمار سرمایه داری پرداخته، ساختن جامعه سوسیالیستی 
در روسیه به وقوع پیوست. پس از  ۱۹۱۷را آغاز کند. این دقیقاً آن چیزی بود که پس از انقالب 

 -ز اجرای وظایف بورژواتسخیر قدرت پرولتری، انقالب به طور الینقطع و بدون طی مراحل، ا
می یابد (یا به طور  ”گسترش“سوسیالیستی،  -دموکراتیک به تحقق دادن تکالیف پرولتاریایی

 .همگام این تکالیف انجام می گیرد

برنامه ی حکومتی که در پایان دومین کنگره شوراها به قدرت رسید، از نقطه نظر وظایف آن، به 
ولید خالصه می شد. مبرم ترین وظایفی که برای انقالب برقراری کنترل و نظارت کارگران بر ت

اکتبر در نظر گرفته شده بود، عبارت بودند از: برقراری مجدد صلح، تقسیم زمین بین دهقانان، 
 .حل مسأله ی ملی، و استقرار قدرت واقعی شوراها در سراسر روسیه

ون که کارگران به قدرت اما بورژوازی ناگزیر از خرابکاری در اعمال سیاست نوین بود. اکن
خودآگاهی یافته بودند، دیگر نه استثمار سرمایه داران و نه خراب کاری آن ها را تحمل می کردند. 
بدین ترتیب از استقرار کنترل کارگران تا ملی کردن بانک ها، کارخانه جات بزرگ، و سیستم حمل 

انان و از وسایل تولیدی دهقو نقل فاصله کمی بود. به زودی، کلیه ی وسایل تولیدی به غیر 
 .مالکین خصوصی کوچک، در دست مردم قرار گرفت

مسلم است که سازمان دهی اقتصادی بر مبنای مالکیت عمومی وسایل تولید در کشور عقب 
افتاده ای که سرمایه داری در آن وظیفه ایجاد پایه های مادی سوسیالیزم را بسیار ناتمام گذارده 
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ای روبرو خواهد شد. بلشویک ها به خوبی از این مسأله آگاه بودند. اما است، با مشکالت عدیده 
آن ها معتقد بودند که دوره ی انزوای آن ها طوالنی نخواهد بود. انقالب پرولتاریائی مطمئناً در 
بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته به وقوع خواهد پیوست، به خصوص در آلمان. ادغام 

برای  مستحکمی -مان و انقالب ایتالیا می توانست پایه ی مادیانقالب روسیه، انقالب آل
 .جامعه ی بدون طبقه به وجود آورد

تاریخ نشان داد که امیدها بی اساس نبودند. انقالب در آلمان شروع شد. ایتالیا در سال های 
به شرایطی متشابه نزدیک شد. انقالب روسیه به منزله ی الگو برای انقالبات  ۱۹۲۰-۱۹۱۹

کسانی که  –سیالیستی جهان نقشی کلیدی ایفا کرد. سوسیال دموکرات های روسیه و اروپا، سو
لنین و تروتسکی در مورد انقالب جهانی، پایه و اساسی در  ”رویاهای“بعدها اعالم کردند که 

واقعیت نداشته است. آنان انقالب روسیه را از ابتدا محکوم به انزوا و شکست اعالم کردند. و 
نقالب سوسیالیستی در یک کشور عقب افتاده تخلیی دانستند. اما آنان فراموش می کنند آغاز ا

که شکست طغیان های انقالبی در اروپای مرکزی به سختی می توانست ناشی از فقدان 
مبارزات و استحکام انقالبی توده ها باشد. بلکه این شکست ها عمدتاَ از نقش ضدانقالبی که 

 .سی بین الملل، عالماً و عامداً ایفا کردند سرچشمه گرفترهبران سوسیال دموکرا

و رفقای آن ها، در رهبری و هدایت تسخیر قدرت توسط پرولتاریا  در این رابطه، لنین و تروتسکی
در اولین کشور جهان، به تنها اقدامی دست زدند که مارکسیست های انقالبی می توانستند به آن 

 برای جوانان. ها مبادرت ورزند، تا توازن نیروها را به سود طبقه ی کارگر تغییر دهند است
 ۱۹۱۷انقالبی ایران که در راه تدارک انقالب آتی گام برداشته؛ درس گیری از انقالب اکتبر 

با وجود پیامدهای منفی آن در دوره ( نخسین انقالب سوسیالیستی در جهان . حیاتی است
اکتبر  انقالب. ؛ یکی از مهم ترین دست آوردهای جنبش کارگری در سطح جهانی است)استالین

ر عمل نشان داد که تنها با اتکا به نهادهای خود کارگران و رعایت دموکراسی درونی است که د
هیچ نهاد دیگری به غیراز شوراهای کارگری قادر به تحقق . سازمان دهی انقالب عملی است

سازمان دهی انقالب با شورش های کور و جنگ . دادن انقالب روسیه نمی توانست باشد
سازمان دهی . و ژست های روشن فکرانه خرده بورژوایی؛ متفاوت استچریکی و جنجال ها 

از دیدگاه مارکسیست های انقالبی، انقالب مبارزه ای است میان . انقالب یک هنر است
دولت ابزاری است در دست نیروهای غالب . نیروهای اجتماعی برای کسب قدرت دولتی

نیروی محرک، موتور، : ود را داراستاین ابزار همانند ماشینی، اجزاء مشخص خ. اجتماعی
نیروی محرک دولت منافع طبقاتی است؛ مکانیزم موتوری . مکانیزم انتقال و مکانیزم اجرایی

 .آن تهییج، نشریات، تبلیغات و مدارس، حزب ها، مساجد، تظاهرات خیابانی و قیام هاست
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االخره و ب. می باشدمکانیزم آن تشکیالت مقننه، طبقه، قشرهای ممتاز جامعه، روحانیون، 
ا ت. مکانیزم اجرایی آن دستگاه اداری، پاسداران و پلیس، دادگاه ها، زندان ها و ارتش است

زمانی که کل این دستگاه دولتی از میان برنداشته نشود؛ هیچ یک از تکالیف جامعه حل نخواهد 
   . روسیه بود ۱۹۱۷این مهم ترین درس انقالب انقالب اکتبر . شد

   

 ۲۰۱۱اکتبر
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مصاحبه ی سایت 
با  »نبرد کارگر«

 مازیار رازی

 از متن انگلیسی برگردان
 آرمان پویان

 

انقالبی، به گمان من مطالعه تمامی  رهبرای درک انقالب و آماده شدن برای یک دو: نبرد کارگر
انقالبات در سراسر طول تاریخ، که شاید مهم ترین آن انقالب روسیه باشد، مهم است؛ به نظر 

 شما، چه درس هایی می توان از انقالب اکتبر روسیه آموخت؟

بله کامالً صحیح است؛ انقالب روسیه، به عنوان نخستین انقالب سوسیالیستی : مازیار رازی
تئوری های کارل مارکس، هنوز هم مهم ترین انقالب در مقیاس جهانیست و هنوز هم  ۀپای بر

به همین جهت، بررسی آن هم چنان دارای . درس های زیادی برای آموختن از آن وجود دارد
بسیار مهم در مورد این انقالب وجود دارد که می تواند  ۀسه جنب. موضوعیّت و اهمیّت ویژه است

 .قالبات آتی استفاده شود و من مایلم تا در این جا روی این سه جنبه مکث کنمبرای درک ان
نخستین درس، اثبات این موضوع بود که تئوری های مارکس، مبنی بر آن که انقالب، انقالب 

 ۀبه واقع این انقالب، نخستین تجرب. سوسیالیستی، در دستور روز قرار دارد، صحیح است
 .ها پیش از وقوع انقالب، از سوی کارل مارکس بسط داده شده بود عملی تئوری ای بود که سال

سال پیش از سوی  ۱۵۰برخی از این زاویه وارد بحث می شوند که اصوالً چنین مقوالتی، قریب به 
مارکس مطرح شده و ناگزیر اآلن دیگر بی ارتبط و غیر قابل تطابق با شرایط کنونی به نظر می 

 هجن شاهد جوامع جدیدی هستیم، جوامعی که نسبت به گذشته از دربه زعم آن ها، ما اآل. رسد
 ۱۹۱۷پیشرفت و پیچیدگی بیش تری برخوردار هستند و بنابراین آن چه که فی المثل در انقالب 

روسیه رخ داد، بی ارتباط با امروز است؛ چرا که این انقالب در یک کشور عقب افتاده و در مقطع 
زی آمادگی چنین انقالبی را نداشت و به همین خاطر، مسائل زمانی خاصّی رخ داد، بورژوا

آن ها تکرار می کنند که ما باید به دنبال ایده . مربوط به آن شرایط خاص مجدّداً تکرار نخواهد شد
 .هایی متفاوت با گذشته باشیم

من به شخصه با بحث به این شکل، به خصوص از سوی آن دسته از کسانی که خود را 
پیش از هر چیز، باید بگویم که به طور . مارکسیست انقالبی می خوانند، کامالً مخالفم

تاییدی بر نظریات  ۱۹۱۷انقالب اکتبر   

 کارل مارکس
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تأکید بر روی بعد زمانی یک سری تجربیات یا تئوری ها به عنوان معیار بی چون و چرای   کلی،
می  این دوستان درست بود، ما ۀچه بسا اگر گفت. مالً نادرست و نابجاستصحّت و سقم آن ها، کا

 ”زمان“باید بسیاری از یافته های صحیح گالیله، کپلر و کوپرنیک و امثالهم را هم صرفاً به علّت 
وم عل صههمین استدالل قابل تعمیم به عر. مطرح شدن آن ها یک سره کنار می گذاشتیم

توان تجربیات تاریخی و تئوری های اجتماعی را صرفاً با تکیه بر  یعنی نمی. اجتماعی هم هست
 .آن ها کنار بگذاریم ”زمان“

خی را در ماتریالیسم تاری. اجازه دهید چند مثال کوتاه برای توضیح بیش تر صحبت خود بیاورم
ه کمارکس نشان می دهد که در تحلیل نهایی، اقتصاد یک جامعه حکم زیربنایی دارد . نظر بگیرید

نید به مثالً نگاه ک(فلسفه، حقوق، مذهب، هنر و سیاست در جامعه تحت تأثیر آن قرار می گیرد 
و  ظریف ۀبا گذشته بیش از یک قرن از این یافت). ۱۸۵۹، ”سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی“ ۀنوشت

-هوشمندانه، امروز شما به ندرت یک محقق، روزنامه نگار یا تحلیل گر جدّی مسائل سیاسی
، پیدا می کنید که در تحلیل خود از یک جامعه، بیش ”راست“ماعی، ولو با دستگاه فکری اجت

 -آن ۀترین وزن و اهمیّت را متوجّه مناسبات اقتصادی آن جامعه، تحلیل نیروی های سازند
 .نکند -کارگران، کارمندان، دولت، شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسّط و غیره

از اصول فلسفی مارکس، ماتریالیسم دیالکتیک، صحبت کرد که با به همین ترتیب، می توان 
گذشته به اثبات رسیده و ضمناً به عمق و غنای آن افزوده شده  ۀپیشرفت علوم در طی چند ده

امروزه دیگر کم تر کسی تردید دارد که حیات انسان و ذهن مستقل از حرکت مادّه نیست، . است
ت های ذهنی او، محصول سلول های مغز و انعکاس پدیده های یا آگاهی یک انسان و سایر فعّالیّ

گذشته، اثبات علمی  ۀتئوری ذرّات بنیادی در طی چند ده عهتوس. عینی پیرامون اوست
 .علوم طبیعی بوده استصه ماتریالیسم و دیالکتیک در عر

 ”یرتغی“دیگری در مخالفت با بخش دوّم استدالل این دوستان، مبنی بر  نهاجازه دهید نمو
 اگر شما مانیفست کمونیست را به دقت مطالعه کنید، می بینید که بسیاری از پیش. شرایط، بیاورم

به قول . گزاره ها و تحلیل های مطرح شده در آن، بسیار نزدیک به شرایط کنونی است
ین انگار مهم تر. حتی امروز هم ما را با طراوت خود شگفت زده می کند“تروتسکی، مانیفست 

به استثنای موارد اندکی که باید با این شرایط . ”های آن همین دیروز نوشته شده است بخش
شما  .جدید تعدیل و به روز شود، می بینیم که اکثر مفاهیم آن بسیار مرتبط با وضعیّت فعلی است

به خوبی اطالع دارید که دو سال پیش، ما شاهد عمیق ترین بحران اقتصادی سرمایه داری 
اد هم مارکس پیرامون اقتص عهیکی از موضوعات اصلی مطال. به گذشته بودیم جهانی نسبت
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هنگامی که . در حقیقت، مارکس بحران های زیادی را تجربه نکرد. بحران ها بود لهمسأ
. سال داشت ۸و در بریتانیا خود را نشان داد، مارکس تنها  ۱۸۲۵نخستین بحران جهان، در سال 

 .بریتانیا، مارکس هنوز عالقه ای به اقتصاد نشان نمی داد ۱۸۳۸-۱۸۳۷در طول بحران دوّم 
رخ داد و در همین زمان بود که او مانیفست حزب کمونیست را با  ۱۸۴۷بحران سوّم در سال 

 .تحریر درآورد تههمرزم خود، انگلس، به رش

ای دست نوشته ه“در این جا بود که مارکس . رخ داد ۱۸۵۷امّا نخستین بحران جهانی در سال 
فرارسید و نخستین جلد  ۱۸۶۶بحران دوّم هم در سال . را آغاز نمود ”۱۸۵۸-۱۸۵۷اقتصادی 

مارکس با تحلیل همین بحران ها، به نتیجه . منتشر گشت) ۱۸۶۷(کاپیتال در یک سال بعد 
که  جالبست. از مکانیزم سرمایه داری، ماهیّت و علت بحران می رسد گیری های ژرف و دقیقی

با کنکاش در علل بروز بحران اخیر سرمایه داری، باز به همان قوانین کالسیک بحران می رسیم 
هرچند شکی نیست که سرمایه داری کنونی، دارای مشخّصاتی متفاوت با یک قرن گذشته هم (

ی این دوره، فروش آثار مارکس، به ویژه مانیفست و شاید به همین خاطرست که ط). هست
سال  ۱۰۰چرا که همه می دیدند آن چه مارکس نزدیک به . کاپیتال در سطح جهان بسیار باال رفت

پیش از آن سخن گفته بود و بارها و بارها از سوی تئوریسن های سرمایه داری انکار می شد، هنوز 
 .استتحلیلی مرتبط و نزدیک با اوضاع کنونی 

بنابراین کسانی که ادّعا می کنند این تئوری ها به خاطر شرایط متفاوت کنونی، کهنه و منسوخ 
است باید پاسخ دهند که چرا اصوالً شرایط این گونه است، چرا سرمایه داری نتوانسته تا 
مشکالت جوامع مختلف را حل کند، چرا وضعیّت جهان به مراتب بدتر از گذشته است، چرا ما 

د جنگ در عراق، افغانستان و بسیاری دیگر از کشورها هستیم، جنگ هایی که از سوی شاه
ه و از آمریکای التین گرفته تا خاورمیان -امپریالیسم ایجاد شده، چرا هنوز فالکت و فقر در جهان

بنابراین دقیقاً چه تغییراتی رخ داده است که این تئوری ها و این . بیداد می کند -آفریقا و غیره
 تجربیات را منسوخ و بی اعتبار می کند؟

در حقیقت من می خواهم تأکید کنم که در این دوران ویژه، انقالب روسیه باید مجدّداً و به تفصیل 
از سوی کارگران و انقالبیون جوان مطالعه شود تا درس های آن را فراگیرند، آن ها را به کار برند 

 .کنند و سپس درس ها و تجارب خود را هم استفاده

بالفاصله پس از کمون  -۱۸۷۰و بعدها  ۱۸۴۸یکی از مهم ترین آموزه هایی که مارکس در سال 
مطرح کرد اینست که بورژوازی قادر به حتی ایجاد رفرم در جامعه هم نیست، بورژوای  -پاریس
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بورژوازی دیگر کوچک ترین عنصر مترقی ای . باید سرنگون و تمام ماشین قدرت آن خرد شود
 لهقدرت دو سا ده، پس از مشاه۱۸۵۰ود ندارد و به همین خاطر است که مارکس در سال در خ

، این نکته را نشان داد که این بورژوازی، از کارگران بیش از ۱۸۴۸بورژوازی در انقالب آلمان 
هر نوع استبداد و حکومت مطلقه می ترسد و نتیجتاً آن ها فاقد قدرت الزم برای به انجام رساندن 

مارکس در  به همین جهت. ایی ترین وظایف دموکراتیک و فاقد هرگونه عنصر مترقی هستندابتد
صحبت از آن کرد که انقالب ) ۱۸۵۰مارس (کمونیست ها  یهمرکزی اتحاد تهخود به کمی یهخطاب

این  .کارگر باید قدرت را به دست گیرد ۀباشد؛ به این معنا که طبق »مداوم انقالب« ما باید یک
فعلی، که شرایط به مراتب وخیم تر از آن ره پس مشخصاً در دو. طرح شد ۱۸۵۰مسأله در سال 

سال هاست و بورژوازی هم نشان داده که نیرویی ارتجاعی است و کوچک ترین اهمیتی برای 
ود را برای ست و تمامی توان ختوده ها قائل نیست، بلکه تنها مشغول فربه کردن اقلیتی کوچک ا

 .سرکوب تمامی توده ها در سرتاسر جهان به کار می برد، باز هم قابل طرح شدن است
ترین درسی که می توان از انقالب روسیه آموخت اینست که ما باید برای  بنابراین نخستین و مهم

انقالب، انقالبی که قرارست حکومت بورژوازی و کلّ ماشین دولتی آن را درهم شکند، از پیش 
تجربه ای که بعدها بلشویک ها و . بازمی گردد ۱۸۷۱سال  ۀتدارک ببنیم؛ این درس، به تجرب

، ”شوراها در غرب“به قول دانی گلوک اشتاین، در کتاب . ر بردندشوراهای روسیه آن را به کا
 ۀتحریر درآورد، توانست تجرب تهبه رش ۱۹۱۷را در اوت  ”دولت و انقالب“وه هنگامی که لنین جز

. روسیه تلفیق کند ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵غنی دو انقالب  بهکمون پاریس در آموزه های مارکس را با تجر
به آموزه های مارکس و انگلس، نتیجه گیری می کند که بدون از میان لنین در همان جا و با اتکا 

تم تحت س قهطبقات حاکم ایجاد شده، آزادی طب لهبرداشتن ابزار قدرت دولتی که به وسی
همان طور که گفتم این نخستین درس است؛ امّا باید تأکید کنم که خود انقالب . غیرممکن است

 .ارکس و نه چیزی جدا و بی ارتباط با آنروسیه، اثباتی بود بر تئوری های م

در انقالب روسیه بازمی گردد؛ در واقع این ) سوویت ها(درس مهمّ دیگر، به تشکیل شوراها 
 قهمبنی بر ضرورت رهایی طب -۱۸۶۰ ۀبه خصوص در ده -موضوع، تعیّن ایده های مارکس

این همان ایده ای بود که بلشویک ها برای تشکیل حزب خود و کمک . کارگر به دست خود، بود
 .به قدرت گیری شوراها در روسیه به کار بردند

متأسّفانه در این جا نیز برخی برای توجیه سیاست های جدیدشان در قبال انقالب و ایجاد حزب 
ن می بسیاری از آنان گما. را نفی می کنند) اهاشور(پیشتاز انقالبی و شوراها، این نوع ابزارها 

 هرامّا من می گویم که بالعکس، در دو. کنند که در اروپا، دوران به وجود آمدن شورا به سر آمده
-شورا فرمی از خود. تالطمات اجتماعی و بحران، امکان تشکیل شورا به وجود می آید
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 هلکار رفته و حتی بدون شرکت و مداخکارگر است که در موارد متعدّدی به  قهسازماندهی طب
، در دوران لنین و در دوران فعّالیّت ۱۹۰۵ ۀوقتی در روسی. احزاب سیاسی شکل گرفته است

بلشویک ها شوراها برپا شد، لنین و حزب بلشویک نسبت به این سازمان ها تردید داشتند و حتی 
ه یافتند که نیروی توده ها در مبارزه علیدر ابتدا آن ها را به رسمیّت نمی شناختند؛ امّا به زودی در

 یک یهسازماندهی سوق می دهد و در حقیقت، شورا بر پا-سرمایه داری، آن ها را به سوی خود
شورا به عنوان پاسخ به نیازی “، ”۱۹۰۵“به قول تروتسکی در کتاب . نیاز عینی شکل گرفته است

د که آن ها پی بردن. ”نیازی که خود از بستر رویدادها زاده شده بود -وجود نهاد صهعینی پا به عر
-مادام که سرمایه داری و بحران وجود دارد، مادام که امپریالیسم وجود دارد، این نوع خود

 .سازماندهی نیز وجود خواهد داشت

تالطمات اجتماعی یا  رهشوراها در هرجا، از ایاالت متحده گرفته تا اروپا و خاورماینه، در دو
است  بنابراین تشکیل شوراها درس بسیار مهمّی. انقالبی، تشکیل خواهند شد-موقعیّت پیشا

 باید روی این. که می توان از انقالب روسیه آموخت و در تدارک برای انقالب، به کار بست
تند و در مرکز هسموضوع تأکید کنیم که کارگران تنها با اتکا به سازمان خود، قادر به کسب قدرت 

پس از انقالب روسیه، ما شاهد بوده ایم که در . یک چنین سازمانی، تشکیل شورا قرار دارد
ر، بدون کارگ ۀدر این جا هم طبق. ابتدای انقالبی مانند انقالب ایران نیز شوراها تشکیل شد

ردا هم، ف. داد خود، شوراها را تشکیل ۀتجربه ای از انقالب روسیه یا هرگونه تجربه ای از گذشت
در اروپا یا هرجای دیگری، زمانی که بحران سرمایه داری به حدّ اعالی خود برسد، زمانی که 
شرایط پیشاانقالبی حاکم شود، تشکیل شوراها در دستور روز قرار خواهد گرفت، درست همان 

 .طور که در انقالب روسیه چنین شد

ای وجود دارد که انقالبیون بایستی برای  درس سوّم هم اینست که پیش از هر انقالبی، دوره
یان انقالب ها، نوعی طغ. این تدارک از اهمیّت بسرایی برخوردار است. انقالب تدارک ببینند

واند همان طور که گفتم، موقعیّت پیشاانقالبی می ت. نیستند؛ طغیان می تواند در انقالب رخ دهد
ت آن را تضمین می کند، میزان تدارک برای رخ دهد، امّا آن چه که تا حدودی پیروزی و موفقیّ

این تدارک پیشین برای انقالب هم تجربه ایست که می توان از انقالب روسیه . این انقالب است
 .ایجاد حزب پیشتاز: فراگرفت

بازهم این جا و آن جا می شنویم که برخی از رفقا در مورد ایجاد حزب پیشتاز کامالً تردید دارند و 
که این بحث در کل کهنه و قدیمی است، و حزب پیشتاز فقط برای کشورهای  گمان می کنند

به زعم آن ها، نباید از حزب پیشتاز حرفی زد، . می تواند موضوعیّت داشته باشد ”جهان سوّم“
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کارگر، به خصوص در اروپا، عموماً تحت  قهچرا که کارگران را به یاد دوران لنین می اندازد و طب
یک هم نباید از سانترالیسم دموکرات. رژوایی، به این مسأله واکنش نشان می دهدتأثیر تبلیغات بو

این رفقا، جوّ بدی ایجاد می کند و دیگران آن ها را کمونیست،  ۀسخنی به میان آورد چرا که به گفت
ضرورت  ۀبنابراین آن ها با این قبیل توجیهات، مسأل. استالینیست و نظایر این ها خطاب می کنند

ک برای انقالب را به کناری می گذارند و در عمل به سیاست های رفرمیستی در می غلطتند؛ تدار
 .حزب پیشتاز را رد می کنند و خود را تجربه انقالب روسیه جدا می سازند دهای

باید در این جا تأکید کنم که یکی از مهم ترین عناصر در پیشرفت و گسترش مارکسیسم پس از 
ایده ای که مشخصاً به وسیله لنین پرورده شد، امّا . پیشتاز بوده است حزب دهمارکس، همین ای

ین ایده کامالً اصلی ا تههس. پیش از او نیز گرامشی و انقالبیون بسیار دیگری تکامل داده بودند
در جوامع بورژوایی، به علت توسعه سرمایه داری، تسلط ایدئولوژی بورژوازی و : روشن است

ده ای، این احزاب توده ای در تحلیل نهایی قادر به تدارک برای انقالب تأثیر آن بر احزاب تو
 .نیستند و دوشادوش بورژوازی قرار می گیرند
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قبل  ۀجلس یه طک ییاز درس ها یکیما دربر دارد؛  یبرا یار مهمیبس یتبر درس هاکانقالب ا
 یاهه انقالب کچرا . ن انقالب بودیات اکافتن تداریسازمان  ۀهم در مورد آن صحبت شد، نحو

 یکز ر ایاصوالً رخ نداده است، به غ یدهند، اما انقالب پرولتر یدر سراسر جهان رخ م یاریبس
 یال ۲۰ یعنین انقالب، یات اکتدار ۀن نقطه نظر مسألی؛ از ا۱۹۱۷تبر کانقالب و آن هم انقالب ا

 ین انقالب میاز ا یار مهمیبس یبوده و درس ها یمهم ۀن انقالب مسألیات اکسال تدار ۲۵
ا حزب ی یشتاز انقالبیحزب پ یل و سازماندهکین درس ها، تشیاز ا یکی. ردکتوان استنتاج 

 .بود یکیو بلشو یستینیلن

 یتگرحاضر باشد، دخال یکستماتیارگر به طور سک ۀه در درون طبقکن حزب درواقع موفق شد یا
ن انقالب یهرحال در ان حزب هم به یا. دیدا نمایارگران پکن یدر ب یب اعتبارین ترتیند و بدکب

م یار شوراها بود و به تصمکارگر بود، ک یار توده هاکتبر کانقالب ا یداشت، ول یسهم عمده ا
 .مین انقالب گرفتیه از اکبود  ین درس اولیا. صورت گرفت یارگرک یشوراها

توانند  یعقب افتاده هم م یشورهاکدر  یستیالیسوس یه انقالب هاکن بود یدرس دوم انقالب ا
 یمختلف یه فازهاکن بود ینند؛ در قرن هفدهم و هجدهم صحبت از اکدا یآغاز شوند و تحقق پ

ب ها، بعد از انقال یند و سپس فاز بعدکسب ک یانقالب آمادگ یارگر براک ۀشود تا طبق ید طیبا
 ۀبقتد تا طفید بیبا یسلسله اتفاقات یکه به هرحال کن خواهد بود یا یکراتکدمو یانقالب ها

ابق تبر، مطکبه قدرت برسد؛ اما انقالب ا یدوره ا یکند و پس از کارگر در آن جهت خود را آماده ک
ان آورده بود، اثبات یدر ارتباط با انقالب آلمان به م ۱۸۴۸س هم در کارل مارکه ک ییبا بحث ها

 .ر قدرت را داردیتسخ ین دوره آمادگیا در ایه پرولتارکرد ک

 اثبات نظریات کارل مارکس

)۱(روسیه  ۱۹۱۷به مناسبت سالگرد انقالب اکتبر   
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ه نقد ارگر بک ۀرا طبقیز. بگذرد  یکراتکه انقالب، از فاز بورژوا دموکندارد  یقت لزومیدر حق
گر از درس ید یکین یا). ابدیرا ب یذهن یه آمادگک یبه شرط(ر قدرت را دارد یتسخ ینیع یآمادگ

 .میردکشتر در موردش صحبت یه پکبود  ییها

نقالب ا یکه کجاد شد یا یطید، درواقع شرایست انجامکن انقالب به شیه اکاما واضح است 
حامل  ما ین انقالب هم، برایست اکست خورد؛ اما شکبعد از چند سال ش یروزمند پرولتریپ

ده ران استفایا یانقالب آت ین درس ها براید به هرحال از ایه ما باکاست،  یاریبس یدرس ها
در  یریارگکب یرا برا ییتبر درس هاکانقالب ا یروزیه ما از پکگر، همان طور یبه عبارت د. مینک

ز یانقالب ن نیست اکاز ش -دیبا یو م -میتوان یب میم، به همان ترتیران آموختیا یانقالب آت
 .مینکسب کخود  یانقالب آت یبرا ییدرس ها

 یروزیپ هکت است یما حائز اهم یتبر همان قدر براکست انقالب اکه شکن نقطه نظر است یاز ا
 -وجود دارد یادیز یتبر در مجموع بحث هاکست انقالب اکد شبه نظر من در مور. ن انقالبیا

 .رهیو غ یسلسله اشتباهات درون یکو  یرخ دادن جنگ داخل

لف انقالب شات مختیتبر از طرف گراکست انقالب اکهم در ارتباط با ش یحاتیسلسله توج یک
ن یه مدافع اک یسانکست ها و کیست ها و تروتسینیخ ارائه شده است، از جمله خود لنیدر طول تار

ب درواقع به ن انقالیه اکم ینکن مسأله توجه ید به اینخست با ۀبه نظر من در وهل. انقالب بودند
 یار نگرفتن و بحث ها و نظرات اساسکو آن هم به . دیست انجامکبه ش یزکعلت مر یکل یدل

ه ک ینظرات مختلفه کنست یا یاصل ۀدر مجموع مسأل. د نظر در آن ها بودیو تجد یستیسکمار
ران ل حداقل رهبکده بود، و یرس یروزیتبر به پکس ارائه داده بود و بر اساس آن انقالب اکمار

از  -موارد یار گرفته نشد و در بعضکب ین نظرات واقف بودند، به درستیهم بر ا یکحزب بلشو
 یارنکس به کمار ارلکها و نظرات  یامالً خالف آن اقدام شد؛ در واقع تئورک -به بعد ۱۹۲۵سال 

ره یو غ ییاو بورژو یستیونالیشات ناسیمنطبق بر گرا یدیها و نظرات جد یپرتاب شد و تئور
 .دیم گردکحا

ه به بخش کن ینار گذاشته شد چه بوده است؟ البته قبل از اکه ک ییها ین تئوریه اکم ینینون ببکا
سال دوام  ۸ یال ۷شتر از یه بکبود  یه به اعتقاد من انقالبک -مین انقالب بپردازیمختلف ا یها
 .جرا نشدنده اکاز نظرات او بود  یکدام کرا ارائه داد و  یس چه نظراتکه مارکم ینید ببیبا -اوردین

از آن  یستیالیآن اصرار داشت و در ارتباط با جامعه سوس یس روکارل مارکه ک یته اکن نینخست
ه یسرما ۀت جامعکن حریاز قوان یمشخص یل هایس نه تنها خود تحلکارل مارک(ند ک یصحبت م
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 )نوشت یاریرد و مقاالت و مطالب بسکهم صحبت  یآت ۀه در مورد جامعکارائه داد، بل یدار
 یستیالیه انقالب سوسکن بود یسه، ایهم در گروندر یگوتا و تا حدود یمشخصاً در نقد برنامه 

دا یه انقالب تحقق پک یاما زمان. وجود دارد ین آمادگیا آغاز شود و ایپرولتار یتواند به رهبر یم
 یستیالین آغاز انقالب سوسیشود، درواقع ا یسرنگون م یه داریه نظام سرماک یند و زمانک یم

ن یرا ا یپروسه و روند یکه کانقالب، بل یدر فردا یستیالیاست، و نه تحقق ساختمان سوس
آن  ه درک یاست، روند یروند انقالب یکن روند یه اکخود خواهد داشت،  یش رویانقالب در پ

 یستیالیانقالب سوس یکتاً به ین انقالب نهایرخ دهد تا ا ینید تحوالت نویهر روز و هر ساعت با
 .منجر شود

صحبت از  یقتو یستیالیه انقالب سوسکند ک یگوتا مشخصاً اشاره م ۀس در نقد برنامکارل مارک
ع، ید، توزین اجزا باالخص شامل وجوه تولیا. رددا یمختلف یند، اجزاک یم ینید نویتول ۀویش

ه به ک یستیالیانقالب سوس یعنی -ردکدا یسازمان پ ین انقالب وقتیا. شود یمبادله، مصرف م
سلسله از  یکگردد و  یم یه داریرسرمایغ یدیتول ۀویوارد ش -ردکدا یا تحقق پیپرولتار یرهبر

 .دخواهند مان یباق ییبورژوا یطوالن یدوره ا یان براکماکه در جامعه وجود دارد ک یر وجوهیسا

ه یسرما ۀه ما در سطح جامعک ین وجوهیاز ا یاریع، وجه مبادله و بسیبه طور مشخص وجه توز
 یزکه مرک یزیآن چ. گردد یه آغاز مکست ین پروسه ایرد؛ اکدا خواهند یم، بقا پینیب یم یدار

ر مولده را د یروهاید درواقع نیانقالب باه کن است یدهد ا یانقالب را نشان م ۀاست و مسأل
ه کد یا نمایرا مه یطیه شراکن یا یعنی. رشد دهد تا اهداف خود را تحقق بخشد ییل نهایتحل

ار کا ب -ل جامعهکا ینود درصد از جامعه،  یعنی -ارگر به طور عمومک ۀار باال رود، طبقک یبارآور
ن بار یاول یرامتر، بکار کنند؛ بتوانند فرهنگ خود را ارتقا دهند و با کدا یپ یانات بهترکمتر، امک

 .داشته باشند یتر یانسان یزندگ

 یجه انقالبیند، در نتکدا یمولده در سطح جامعه رشد پ یروهایه نکن مسائل آنست یا ۀمنتها الزم
سترش رها گشوکر ید به سایدهد، با یشور بخصوص عقب افتاده رخ مک یکمقطع و در  یکه در ک
شورها کر یاشرفته تر از سیپ یه از لحاظ صنعتک یگریشور دکاز جمله حداقل به چند  -ندکدا بیپ

 یومت هاکنترل حکشورها وجود دارد و تحت کن یه در اکه یاول یماد یۀن پایا به اکتا با ات -هستند
 .ندکزم بیالیرد، بتواند آغاز به ساختن سوسیگ یقرار م یارگرک

رد ک ین مینوشت صحبت از ا یه مک یاز مقاالت و مطالب یاریس اصوالً در بسکارل مارکن یبنابرا
با  در تناقص یمقطع خاص یکمولده در  یروهایه نکدهد  ین علت اصوالً رخ میه انقالب به اک
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ره با ید و غیار و ابزار تولک یرویمولده عمدتاً مانند ن یروهاین. رندیگ یقرار م یدیمناسبات تول
رخ  ین انقالب ها اصوالً زمانیو ا. رندیگ یه در جامعه وجود دارد در تضاد قرار مک یتکیمالل کش
ا از آن ان رشد رکبندد و ام یمولده م یروهایرشد ن یبر پا ییرهاین تناقض، زنجیه اکدهند  یم

 تینها ه درکن انقالب ها واضح است یشوند، ا یه انقالب ها آغاز مکن جاست یاز ا. ندک یسلب م
د یتول ۀویش یعنیمد نظر،  یدیتول ۀویشوند تا به ش یجهان ییل به انقالب هاید تبدیبا

 .، برسندیستیالیسوس

د ین انقالب هم به هرحال بایه اکن است یند اک یس مکارل مارکه ک ین نقطه نظر بحثیاز ا
سازمان ن ارگر بدوک ۀافتد، طبق یارگر مک ۀه قدرت به دست طبقک یافته باشد، وقتیسازمان 

 یه هاتیمکا ی یمحل یته هایمکا یا با افراد یو  یل شدن و به صورت فردک، بدون متشیده
نقاط جهان  رین انقالب را به سایرا سازمان و همچن یستیالیتواند اقتصاد سوس یارخانه، نمک

ارل که کاست  ین دولت، دولتیا. باشد ینترل دولتکد درواقع تحت ین انقالب بایگسترش دهد؛ ا
آن  ۀخصه درواقع وجه مشک یبرد، دولت یا نام میپرولتار یانقالب یتاتوریکس از آن به نام دکارم
ده یبه خود د خیه تارک -د باشدیو با -خواهد بود یین دولت هایتر یکراتکاز دمو یکیه کنست یا

 یاسرکتر از دمو ید به مراتب عالیند باک ین دولت اعمال میه اک یا یراسکدمو یعنیاست، 
ولو  -شورک یکمولده در  یروهایسو ضامن رشد ن یکاز  یارگرک یراسکدمو. باشد ییبورژوا

امن گر ضید یاست و از سو -رانیا ایستم و یل قرن بیاوا یۀعقب مانده مانند روس یشورک
 .ر نقاط جهانیبه سا یستیالیسوس یگسترش انقالب ها

 یدرون احزاب، آزاد یش هایگرا احزاب و یان، آزادیب یبه مفهوم آزاد یارگرک یراسکدمو
در  یر اقشار جامعه مانند خرده بورژوازیه ساکارگر ک ۀر از طبقیغ ییجاد نهادهایمطبوعات و ا

تقاعد زم میالین انقالب و لزوم ساختن سوسیرد، جامعه را به لزوم ایشهرها و دهقانان را دربر گ
 .سازد یم

 یراط بیه تمام اقشار جامعه واجد شراکن مفهوم یبه ا -یارگرک یراسکاگر پس از انقالب دمو
است  وجود نداشته باشد، واضح -دولت باشند یها یریم گیم در تصمیابراز نظر و دخالت مستق

مولده  یوهاریاوالً ن. افتاد ین اتفاقیز چنیه نیدر داخل روس. جراه خواهد رفتکن انقالب به یه اک
تبر در انزوا کگر انقالب ایاز طرف د. به عقب رفت یه پس از دوره اکرد، بلکن یشرفتینه تنها پ

 ).دیست انجامکا به شی(صورت نگرفت  یگرید یانقالب ها یعنیماند،  یباق
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ه، انقالب یدر روس یستیالیانقالب سوس یروزیتداوم و پ یه براکن بود یقاً ایها دق یکبحث بلشو
ل به وقوع یدل نیرخ دهد و به هم زین -شرفتهیپ یصنعت یشورهاکژه یبه و -شورهاکر ید در سایبا

 .دیامست انجکن انقالبات به شیاما متأسفانه ا. د داشتندیانقالب در آلمان و مجارستان ام

ه کن یبا وجود ا -رده بودکمطرح  یآت ۀس در ارتباط با جامعکارل مارکه ک ینظرات ۀن همیبنابرا
. ردکدا نیپ تحقق -ن انقالب شدندیبرنامه وارد ا ن نظرات واقف بودند و بایبه ا یکرهبران بلشو
. انجامد یست مکن انقالب به شیرده باشند، اکدا نین نظرات تحقق پیا یه وقتکواضح است 

 ۀشرفتیشور پک یکاگر امروز در  یه حتکرد یمورد توجه قرار گ یکد از لحاظ تئورین موضوع بایا
 یند و به جاهابما ین انقالب در انزوا باقیهد و اا فرانسه انقالب رخ دیمانند انگلستان و  یصنعت

 ۀلده در جامعمو یروهایمولده را فراتر از سطح ن یروهایند و درواقع نتواند نکدا نیگر گسترش پید
 .ست خواهد خوردکتاً شیبه جلو ببرد، انقالب نها یه داریسرما

، تداوم انقالب است ۀنندکن یرد و تضمکس به آن اشاره کارل مارکه ک یو مهم یاساس ۀتکن
 .ت شودیامالً رعاکد یبا یطیه تحت هر شراکاست  یارگرک یراسکدمو ۀمسأل

قسمت  ۴انقالب را به  ۀسال ۱۰حدوداً  ۀمن پروس. انقالب ۀم به خود پروسیپرداز ینون مکا
ن یا ادر ارتباط ب یادیفات زیاد است و تحرین مورد زیدر ا یرا اغتشاش نظریرده ام، زکم یتقس

رخورد تبر بکه مغرضانه با انقالب اکدر درون جنبش چپ  یاناتیجر یچه از سو -دوران وجود دارد
رد ست ها را موینیو لن یکن دوران، مشخصاً حزب بلشوینند و ضمن مخدوش ساختن اک یم

 یروش نیچن یکقاً با یه دقک -زمیالیو امپر یبورژواز -راست یروهایدهند و چه ن یحمله قرار م
در جامعه،  یتیه از طرف اقلک ییودتاکدانند؛  یودتا مک یکنند و آن را ک یتبر برخورد مکبا انقالب ا

وب را آغاز ک، سریارگرکل شد و پس از سوار شدن بر جنبش یارگر تحمک ۀها بر طبق یکبلشو یعنی
 .ردندک

زم هم ینیت و لنزم اسینیلن ۀزم، همان ادامینیه استالکنند ک یشات وانمود مین گرایا یهر دو
 .ب داده استیارگر را فرک ۀپرورانده و طبق یودتا را در سر مک یتئور

 ست ها و انواع و اقسامیالیکوسندکست ها و آناریه هم از طرف آنارشکاست  یین ها بحث هایا
 یه مکما  یبرا. زمیالیشود و هم از طرف امپر یشات خرده بورژوا در سطح جامعه عنوان میگرا

ار یع بسن موضویم، ایرمتعصبانه داشته باشیرمغرضانه و غیطور مشخص برخورد غم به یخواه
 یست ها، همان برخوردهایآنارش ۀمغرضان یبرخوردها کۀه آن طرف سکمهم است؛ چرا 
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ه کرا  ییات هیها و جنا یجروکه عمدتاً تمام کمانند حزب توده وجود دارد  یستینیانات استالیجر
 .ندنک یه میتبر وصل و توجکانقالب ا ۀگرفته است، به مسألن صورت یدر دوران استال

ن یرد؛ از اک یمتعصبانه هم دور ید از برخوردهایمغرضانه، با ین در مقابل برخوردهایبنابرا
تاه وک یلکدام را به شکنم و هرک یم میدوره تقس ۴تبر را به کن چند سال از انقالب اینقطه نظر من ا

ه ن دوران رخ دادیه در اک یم و بعد اتفاقات مهمینما یم یبررس ه موجود استک یدر وقت محدود
 .دهم یز بوده است را مختصراً مورد اشاره قرار میو بحث انگ
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 اخلی،، سالهای انقالب و جنگ دبخش اول

 ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷ 

 ، سالهای تاریک حزب بلشویک،بخش دوم

 ۱۹۲۱تا   ۱۹۲۰ 

، سالهای تالش برای احیای دموکراسی بخش سوم
 در روسیه،

 ۱۹۲۸تا  ۱۹۲۲

، سالهای سیاه انقالب یا سالهای بخش چھارم
 ارتجاع بوروکراسی،

 ۱۹۹۱ تا  ۱۹۲۹

 
 ۱۹۱۹ تا  ۱۹۱۷ داخلی، جنگ و انقالب سالهای اول، بخش

 
باید به طور روشن و واضح مشخص کرد که  ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷در مورد بخش اول یعنی سال های 

انقالب اکتبر یکی از دموکراتیک ترین انقالب هایی بود که رخ داد و حزب بلشویک یکی از 
زابی بود که در آن مقطع دخالتش را در درون جنبش کارگری صورت داد و دموکراتیک ترین اح

 .خط دخالتگریش کامالً منطبق با منافع توده های کارگر بود

وقتی که از لنین سؤال می کنند که تعداد بلشویک ها در روسیه چقدر است و چند  ۱۹۱۲در سال 
 ۱۹۰۶در دست ندارم، چون از سال نفر در حزب هستند، لنین پاسخ می دهد که من اطالع دقیقی 

 !به بعد اختناق حاکم بوده، ولی تعداد آن ها شاید از انگشتان دست هم تجاوز نمی کرده است
یعنی تعداد بلشویک ها انگشت شمار بود و خود رهبران حزب بلشویک هم به این مسأله اذعان 

احزاب آن زمان مبدل شد و بر این حزب به یکی از بزرگترین  ۱۹۱۷اما در انقالب فوریۀ . داشتند

به مناسبت سالگرد 
انقالب اکتبر 

 )۲(روسیه  ۱۹۱۷

 

پیروزی انقالب و 
 مجلس موسسان
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ست و نه تاریخ نویسان بلشویک، تروتسکیست و آنارشی -اساس آماری که تاریخ نویسان مستقل
یا  ۲۵، حزب بلشویک چیزی در حدود ۱۹۱۷ارائه داده اند، در انقالب فوریۀ  -یا کسان دیگر

دو ماه قبل از  ۱۹۱۷بین فوریه و اکتبر . هزار نفر عضو داشته، متشکل از پیشروان کارگری۲۶
هزار نفر عضو داشت که از آن حمایت می  ۲۴۰انقالب اکتبر حزب بلشویک چیزی در حدود 

 .کردند

این . هزار عضو کارگری داشته است ۴۰۰در آستانۀ انقالب اکتبر حزب بلشویک چیزی نزدیک به 
ارشیست بنابراین بحثی که رفقای آن. درواقع از زبان یکی از دشمنان حزب بلشویک بیان می شود

مبنی بر این که این حزب یک حزب  -هم در آن دوران و هم در دوران بعد عنوان می کردند
به حزب  شویک ها ربطیکوچکی بوده است و یک عدۀ قلیلی آمدند و کودتایی صورت گرفت و بل

داد این حزب با وجود تع. کامالً از لحاظ تاریخی بی اساس است -طبقۀ کارگر نداشتند و غیره
اعضایی که داشت، یکی از دموکراتیک ترین تشکیالتی بود که ما تاکنون در درون جنبش 

جناح  نه،جناح راست، جناح میا -جناح های مختلفی در درون این حزب بودند. کارگری دیده ایم
این حزب . و حتی در بسیاری از موارد بحث های درون حزب بلشویک علنی می شد -چپ

ر زمانی که طبقۀ کارگ. سال مبارزه در درون جنبش کارگری قدرت و اعتبار پیدا کرد ۲۵براساس 
لشویک ها، ب: تصمیم به تسخیر قدرت گرفت، در درون طبقۀ کارگر احزاب مختلفی وجود داشتند

ها و اس آرها و بخش چپ اس آرها و آنارشیست ها و انواع و اقسام گرایش های منشویک 
، )میلیون عضو کارگری ۱۰با نزدیک به (زمانی که در شوراهای کارگری . مختلف کوچک تر

مسئلۀ تسخیر قدرت مطرح شد، اکثریت کارگرانی که در شوراهای کارگری بودند رأی دادند که 
درست بوده سازمان دهی تسخیر قدرت را ” قدرت به شوراها“نظر حزب بلشویک یعنی شعار 

بسیاری از گرایشات درون شوراهای کارگری مخالف تسخیر قدرت بودند، بسیاری . انجام دادند
بسیاری حتی درواقع چوب الی چرخ کارها می گذاشتند و اجازه نمی دادند . متزلزل و مردد بودند

ر و آراء یعنی چندین میلیون نفر، نمایندگان طبقۀ کارگکه این بحث ها جلو برود، منتها اکثریت 
شوراهای کارگری مستقر در روسیه به حزب بلشویک رأی دادند؛ بنابراین این گونه نبود که حزب 

ناگهان از آسمان فرود بیاید و طبقۀ کارگر را فریب بدهد؛ درست ” اقلیت“بلشویک، به عنوان یک 
 .د پیدا کرد و حزب بلشویک را حزب خودش دانستبرعکس طبقۀ کارگر به این حزب اعتما

بنابراین این انقالب، انقالبی بود که تحت رهبری شوراها و حزب بلشویک صورت گرفت؛ ولی 
این  .حزب بلشویک، یعنی درواقع کارگران حزب بلشویک، نمایندگان شوراهای کارگری بودند

برعکس در بسیاری از موارد بین حزب در واقع حزب تصمیم گیرنده برای شوراها نبود، بلکه 
حتی بر خالف نظرات (بسیاری از تصمیمات را خود شوراهای کارگری گرفتند  ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷
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قع با که در وا” نه صلح، نه جنگ“از جمله مسألۀ جنگ با آلمان و شعار ). حزب بلشویک و لنین
لح باید ن بود که شعار صتوافق شوراها اتخاذ شده بود؛ خود نظر لنین و اکثریت حزب بلشویک ای

چندین ماه این . لیتوفسک در واقع نظر شوراها اعمال می شد -داده شود و در معاهدۀ برست
بحث به درازا کشید و نظر حزب بلشویک رد شد و نظر شوراها، بنا بر نظریه تروتسکی مورد تأیید 

از . شته باشددان مبارزه گذاچرا که تروتسکی صرفاً یک روشنفکر نبود که تازه پا به می(قرار گرفت 
یکی از رهبران شورای کارگری پترزبورگ  ۱۹۰۵در . او را می شناختند ۱۹۰۵شوراهای کارگری 

 هبود که شناخت قبلی از او داشتند و به این علت به عنوان نماینده شوراهای کارگری برای معاهد
 .تلیتوفسک به آلمان رف-صلح بریست

 موسسان مجلس ماجرای
 

مثال های دیگری هم در این مورد وجود دارد که شاید بهترین آن ها، موضوع مجلس مؤسسان 
من در این جا اشارۀ کوتاهی به مجلس مؤسسان می کنم که به دورۀ نخست تقسیم بندی . باشد

، یعنی ۱۹۱۷مجلس مؤسسان در واقع در فوریۀ . ، مربوط می شود۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷فوق، یعنی 
زمانی که کرنسکی به قدرت رسید، از طرف بلشویک ها و سایر گرایشهای منشویک و غیره مطرح 

در این مجلس، . شد و یک رأی گیری هم در مورد مجلس مؤسسسانِ آن دوره صورت گرفت
ها، به عنوان نمایندگان دهقانان عموماً مرفه در جامعۀ روسیه، بود؛ ضمناً ”ار.اس“اکثریت آراء با 

رأی داشتند و  ۳۰۰اس آرها چیزی در حدود . کی از رهبران اس آرها، وزیر دولت کرنسکی بودی
و تعداد  ۱۶۸تعداد آرای بلشویک ها، . رأی برخوردار بودند ۳۹ها تنها از ” ار.اس“جریانات چپ 

 بنا بر این تعداد و رای گیری که شد بر اساس نیروهایی. رأی بود ۲۰تا ۱۸آرای منشویک ها حدود 
کتبر لنین بر پس از انقالب ا. که اینها داشتند و این نیروها در ماقبل از انقالب اکتبر تعین شده بود

این اعتقاد بود که این مجلس دیگر لزومی ندارد، چون شوراهای کارگری نقدا در قدرت قرار 
 اما جناح راست بلشویک ها به رهبری کامنوف موافق بودند که مجلس موئسسان. گرفته اند

لس ولی عمالً تصمیم این که این مج. ار ها گرفته بودند.آنان ارتباطاتی هم با اس. شکل بگیرد
نهایتاً شوراهای کارگری رأی . فراخوانده شود یا خیر، به عهده شوراهای کارگری گذاشته شد

این مجلسی بود که شامل تمام گرایش ها . فراخوانده شود ۱۹۱۸ژانویۀ  ۵دادند که این مجلس 
 ۱۶۸نفر، بلشویک ها  ۳۹ار ها .نفر، جناح چپ اس ۲۹۹ارها که .هیئت نمایندگی اس: شدمی 

اما مسألۀ مهمی که پیش آمد این بود . نفر که در این جلسه شرکت کردند ۱۸نفر و منشویک ها هم 
که از طرف شوراهای کارگری یک قطعنامه پیشنهادی اونجا مطرح شد که این قطع نامه 

مردود اعالم شد و موضوع اصلی که جریانات راست گرا در مجلس موئسسان پیشنهادی در واقع 
خواهان آن بودند این بود که شعار قدرت به شوراهای کارگری باید ملغی اعالم بشه و شعار قدرت 
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از این نقطه نظر واضح بود که این مورد پذیرش . بر مجلس مؤسسان باید عمده و اصلی شود
مایندگی هیئت ن. در دست گرفته بودند، نمی توانست قرار بگیرد شوراهای کارگری که قدرت را

ار های چپ و غیره سالن را ترک کردند و بعدش هم یک روز و نیم در غیاب آن ها بحث .اس
صورت گرفت و بعد هم درش بسته شد و آن جا در واقع انحالل مجلس موئسسان اعالم گردید و 

ارگر یعنی طبقۀ ک. در حمایت از آن به وقوع نپیوست هیچ قیام توده ای و اعتراضات توده ای هم
بنابراین از لحاظ حقوقی و از لحاظ منطقی در واقع تأسیس . هیچ اعتراضی به این موضوع نکرد

اما در عین حال . این مجلس مؤسسان یک مسأله ثانوی بود و مسأله مهم و عمده ای نبود
 اسر جهان بخصوص رزا لوکزامبورگ به ایناعتراضاتی از طرف سایر جریانات انقالبی که در سر

بنابراین به نظر من این مسأله ای که پیش آمد یک مسأله اساسی انقالب نمی توانست . واقعه شد
مثالً از  .باشد و از این نقطه نظر مورد تائید بسیاری از جریانات چپ گرای آن دوران قرار گرفت

به  .س سهیم بودند و این را عمالً تأیید کردندجمله آنارشیست ها در واقع در این بسته شدن مجل
نظر من بسته شدن مجلس مؤسسان در آن دوران موجه بود و از این نقطه نظر ایراد اساسی نمی 

ولی از آن جایی که ما می خواهیم درس هایی در ارتباط با ایران کسب کنیم، از . شود به آن گرفت
د این است که به غیر از طبقۀ کارگر در جامعه، اقشار این اتفاق چیزی که باید مورد توجه قرار گیر

در انقالب روسیه کارگرهایی که در کارهای صنعتی و غیره . مختلفی نیز در جامعه خواهند بود
میلیون دهقان و خورده  ۱۲۰اما در حدود . میلیون نفر بودند ۱۰شاغل بودند چیزی در حدود 

واقع منشویک ها نماینده در(نده خودشان را داشتندبورژوازی در جامعه بودند و این ها هم نمای
در جامعه ای نظیر کشور ما، ایران، که کشوری است عقب افتاده، انقالب باید ). این اقشار بودند

ظر بنابراین یکی از موضوعاتی که باید در ن. این توده های عظیم غیر پرولتری را نیز سازمان دهد
ای این تجمعات مختلف غیر پرولتاری در جامعه به وجود آید؛ داشت این است که باید نهادهایی بر

یکی از نهادهای مؤثری که می تواند این اقشار را به انقالب و پرچم انقالب و پرولتاریا جلب 
از این نقطه نظر، باید همیشه توجه اخصی به این مقوله . بکند، دقیقاً مجلس مؤسسان است

البته  .الب اکتبر بطور منطقی و اصولی و حقوقی درست بودالبته برخورد بلشویک ها در انق. شود
ر من مثالً منتهی به نظ. ما اآلن در موقعیتی نیستیم که بگوییم اگر آن جا بودیم چه می کردیم

گذاشتن یک رفراندم برای این که دهقان ها انتخابات جدید برگزار کنند و مجلس مؤسسانی 
تا . اشدتوانست مثمر ثمر بو قانون اساسی باشد، میتشکیل دهند که خواهان تدوین اساسنامه 

یکی از درس  بنابراین. به غیر از پرولتاریا، توده های وسیعی هم که در جامعه هستند درگیر بشوند
هایی که می شود از این دوران گرفت توجه به این موضوع است که برای دوران انقالبی آتی، در 

 .نوشتشان، موضوع مهمی استگیر کردن اکثریت جامعه در تعیین سر
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  اقتصادی نوین سیاست

 
سال های سیستم اقتصادی روسیه در دوران بین 

واضح . بود» کمونیزم جنگی«اقتصاد  ۱۹۱۹و  ۱۹۱۷
است که این یک اقتصاد عادی نمی توانست باشد، 

مسألۀ . اقتصادی بود که در آن زور به کار برده شد
جنگ داخلی مهم بود، ضمن این که باید توجه شود که 
امپریالیزم پس از این که انقالب در روسیه به پیروزی 

یه یک عده رسید، نگران این نبود که اکنون در روس
 به قدرت) مانند لنین و تروتسکی(ای جوان ناشناس 

رسیده اند، مسألۀ اصلی دول امپریالیستی این بود که 
از جمله مراکز کشورهای (زمین لرزه ای در سراسر جهان ) کشوری عقب افتاده(انقالب در روسیه 

 سال در درون جوامعبه وجود آورده و این که تمام نظریات کارل مارکس که سال های ) پیشرفته
اروپایی از سوی بورژوازی به تمسخر گرفته می شد، آن زمان در جامعۀ روسیه به تحقق پیوسته 

واقع هراس امپریالیزم از این بود که می دید انقالب اکتبر تأثیرات بسیاری در سطح در . بود
مایت از انقالب کشورهای اروپایی گذاشته و طبقۀ کارگر در مراکز و شهرهای عمدۀ جهان در ح

میلیون ها نفر در سراسر جهان حتی زمانی که تحرکات ضد . اکتبر به حرکت درآمده است
حیات  واقع اساساً نگراندول امپریالیستی در. بلشویکی صورت می گرفت، به حرکت درآمدند

کشور  ۱۴از این رو در حدود . آنان نگران انقالبات در کشور خودشان شدند. خود شده بودند
شویک در آن زمان بل. مپریالیستی را بسیج عمومی کرده و حملۀ نظامی به روسیه را آغاز کردندا

 .ها و اصوالً کل نظام شوراهای کارگری برای حفظ انقالبشان درگیر جنگ داخلی شدند

جبهه شروع به جنگیدن کرد و این مسألۀ مهمی است که باید درنظر  ۱۸دولت جوان کارگری در 
گیرند که کنند، این اقتصاد جنگی برای چه بود؟ و یا این که ایراد میه سؤال میکسانی ک. گرفت

 !دولت کارگری به زور از کشاورزان غالت می گرفته و کار غیردموکراتیک صورت می داده است
باید توجه کنند که این یک اقتصادی بود که دولت جوان کارگری از روی ناچاری به آن متوسل 

دولت امپریالیستی،  ۱۴به دلیل تهاجمات . قتصاد به آن تحمیل شده بوداین شکل از ا. شد
 .میلیون نفر از بی غذایی و بی خوراکی جان دادند ۱۰تا  ۳قحطی در آن زمان به وجود آمد و حدود 

ان ها از داوطلبان در میاین بود که نیرویی نظامی که تمامی آن. مسألۀ عمده، حفظ انقالب بود

به مناسبت سالگرد 
انقالب اکتبر 

 )۳( روسیه ۱۹۱۷

نپ، سالهای تاریک 
و سیاه و ماجرای 

 کرنشتایت
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ودند، کسانی که انقالب را تحقق داده بودند، بتوانند زنده بمانند و به دفاع از شوراهای کارگری ب
از این لحاظ باالجبار این اقتصاد یک اقتصاد کامالً خشن و بی رحم و . انقالبشان بپردازند

 .متمرکزی بود که بتواند انقالب را از سقوط نجات دهد

 ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۰ بلشویک، حزب تاریک سالهای
 

تا  ۱۹۲۰می پردازیم، یعنی سال های تاریک حزب بلشویک ) مرحله دوم(حال به دورۀ بعدی 
 این دورانی است که. توان سال های تاریک حزب بلشویک نام گذاشتاین دوران را می ۱۹۲۱٫

ارزه و جنگ، دولت ارتش سرخ پیروز شده بود و در جبهه های مب. جنگ داخلی رو به اتمام بود
گرچه  .جوان کارگری موفق شد که ارتش سفید را شکست دهد و با قوای امپریالیستی مبارزه کند

در آن زمان، از طرف لهستان این خطر دوباره مطرح . همیشه خطر حملۀ نظامی وجود داشت بود
یهی بد. تدر واقع همیشه به طور دائمی توطئه های امپریالیزم از طرق مختلف وجود داش. شد

به  ، یک سلسله امتیازاتی در رشته های مختلف)نپ(است که برای اجرای سیاست اقتصاد نوین 
گرچه سرمایه های بزرگ هنوز در دست بانک ها و صنایع . سرمایه گذاری های کوچک داده شد

بزرگ و بازرگانی تحت کنترل خود حکومت شورایی بود، اما این منجر به یک سلسله تحوالتی 
در این دوران متأسفانه رهبران حزب بلشویک خوب . ه وضعیت را کم و بیش بهبود بخشیدشد ک

ه مشخصاً در ارتباط با ب -عمل نکردند، یعنی آن نظرات کارل مارکس که مورد تأئیدشان بود
حکومت رساندن شوراهای کارگری و همچنین استقرار دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا، وجود 

را  -ین گرایش های مختلف و شکوفایی اجتماعی و دموکراسی درونیاحزاب متعدد و همچن
زب بلشویک رهبران ح. این نقد مشخصاً شامل حال لنین و تروتسکی نیز می شود. نادیده گرفتند

یک سری مواضع کامالً افراطی و فرقه گرایانانه اتخاذ کردند و برخوردهای نادرست انجام دادند 
 .ن بودکه مغایر با اهداف اولیه آنا

البته باید توجه کرد که در آن دوره تعداد زیادی از مبارزین طبقۀ کارگر در جبهه ها کشته شده و 
 .بسیاری از قحطی از بین رفته بودند و اصوالً شوراهای کارگری دیگر وجود خارجی نداشتند

 ماه کنگره های مشخص خودشان را ۳هر ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷های نمایندگان کارگری که بین سال
گذاشتند و در این کنگره ها به جدل می پرداختند و سیاست های شوراهای سراسری روسیه می

اصوالً دیگر نشستی نداشتند، کمیتۀ  ۱۹۱۹شوراهای کارگری را به اجرا می گذاشتند، پس از 
ای بود که اما وضعیت به گونه. ماه جلسه داشتند ۳الی  ۲اجرایی شوراها هم صرفاً چندین بار هر 

مثالً آماری است مبنی بر این که در سال . الً شهرها از پرولتاریا و کارگران خالی شده بوداصو
این  ۱۹۲۱میلیون جمعیت کارگری بود، اما در سال  ۳در بسیاری از شهرها مانند مسکو  ۱۹۱۰
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کارگران ها اغلب به دلیل شرایط ویژه ای که وجود . هزار نفر تقلیل پیدا کرده بود ۲۰۰جمعیت به 
این اتفاقات لنین و رهبران حزب بلشویک را به این نتیجه رساند که . داشت، به روستاها رفتند

باید به آن نظریۀ سابق تشکیالتی حزب پیشتاز کارگری بازگشت، نظریه ای که در زمان تزار برای 
. ردییعنی پیشرُوی کارگری باید همۀ کارها را در دست گ: تدارک و سازماندهی انقالب آتی داشتند

حزب هم، یعنی کمیتۀ . بدیهی بود که پیشرُوی کارگری در آن زمان تنها در حزب وجود داشت
 .مرکزی حزب

رهبری حزب در غیاب شوراهای کارگری به این . بنابراین در این دوران انحرافاتی به وجود آمد
کارگران در قدرت باشند، و این که حزب باید  تحلیل رسید که دیگر الزم نیست شوراها و عموم

از آن جا که توده ها هم که به هرحال درمیدان نبودند و . تمام تصمیمات را به جای توده ها بگیرد
های کارگری در این اتحادیه ها بیشتر تنها اتحادیه های کارگری در جامعه حضور داشتند، پایه

 .زمان تحت کنترل منشویک ها قرار گرفته بودنداتحادیه های کارگری در آن . متمرکز شدند
منشویک ها به دلیل تجربه ای که در پیش از انقالب اکتبر در جنبش کارگری داشتند، به خصوص 
پس از پایان دوران جنگ داخلی، نفوذ بیشتری از بلشویک ها در درون اتحادیه های کارگری پیدا 

ن زمان دیگر برایش مهم نبود چه کسی طبقۀ کارگر در آ. این دلیل واضحی داشت. کردند
وضعیت طبقۀ کارگر از نظر اقتصادی بسیار وخیم شد، . بلشویک است، و چه کسی منشویک

کارگران به دنبال بهتر کردن وضعیت خود بودند و جنگ، آنان را از رهبران . حتی بدتر از زمان تزار
انی و انواع و اقسام اعتراض بنابراین در این دوره ما شاهد شورش های دهق. خود جدا ساخت

می  که بعداً به آن اشاره(یکی از این اعتراضات هم ماجرای کرونشتات است . های کارگری بودیم
 )کنم

به خصوص در لنین و مشخصاً در » جایگزین گرایی«به هرحال در آن دوران این انحراف 
رد؛ چون طبقۀ تصمیم بگییعنی این که اصوالً نیازی نیست طبقۀ کارگر : تروتسکی به وجود آمد

 از سوی دیگر این واقعیت. کارگر منسجم و سیاسی ای وجود ندارد که بشود روی آن حساب کرد
های بورژوایی که اتحادیه های کارگری هم در دست منشویک ها افتاده و به سمت سیاست

ظام وانگاردیزم ن ندرغالتیده بود، آنان را به این نتیجه رساند که اصوالً نظام شورایی باید جایگزی
یعنی پیشروان کارگری هم کسانی هستند که از اعضای ). همانند دورۀ پیش از انقالب(شود 

این انحراف درواقع انحراف بزرگی بود، و به هیچ وجه موجه نبوده و . حزب و رهبری آن هستند
ما باید . مگیریبنابراین، ما باید از این انحراف نیز درس ب. به هیچ وجه امروز قابل دفاع نیست

اگر ما در  .عکس این کاری را که لنین و تروتسکی تحت شرایط ویژه ای انجام دادند، اجرا کنیم
آن دوره حضور داشتیم، باید بر خالف سیاست های رهبری حزب عمل می کردیم، باید تشویق 
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ند، زاد باشمی کردیم که جناح ها در درون تشکیالت خودشان دوباره احیا شوند و احزاب کامالً آ
شوراهای کارگری تقویت گردند و جلسات نمایندگان شوراها برگزار بشود، و اتحادیه های 

و  )حتی تحت رهبری منشویک ها(کارگری به کارشان ادامه دهند و حق اعتصاب داشته باشند 
 .حق ابراز نظر و حتی حق انتقاد به حزب کمونیست را داشته باشند

ارگری یکی از خصوصیات بارز و مهم ضامن این گذار از سرمایه زیرا، رعایت اصول دمکراسی ک
یعنی دولت و حزبی که در آن جامعه وجود دارد، باید یک حزبِ کامالً . داری به سوسیالیزم هست

 .۱۹۱۹-۱۹۱۷همانند سال های -مرتبط با پرولتاریا باشد

اخذ گرفت، این است توان های مهمی را که از این دوران تاریک حزب بلشویک مییکی از درس
به اعتقاد من پس از تسخیر قدرت به . اکنون روشن باشدکه رابطۀ حزب و دولت می باید از هم

وسیلۀ شوراهای کارگری، حزبی که ابزار اصلی این قدرت گیری بوده است باید روند میرایی خود 
 . را آغاز کند و نهایتاً خود را منحل اعالم نماید

 
  ۱۹۲۲-۱۹۲۸ روسیه، در دموکراسی احیای برای تالش سالهای

 
) بورکراتیزه شدن(واقع دوران تالشی است که در ۱۹۲۸الی  ۱۹۲۲مرحله سوم، سال های 

باید توجه شود که در این دوره برخی از رهبران حزب بلشویک، از . دولت کارگری شوروی بود
جمله خود لنین و سپس تروتسکی، به خطرات ناشی از بورکراسی واقف شدند و اقداماتی نیز 

ادیده ل را نگرچه در دورۀ پیش، خود این مسای(برای جلوگیری از آن انجام دادند که نافرجام ماند 
لنین دقیقاً متوجه شد که چه اتفاقی  ۱۹۲۲و اوایل  ۱۹۲۱برای نمونه در اواخر سال ). گرفته بودند

دارد می افتد، یعنی این که نقش کارگران کامالً به کنار رفته و شوراها از بین رفته اند و یک قشر 
ق از مستخدمان ساب ها کسانی بودنداین. بوروکراتیک عمالً در سطح حزبی رخنه کرده است

تزار، مانند کارمندها و نیروهای ارتش تزار و غیره که پس از نابودی پیشرُوهای کارگری در جریان 
جنگ داخلی، به دلیل کسب امتیازهای مادی و مقام، در حزب نفوذ کردند و عضو حزب بلشویک 

هایی  استالین تئوریدر عین حال برای موجه جلوه دادن این روند نادرستِ رهبرانی نظیر . شدند
 .را تکامل دادند

در آن زمان که لنین به این نتیجه رسید که باید علیه این قشر روبه رشد بورکراسی در حزب مبارزه 
 اما باید اشاره شود که لنین در. شود و حزب به دمکراسی سابق برگردد، او مبارزاتش را آغاز کرد
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طرف بدنش لمس گردید و حدود هفت ماه بعد هم  دچار یک سکتۀ مغزی شد و یک ۱۹۲۲سال 
بنابراین مبارزه ای که او شروع . دچار سکتۀ دوم شد که در نتیجۀ آن قدرت تکلم را از دست داد

 .در انزوا قرار گرفت -در رأس آن استالین -کرد، متأسفانه به وسیلۀ برخی از رهبران حزب
نهادات لنین را پیش. تا او را به کناری بگذارند دارودستۀ استالین از بیماری لنین استفاده کردند

بود که طی نامه هایی به کمیتۀ  ۱۹۲۲و این آخرین بحث های لنین در سال . سانسور کردند
در این وصیتنامه لنین در مورد رشد ). معروف به وصیت نامه اش(مرکزی حزبش نوشت 

بدانند  به رفقایی که می خواهند. بوروکراسی و نقش مخرب استالین، به کمیتۀ مرکزی هشدار داد
 .اش چه مبارزه ای کرد، خواندن این وصیت نامه را توصیه می کنملنین در سال های آخر زندگی

ین در این میان کروپسکایا، همسر لن. همچنین نامه هایی که بین لنین و سایرین ردّ و بدل شد
ه به دور خود ایجاد کرده است و اجازکامالً درگیر بود و مشاهده می کرد که چگونه استالین باندی 

نمی دهد که این بحث های انتقاد آمیز به رهبری حزب بلشویک راه یابد، چه برسد به کل اعضای 
قابل ذکر است که اولین فردی که مبارزه با بوروکراسی را شروع کرد، اتفاقاً خود . حزب و جامعه

وارد  ۱۹۲۳بنابراین تروتسکی از . مدلنین بود و پس از چند سال تروتسکی هم به دنبال وی آ
به منطقۀ آلما آتا در (تبعید گردید  ۲۸-۱۹۲۷مبارزه علیه بوروکراسی گردید، سپس در سال 

هم به دست رامون مرکادر، یکی از جاسوسان استالین، در  ۱۹۴۰و نهایتاً در اوت ) قزاقستان
 .مکزیک به قتل رسید

ما شاهدش بودیم، یعنی در مجموع دمکراسی بنابراین، این یک وضعیت ویژه ای بود که 
 .کارگری بنا به دالیل عینی مورد حمله قرار گرفت و بعدها رهبری حزب بلشویک آن را ادامه داد
 .اما موقعیتی ایجاد شد که رهبران اصلی حزب بلشویک تالشی برای احیای دمکراسی کنند

 .متأسفانه تالش آنان شکست خورد
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 ۱۹۹۰ تا  ۱۹۲۸بوروکراسی، ارتجاع سالهای یا انقالب سیاه سالهای
 

به بعد به این ترتیب بود که یک  ۱۹۲۸شکست نهایی . می پردازیم) چهارم(حال به مرحله آخر 
این تز . ح شدبوخارین مطر -به وسیلۀ استالین» سوسیالیسم در یک کشور«تزی به نام ساختن 

ی گوید که در وضعیت آن دوره در شورواین تزی است که می. ر واقع تزی ضد مارکسیستی استد
توان داشت و از آن جا که همۀ انقالب ها شکست خورده دیگر امیدی به انقالبات جهانی نمی

اند، دیگر دنبال کردن آن نظریات فایده ای ندارد و باید اکنون سوسیالیسم را در کشور عقب افتادۀ 
و از این تز غیر مارکسیستی به این نتیجه رسیدند که روسیه به هر بهای ممکن باید . سیه ساخترو

طرفداران این تز در روسیه در حزب کمونیست . حفظ شود و سوسیالیزم در آن به وجود آید
حقوق  .شوروی دارای امتیازاتی شدند و سایر نهادهای مستقل کارگری را وابسته به حزب کردند

ر رأس د. رگران و اتحادیه ها کارگری به نفع کمیتۀ مرکزی حزب به کناری پرتاب شدتمام کا
و در رأس کمیتۀ مرکزی، » کمیتۀ مرکزی«جامعه، حزب کمونیست قرار گرفت و در رأس حزب، 

ا مخالفان استالین یا اعدام شدند، ی. هرمخالفی هم به تدریج از میان برداشته شد! استالین
 .شان گذاشته شد و یا تبعید شدند و سر به نیست شدندمحاکمات قالبی برای

 .بنابراین، تز سوسیالیسم در یک کشور در واقع تز خفه کردن دائمی انقالب شورایی در روسیه بود
تمام احزابی که در سراسر جهان تشکیل شده بودند، به مهره های وابسته به کرملین تبدیل 

بود که از ساختن سوسیالیسم در روسیه دفاع کنند و  شدند، در واقع کارشان در این کشورها این
 .هرگونه مبارزۀ طبقاتی را تعطیل نمایند

تزی که به وسیلۀ دمیتریف یکی از رهبران آن زمان روسیه مطرح شد، تز  ۱۹۳۶پس از آن هم در 
بود که در واقع تیر خالص را به مغز نظام شورای شوروی شلیک کرد، و تمام » جبهۀ خلق«

رهبران  .هایی را که جنبش های کمونیستی در سطح بین المللی داشت، از میان برددستاورد
این  در ایران، حزب توده بر اساس. حزب از طریق این تز، آشتی و ائتالف طبقاتی را توجیه کردند

قاعدتاً حزب توده اگر ربطی به لنین و لنینیزم می داشت باید در داخل ایران حزب . تز ساخته شد
حزب «ان را خودش. نام حزبش گویای نظریاتشان بود. ی و حزب بلشویکی می ساختلنینیست

، یعنی حزبی که هم کمونیست ها در آن هستند و هم »خلق«نامیدند، یعنی حزب » توده
کار این حزب توده چه بود؟ دفاع از شوروی، . بورژوازی ملی و هم دهقانان و هم فقرای شهری

شد  این تز منجر به این. ی که شوروی مورد خطر قرار نی گرفتبرگزاری تظاهرات صلح در شرایط
در . چین ۱۹۲۷-۱۹۲۵که انقالب ها یکی پس از دیگری شکست بخورند، مثالً انقالب در سال 

چین حزب کمونیست بسیار نیرومندی به وجود آمد، بنا به توصیۀ استالین این ها ائتالف طبقاتی 
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ختند و بورژوازی ملی از این ها استفاده کرد و یک ملیون نفر را با رهبران بورژوازی ملی آن جا سا
 .در اسپانیا، تز جبهۀ خلق همین بال را بر سر توده های کارگری آورد ۱۹۳۶در . را قتل عام نمود

دوباره در  ۱۹۶۱دوباره همین تز منجر به شکست انقالب در این کشور شد؛ در  ۱۹۳۶در فرانسه 
ین ائتالف صورت گرفت و میلیون ها نفر از کمونیست ها قتل اندونزی همین تز مطرح شد هم

عام شدند، آن هم از سوی به اصطالح بورژوازی ملی که قرار بود در جنگ کرملین طرف کرملین 
 .را بگیرند

این فجایع، بر اساس یک تئوری صورت گرفت، این تئوری ضد مارکسیستی از این نقطه نظر باید 
برخی مغرضانه این فجایعی را که میلیون ها نفر را در . مالً جدا شوداز نظریات مارکس و لنین کا

سطح بین المللی بر اساس تحلیل های اشتباه استالین قربانی کرد، با مثالً اتفاقی که در 
و از آن  ۱۹۱۹٫کرونشتایت افتاد مقایسه می کنند و یا با بسته شدن مجلس مؤسسان در 

ً غیر اصولی این یک برخورد کامال. ادامۀ لنینیزم بوده استکنند که استالینیزم گیری مینتیجه
یعنی در واقع یک سلسله وقایعی اتفاق افتاد که این دمکراسی کارگری خوب اجرا نشد و . است

یک سلسله اشتباهاتی رخ داد، این اشتباهات داشت اصالح می شد، اما زمانی که دیگر تا حدی 
دل این انقالب بیرون آمد و این ضد انقالب استالینستی، دیر شده بود، و بعد یک ضد انقالب از 

بوروکراسی ارتجاعی بود که در سطح جامعه غالب شد و مسیر تمام انقالب های جهان را تغییر 
، از آن جایی که خیلی از رفقا به مسألۀ کرونشتات ۱۹۲۱و  ۱۹۲۰در این دوران یعنی سال های . داد

این مسأله هم یکی از موضوعاتی است که مورد . به آن می کنماشاره کرده اند، یک اشارۀ کوتاهی 
 .انتقاد بسیاری قرار گرفته است

 کرونشتایت مساله دربارۀ
 

این اتفاق در همان دورانی اتفاق افتاد که من سال های تاریک حزب بلشویک می نامم، به این 
بود  به اعتقاد من اتفاقی که رخ داد یک فاجعه بود، فاجعه ای. دلیل که چنین اتفاقی نباید می افتاد

مت وکه به هر حال به نفع کسی نبود، این اتفاقی بود که بین یک بخشی از طرفداران سابق حک
در  .شورایی و ملوانان ناوگانی در یک جزیره ای به نام کرونشتات در نزدیکی پترزبورگ رخ داد

هزار نفر ملوان مستقر بودند که خیلی از آن ها از سابقۀ بولشویکی می آمدند  ۱۰کرنشتات در حدود 
چیزی  ۱۹۲۱ و ۱۹۲۰اما در . و از این نقطه نظر از فعالین حزب بلشویک و شوراهای کارگری بودند

که باید توجه بکنیم این بود که پس از جنگ داخلی، بسیاری از دهقانان مورد صدمه قرار گرفتند 
و نارضایتی شدیدی مابین دهقان ها در سطح جامعه وجود داشت و طغیان های دهقانی صورت 

ن یاشان وابستگانی در مگرفت و به هر رو کسانی که در این کرونشتاتی ها بودند، بسیاری
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و از  .دهقانان داشتند و فرزندان دهقانانی بودند که حاال به ملوانان کرونشتات ملحق شده بودند
این زاویه انزجاری از دولت مرکزی داشتند، انزجاری به این مفهوم که در واقع این ها مسائل 

ن ایدهقان ها و مسائل کارگری را در این جا و آن جا رعایت نکردند، به خصوص در شرایطی که 
به هر حال این واقعه روی . برخوردهای غیر اصولی از طرف حزب بلشویک هم مطرح می شد

ه فردی به نام کنند کدر واقع بیشتر کسانی که به این رویداد انتقاد دارند به کتابی رجوع می. داد
 پل آوریچ یک استاد دانشگاه آنارشیست آمریکایی بود که برای. آنرا نگاشته است» پل آوریچ«

ه ای منتقدان آنارشیست به گون. تحقیق به روسیه رفت و این وقایع را در آن کتاب توضیح داد
هزار نفر ملوان طرفدار کمونیست  ۱۰وانمود می کنند که بلشویک ها دست به حملۀ نظامی زده و 

منتفدان به این صورت یک مقداری موضوع را از ابعاد حقیقی تاریخی خود خارج . ها را کشته اند
همان طور که گفتم این یک فاجعه بود و نباید رخ می داد، منتها علتی که رخ داد باید . می کنند

. ایی نرسیدها به جبررسی بکنیم؛ بین حکومت و ملوانان، جنگی در گرفت، زیرا مذاکرات بین آن
وطرف دکدام از این و به هرحال این جنگ هم اجتناب ناپذیر بود و از این نقطه نظر که دیگر هیچ

قادر به ادامۀ مذاکره نبودند، چرا که کرونشتات یک قطعنامۀ چند ماده ای تصویب کرد که یکی از 
ماده هاش این بود که حکومت شوروی بالفاصله باید تغییر پیدا کند و از بین برود، وگرنه ما 

اتیک میکی از دشمنان سیست! پایتخت را بمباران می کنیم و کل این حکومت را بر می اندازیم
حزب بلشویک، آنارشیست ها بودند و این آنارشیست ها از موقعیت های متفاوتی برای نمک 

زخم هایی که مورد انتقاد ما هم هستند و نباید به وجود . پاشیدن بر زخم های موجود بهره بردند
ه بدیهی است که برخوردهای فرق. ها وضعیت حساس کرونشتایت را بدتر کردنداین. می آمدند

یک  اما، جریانات آنارشیستی. ایانۀ حزب بلشویک و رهبرانشان این زخم ها را تشدید کردندگر
پارچه نبودند، شاخه های مختلفی داشتند، و هر یک از این شاخه، انواع و اقسام اقدامات عجیب 
را حتی طی دوران اولیۀ انقالب انجام دادند و دائماً در حال توطئه گری و ضربه زدن به دولت 

پیش از این هم در اکراین چیزی مشابه به این اقدام . رایی و سازمان دادن طغیان ها بودندشو
تحریکاتی در روزنامه هایشان کردند، شعار سرنگونی دولت شورایی را پس از : انجام دادند

ماه از انقالب اکتبر سر می دادند، خودشان را در بسیاری از جاها مسلح کردند و در  ۳گذشت 
به  .وارد با سلطنت طلب ها برای سرنگونی نظام شورایی در روسیه همکاری نمودندبسیاری م

هرحال این سابقه هم وجود داشت؛ یعنی از نظر تاریخی مطلقاً این گونه نبوده است که 
آنارشیست همواره در کنار طبقۀ کارگر بوده باشند و بعد به ناگاه بلشویک ها بیایند و آن ها را اعدام 

آنارشیست ها از ابتدای قدرت گیری شوراها در روسیه در حال جنگ و گریز با . کردند و تیرباران
در حال لطمه زدن به بدنۀ طبقۀ کارگر و شوراهای کارگری بودند؛ این قبیل . حکومت بودند

ن ها اختالفات آ. اقدامات از روز اول انقالب آغاز شد و تنها به مسألۀ کرونشتات مربوط نمی شد
از آن زمان این ها مخالف دولت، به خصوص دولتی بودند که . شت به دوران مارکسهم بازمی گ



 34 

ین دولت بودند و لزومی نمی دیدند که ا) دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا(مارکس پیشنهاد می کرد 
ای از هر بهانه و. تحقق پیدا کند و بنابراین وقتی تحقق پیدا کرد، باید آن را سرنگون می کردند

 .کردند که نخستین حکومت کارگری در جهان ساقط شود استفاده

در نتیجه مسألۀ کرونشتات را باید از این زاویه هم نگاه کرد که اختالف بین مارکسیست ها و 
طور  بدیهی است که در مورد ملوانان کرونشتایت همان. آنارشیست ها سابقۀ پیشینی داشته است

باید ذکر کرد که در آن زمان (هم وجود داشت  که اشاره کردم به هر حال مقداری نارضایتی
 حاال اسناد تاریخی آن). دمکراسی کارگری هم از سوی رهبری حزب کمونیست رعایت نمی شد

؛ اسنادی که در )این اسناد به فارسی هم ترجمه شده و در سایت ما موجود است(ها موجود است 
ت کارگری شوروی در ماجرای واقع نشان می دهد سفارت فرانسه در حال توطئه علیه دول

دت اغراق این آمار به ش. در ضمن شایعۀ کشته شدن ده هزار نفر نیز درست نیست. کرونشتات بود
هزار نفر از طرفین  ۳الی  ۲بنا به گزارش تاریخ نویسان مستقل یک چیزی در حدود . آمیز است

زار نفر از ملوان های نفر از خود بلشویک ها و بیش از یک ه ۶۰۰الی  ۵۰۰یعنی  -کشته شدند
همان طور که گفتم حتی کشته شدن یک نفر هم فاجعه ای بود، چه برسد به این . کرونشتات

ولی متأسفانه این اتفاق افتاد و حدود هفت هزار نفر از ملوانهای کرونشتات به فنالند . تعداد
از سوی طرفین و ها این اقدام. مهاجرت کردند و عده ای هم دستگیر و عده ای هم اعدام شدند

به ویژه برخورد حزب کمونیست صحیح نبوده است و ما از آن ها دفاع نمی کنیم، ولی از طرف 
دیگر این را از ابعاد تاریخی اش نباید خارج کنیم، این ها را نمی توانیم با قربانی شدن ملیون ها 

ر جهان مقایسه اسنفر، از جمله کمونیست ها، بر اساس سیاست های اشتباه استالینیستی در سر
گر کسی بخواهد این دو را با یک دیگر مقایسه کند، برخورد کامالً مغرضانه و بی اساسی . کنیم

 .انجام می دهند

بنابراین از نقطه نظر ما واقعیت این است که این فاجعه نباید رخ می داد و اشتباهاتی صورت گرفت 
بسیاری از کارهای اشتباهی . ی گذراندو حزب بلشویک در این دوران، سال های تاریک خود را م

ولی از . در آن دوران رخ داد که مورد انتقاد شدید ماست و به هیچ نوع نمی شود از آن دفاع کرد
طرف دیگر این برخوردهای آنارشیست ها و شبه آنارشیست ها را که دوران لنین و استالین را یکی 

تها در بخشی از توطئه هایی بود که آنارشیسداستان کرونشتات هم . قلمداد می کنند، نمی پذیرم
سال  ۲۰۰طول انقالب اکتبر انجام دادند و این درواقع یک بحثی است مابین ما که برمی گردد به 

پیش و هنوز هم ادامه خواهد داشت و مطمئن هستم که در داخل ایران هم این گرایشات 
یل مخالفتشان با خواهند بود که به دلآنارشیستی و شبه آنارشیستی و آنارکوسندیکالیستی و غیره 
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هرگونه دولت و تئوری های اشتباهی که دارند، در مقابل تشکیل یک دولت کارگری قد علم 
 .خواهند کرد
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۱۹۱۷سخنرانی جلسه در پالتاک: جمع بندی درس های انقالب اکتبر   

 
 برای ستا بحث معرفی یک بلکه سخنرانی، یک نه من، امروز صحبت که کنم ذکر باید ابتدا در

 راتینظ سلسله یک به خود، عملی و نظری تجارب اساس بر هرحال به ما .رفقا با نظر تبادل
 هک رفقایی و دوستان با مختلف، سطوح در و جامعه عرصۀ در را ها آن مایلیم که ایم رسیده

 واهیمخ می تنها نه ما حقیقت، در بگذاریم؛ درمیان دارند، مشابهی های گیری جهت و تمایالت
 .باشیم هم تأثیرپذیر ودخ تا هستیم آماده بلکه بگذاریم، تأثیر رفقا این بر

 گردید، اشاره که طور همان نیز جلسه این .دارد مفهومی چنین جا این در ”نظر تبادل“ بنابراین،
 ها بحث در کنندگان، شرکت از یکی عنوان به هم من و من؛ طرف از است بحث معرفی یک

 حدینمت و ها گیری جهت نظرها، تبادل این به توجه با بتوانیم که امیدوارم و کرد خواهم دخالت
 .کنیم پیدا ایران آتی انقالب راه در را مشخصی

 یانتزاع و تئوریک بحث یک صرفاً کنم، می معرفی امروز من که بحثی :دیگر نکتۀ اما و
 یستمارکس و کارگری جنبش ویژه به و جهان کل برای مهم ای مسأله اکتبر، انقالب .نیست
 لسلهس یک مرور و بررسی برای است ای بهانه بحث این هرحال به ولی .باشد می انقالبی های

 انقالب برای ها درس این کاربست و استفاده و اکتبر، انقالب های درس بر متکی اصلی نکات
 و ایران امروز مسائل از را مشخصی های قیاس بحث درحین من نظر، نقطه این از .ایران آتی

 بحث یک نه –.کردم اشاره که طور همان –موضوع این تا کرد خواهم مطرح جهان، همچنین
 باش ما امروز مسائل با مرتبط بحثی که انتزاعی،

 همین به و است، عمیق و مفصل بحثی اکتبر، انقالب بحث که ندارد چندانی توضیح به نیاز
 ینا جلسه دو این در من تالش .پرداخت آن جوانب تمامی به جلسه دو یا یک در توان نمی جهت
 براکت انقالب با مرتبط و مشخص های درس سلسله یک بررسی به اول جلسۀ در که است

 یزتما وجه که دارد وجود اکتبر انقالب در اصلی محور دو و مهم درس دو من، اعتقاد به .بپردازم

 به مناسبت نود و هشتمین 

روسیه ۱۹۱۷سالگرد انقالب اکتبر   
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 کنم می سعی من که هستند موضوعاتی دو، این دهد؛ می نشان ها انقالب سایر با را انقالب این
 .کنم مطرح مختصراً جلسه این در تا
 ودش می مطرح هایی پرسش جهان، سطح در مختلف نیروهای و افراد از بسیاری نظر نقطه از

 بودند ها توده آیا ؟رسید پیروزی به ابزاری چه کاربرد با و شکلی چه به اکتبر انقالب که این بر مبنی
 به ریکارگ تجمعات و کارگری های اتحادیه کارگری، شوراهای یا دیدند تدارک را انقالب که

 و میسّر را پیروزی که داشت وجود انقالب این در دیگری مشخص ابزار آیا کلمه؟ عام مفهوم
 .بپردازم موضوع این به ابتدا در خواهم می من خیر؟ یا کرد تضمین
 زا درست که است مهمی بسیار موضوعات از یکی هم این .است انقالب ماهیت دوم، موضوع
 است نممک چگونه :است این سؤال آن .گرفته قرار سؤال مورد امروز، به تا اکتبر انقالب فردای

 سؤال این المک جان واقع در کند؟ پیدا تحقق افتادهعقب جامعۀ یک در سوسیالیستی انقالب که
 مارکس که چرا است؛ بوده مارکس کارل نظرات برخالف اکتبر، انقالب وقوع که است این

 دهند، رخ ارید سرمایه پیشرفتۀ صنعتی مراکز در باید ابتدا ها انقالب که کرده می این از صحبت
 اصوالً و بوده زودرس انقالبی واقع در گرفته، صورت افتاده عقب روسیۀ در که انقالبی بنابراین و

 در مجدداً ها انقالب نوع این تا نیست الزم نتیجه در .بماند باقی پایدار که است نبوده انقالبی
 .گردد تجربه و تکرار جهان نقاط سایر

 نقاط سایر در انقالبی چنین مجدد وقوع امکان اصوالً آیا که پرسش این و اکتبر، انقالب ماهیت
 اول بحث رد که هستند مسائلی خیر، یا بود خواهد میسر مانده عقب کشورهای خصوص به و دنیا

 و قالبان شکست علل مورد در مشخصاً دیگر هفتۀ دو در خود دوم بحث طی و کنم می ارائه
 درس این که چرا ام، کرده تفکیک هم از را دو این من البته کرد؛ خواهم صحبت آن های درس

 الزم را مشخصی تمرکز جهت، همین به و هستند برخوردار بسزایی اهمیت از هرحال به ها
 .دارند

 راه به .انقالب تدارک برای الزم تشکیالتیِ ابزار زاویۀ از انقالب های درس به پردازم می اکنون
 کرد، ارهاش جلسه ابتدای در فرهاد رفیق که نکاتی همین فقط اگر تاریخی لحاظ از نرویم، دور

 رمایهس ضدّ مبارزات گذشته، دوسال یکی همین طی که بینیم می بدهیم، قرار بررسی مورد
 جهان سراسر در نفر هزار صدها کم دست ها، میلیون نگوییم اگر و رسیده، خود اوج به داری

 الس یک این طول در هم رویدادها انواع .هستند داری سرمایه نظام علیه مبارزه درحال خصاًمش
 تشکل و رفته سؤال زیر به داری سرمایه های نظام ریاضتی های سیاست .است داده رخ گذشته

 در ،۲۰۱۱ نوامبر ماه یعنی ماه، همین اواخر در و اند گردیده مبارزات درگیر مختلفی های
 کارگری اتحادیۀ ۳۰ طرف از تاریخی عمومی اعتصاب گفت توان می یا و تظاهرات کی انگلستان

 .گرفت خواهد صورت انگلستان لیبرال –کار محافظه دولت نئولیبرالی های سیاست با تقابل در
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 تیاجحافا و داری سرمایه فعلی های سیاست به اعتراض در که شاهدیم جهان سراسر در امروز ما
 همین .است شدن اشغال حال در منطقه هزار ۲ از بیش است، شده داشته روا مردم حق در که

 ،۱۳۹۰ آبان ۱۳ مورخ پیش، هفتۀ دهد می نشان که است رسیده ایران از هایی گزارش اخیراً طور
 و کرده کتشر آن در تجربه با پیشرُوی کارگران و افراد از بسیاری و شده برگزار کرج در سمیناری

 اندهیسازم کارگر، طبقۀ درون در هایی تشکل ایجاد از صحبت بسیار جسارت با هم ها آن اصوالً
 .اند نموده کارگران خود دست به داری سرمایه جهانی نظام سرنگونی حتی و
 گیری کناره هب تاکنون که خاورمیانه در استبدادی ضدّ مبارزات هستیم؛ نیز دیگری وقایع شاهد ما

 این آیا که است این شود می مطرح که سؤالی .است شده منجر منطقه دیکتاتورهای از نفر چند
 است، ”داری سرمایه ضدّ“ اعتراض یک عریان صورت به دیگر امروز که ای توده اعتراضات

 خیر؟ یا گردد می مناطق این همۀ در یا و مناطق این از یکی در پرولتری انقالب به منجر
 کرده دهمشاه جهانی سطح در که اضاتیاعتر این تمامی .است منفی کامالً سؤال این به پاسخ
 یک :است ساده هم آن علت .شد نخواهد منجر کارگری انقالب به یک هیچ متأسفانه ایم،

 ایدب که است مشخص تشکل یک غایب، عنصر آن و دارد وجود اعتراضات این در عنصرغایب
 در محلی طحس در نه و المللی بین سطح در نه عنصر این باشد؛ دیده پیش از را انقالب این تدارک

 .ندارد وجود مختلف کشورهای
 و تهس چه کشورها این در ”غایب عنصر“ این ببینیم که است این دارم امشب من که بحثی

 بوده چه د،ش منجر جهان در سوسیالیستی انقالب بزرگترین به روسیه در که ی”حاضر عنصر“ آن
 است؟
 پرولتری قالبان تحقق برای مهم بسیار مسائل از یکی انقالب، تدارک و تشکیالتی ابزار مسألۀ
 بحث نآ دنبال به و گرفتند شکل مختلفی های تشکل زمان، آن افتادۀ عقب روسیۀ در .است
 سوسیال .آمد وجود به ها دمکرات سوسیال درمیان ۱۹۰۳ و ۱۹۰۲ های سال طی مهمی بسیار

 :بودند رو به رو دیدگاه، و خط دو با واقع در ها دمکرات
 و یاسیس آگاهی که است کارگر طبقۀ ای توده های تشکل درون در مستقیم فعالیت طریق از یا

 استبدادی ظامن سرنگونی به منجر را طبقه کل آگاهی، این نهایتاً و شود می کسب سوسیالیستی
 انقالبی ایه مارکسیست از متشکل دیگری، مشخص تشکل یک به که این یا نماید، می تزاری

 .است نیاز انقالب دیدن تدارک برای ی،کارگر پیشروهای و
 های یهاتحاد کارگری، مستقل های تشکل آن طبق که نظری بود، دوم نظر مدافع درواقع لنین

 جهت در انقالب سازماندهی به قادر خود خودی به درواقع کارگر طبقه بزرگ احزاب کارگری،
 و ها خشب ترینمهم از یکی من نظر به –کرد می مطرح او که عللی .شد نخواهند نظام سرنگونی

 در تأسفانهم سوسیالیستی آگاهی :است چنین –شده اضافه مارکسیسم به که است جدیدی ابعاد
 ضدّ اهیآگ و سوسیالیستی آگاهی گرچه .ماند نخواهند پایدار کارگری بزرگ های تشکل درون
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 برای اام آیند، می وجود به داری سرمایه نظام سرنگونی برای آگاهی حد تا حتی داری، سرمایه
 تشکل یک هب نیاز دهند، سازمان سرنگونی درجهت قبل از را مبارزه بتوانند ها تشکل این که این

 .باشد می دیگری مشخص
 می وجود هب تجمعات این در که این وجود با سوسیالیستی آگاهی که بود این درواقع لنین بحث
 هک اینست شد می مطرح بحث این در که علتی .رود می ازبین هم نسبت همان به اما آید،

 مایهسر طبقۀ( بورژوا طبقۀ .است حاکم هیئت ایدئولوژی جامعه، سطح در غالب ایدئولوژی
 از ییک کند؛ می سرکوب را جامعه کل و کارگر طبقۀ طریق دو از اصوالً داری سرمایه دولت و )دار

 تدس در سرکوب برای هک است ابزاری و )قضاییه و مجریه مقننه، قوۀ( قدرت مجاری طریق
 هر رد را کارگر طبقۀ تواند می سنگین های هزینه صرف با داری سرمایه که است واضح دارد؛

 در که یتجمعات و کارگری تجمعات این که شود آن از مانع تا کند سرکوب اعتصابی هر و اعتراض
 .نماید ایجاد را نظام سرنگونی شرایط آید، می وجود به معترضین درون

 مایهسر جوامع سطح در .است ایدئولوژیک سرکوب سرکوب، دیگر طریقۀ این، بر ضافم اما
 ،هستند برخوردار )صوری دمکراسی( بورژوایی دمکراسی از که داری سرمایه جوامع چه –داری
 یها رژیم سلطۀ تحت که هایی دولت و کشورها چه و آمریکایی، و اروپایی کشورهای مانند

 که است عظیمی های هزینه از یکی ایدئولوژیک ابزار –ایران مانند د،دارن قرار نظامی استبدادی
 آن و .کند پرتاب کناری به و سرکوب را زحمتکشان و کارگر طبقه تا شود می صرف کشورها این در

 اتتجمع این که طور همان که است این کنیم، می مشاهده کارگری بزرگ های تجمع در ما که چه
 طور به محاک هیأت ایدئولوژی ترتیب همان به کند، می آغاز را ارزاتمب این خودانگیخته طور به

 طلباشاتمم های گرایش و رفرمیستی گرایشات و نماید می نفوذ تجمعات این در خودانگیخته
 .آید می وجود به ای توده تجمعات درون در

 باید م،حاک هیئت ایدئولوژی از خود داشتن نگه مصون برای که بود این زمان آن در لنین بحث
 تشکلی اشد،ب ای توده تشکل از جدا تشکیالتی لحاظ از که تشکلی .کرد ایجاد مشخصی تشکل

 یک حول واندبت که تشکلی ببیند، تدارک انقالبی اعتالی دوران برای را سازماندهی بتواند که
 مختلف، طوحس در و المللی بین سطح در انقالبی های تئوری تمام از استفاده با انقالبی برنامۀ

 و خفیم پلیس سوی از پذیری ضربه از را خود بتواند که تشکلی .دهد انجام را سازماندهی این
 تواند نمی ای توده تشکل یک تشکل، این و .دارد نگه مصون سرکوب، ابزارهای اقسام و انواع

 و اردد علنی های جنبه اوالً که رود می جلو به ای گونه به مبارزات ها توده میان در که زیرا باشد،
 و گردی طرف از و گیرد می قرار سرکوب مورد حاکم هیأت طرف از مبارزات و اعتراضات این ثانیاً

 .کند می نفوذ ای توده های تشکل و تجمعات این در حاکم هیأت ایدئولوژی تر، مهم همه از
 زا همواره انایر رژیم درواقع .کنیم می مشاهده وضوح به را مسأله این ما هم ایران با رابطه در

 خطر با اروییروی و بحرانی شرایط در ابزار این از بلکه کند، نمی استفاده فیزیکی سرکوب ابزار
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 لباس و پاسداران ها، بسیجی از مشخص طور به که پیش سال ۲ مانند کند، می استفاده جدّی
 رژیم که ورانید در دوران، این غیاب در اما .کرد استفاده ها خیابان در غیره و مسلح های شخصی

 کارگری نهادهای همچنین و عمومی های رسانه و مختلف منابع مساجد، نیست، خطر در
 خاطر همین به و کنند می دنبال را ها توده کشیدن بیراهه به و نفوذ اعمال نقش رژیم، به وابسته
 .شود می نهادها نوع این صرف هنگفتی بسیار هزینۀ

 پیدا دهیسازمان تواند نمی ای توده تشکل یک درون در انقالب که است واضح بسیار بنابراین
 که ینیمب می مصر در مثالً .کنیم می مالحظه نیز جهانی سطح در کنونی شرایط در را این و .کند

 از و دیگر کشورهای از بسیاری در و بودند، جا آن در ای پرتجربه و بزرگ کارگری های اتحادیه
 حضور پرنفودی و قدرتمند کارگری های اتحادیه که بینیم می اروپایی کشورهای در امروز جمله

 ”داری سرمایه نظام“ سرنگونی جهت در انقالب تدارک به قادر ها این از کدام هیچ اما دارند،
 .نیستند

 جودو فراگرفت، اکتبر انقالب از توان می من اعتقاد به که مهمی های درس و موارد از یکی پس
 تزار، ژیمر سرنگونی از پیش دهه دو از واقع در که حزبی .است بوده جا درآن انقالبی پیشتاز حزب
 رهایی ایبر را کارگر طبقۀ و داد انجام کارگر طبقۀ درون در را تدارکات این و کرد فعالیت به شروع

 شکل کارگری شوراهای که انقالبی اعتالی شرایط در .کرد آماده داری سرمایه نظام شر از
 ارگریک شوراهای رهبران از و مبتکرین از واقع در حزب این های ایندهنم که است واضح گرفتند،

 .دگردیدن انتخاب انقالب سازماندهی برای کارگر طبقۀ نمایندگان عنوان به و بودند هم
 در بتشغی که چیزی و شد مشاهده اکتبر آمیزموفقیت انقالب در حضورش که چیزی بنابراین

 می مشاهده هم گذشته های انقالب از سلسله یک در و امروز ای توده اعتراضات و تظاهرات
 ایه درس از یکی این و .است انقالبی پیشتاز حزب نبود –ایران انقالب خود جمله از –شود

 .فرابگیریم اکتبر انقالب از توانیم می که است ای عمده
 که حزبی بلشویک، حزب درون در که است مهمی بسیار مسألۀ هم حزب این اجتماعی ترکیب
 یبترک یک درواقع حزب این اجتماعی ترکیب .آمد وجود به شد، ساخته انقالب تدارک برای

 ها آن بر ام که کارگرانی سوسیالیست، کارگران و پیشرو کارگران از متشکل است ای دوگانه
 رایب داری سرمایه ضدّ مبارزات مقدم صف در که کارگرانی .ایم نهاده ”روشنفکر کارگران“ نام

 یم دست به خود روزمرۀ مبارزات طریق از را سوسیالیستی آگاهی کنند، می مبارزه ای دوره
 غزهایم درواقع ها این .زنند می اجتماعی مسائل از تحلیل و ارزیابی و مطالعه به دست و آورند،
 .هستند کارگری جنبش متفکر
 یشترب مراتب به مغزها این ایران سطح در امروزه و داشت وجود اکتبر انقالب در مغزهایی چنین

 سوی از .نیست پایین )کمّی لحاظ به( کارگران نوع این تعداد و هستند اکتبر انقالب دوران از
 ها آن رب ما که کسانی از است شده متشکل انقالبی پیشتاز حزب یعنی حزب، این دیگر،
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 روشنفکری ۀسابق از که هستند کسانی کارگری روشنفکران .ایم نهاده ”کارگری روشنفکران“ نام
 قرار کارگر طبقۀ خدمت در را خودشان و شوند می کارگری مبارزات وارد غیرکارگری سابقۀ از یا

 کتئوری تجارب دور به و گردد می هم ها آن مسأله کارگر، طبقۀ مسألۀ روزمره طور به و دهند می
 تنها نه .ببخشند غنا را کارگری مبارزات گیری جهت که کرد خواهند کوشش خود المللی بین و

 .بگیرند قرار کارگری پیشروی کمدست اعتمادِ مورد ای، پروسه طول در باید بلکه این،
 کارگری نبشج در که کسانی عنوان به را ها این باید جامعه در کارگری پیشروان و کارگر طبقۀ یعنی

 روشنفکر“ و ”روشنفکر کارگر“ ترکیب یعنی ترکیب، این .بشناسند رسمیت به دارند، حضور
 انقالب در که ودب روند این و .نهد می بنا را انقالبی پیشتاز حزب اولیۀ بنیادهای که است ”کارگری
 حزب“ یا”بلشویک حزب“ و گرفت صورت انقالب وقوع از پیش دوران در یعنی روسیه،

 دو این اب تشکل، این طریق از توانست حزب .بود دوگانه ترکیب این زائیدۀ درواقع ”لنینی
 قالبی،ان–پیشا دوران در که برود جلو تاحدی و کند کامل را سازماندهی کردم، اشاره که عنصری

 .بگیرد قرار کارگری مبارزات صدر در
 توده های سازمان روزمرۀ کارهای درون از صرفاً که نیست حزبی انقالبی، پیشتاز حزب بنابراین

 این و است ای توده های سازمان از جدا کامالً تشکیالتی لحاظ از حزب، این .بیاید بیرون ای
 داخل در آن پیروزی و کارگری انقالب ساختن پروسۀ که است بلشویک حزب درواقع حزب

 توان می براکت انقالب از که است درسی ترین عمده این نظر، نقطه این از .کرد تضمین را روسیه
 .فراگرفت

 در لمثلا فی –هستند و بوده ریبسیا های سازمان کرد، اشاره دیگری موضوع به باید جا این در
 عنوان به کارگر طبقۀ از جدا را خودشان که –امروز حتی یا لنین خود دوران
 از ما هم مروزا کنند؛ می و کردند می معرفی ”سوسیالیستی“ یا ”کمونیستی“ ،”کارگری“ احزاب

 گرفتهن قرار کارگر ۀطبق تأئید مورد احزاب این اگر اما .داریم فراوان ایران داخل در احزاب نوع این
 اند داده نجاما که کاری تنها واقع در باشند، نداشته کارگر طبقۀ درون در اعتباری و نفوذ و باشند،

 از ما ظورمن نظر، نقطه این از .اند آورده وجود به لنینیستی احزاب از کاریکاتوری که است این
 و ارگانیک اطارتب که احزابی( نیست احزاب نوع این انقالبی، پیشتاز حزب یا لنینیستی حزب

 آورند یم وجود به کارگری مبارزات حیطۀ از خارج را احزابی صرفاً و ندارند کارگر طبقۀ با مشخص
 پیشروان و ارگرک طبقۀ ).کنند پیدا سازمان انقالب بعد و بپیوندد ها آن به کارگران که دارند توقع و

 خود آن از را یپیشتازانقالب حزب که این مگر نیستند، احزاب این به پیوستن به متمایل کارگری
 و احزاب و انقالبی پیشتاز حزب ندارد؛ وجود ما جامعۀ درون در متأسفانه شرایط این .بپندارند

 .شوند هساخت آتیه در باید و ندارند وجود امروز باشند، مرتبط کارگری جنبش با که هایی گروه
 البانق مسألۀ بگیرد، قرار استفاده مورد دهآین در تواند می که اکتبر انقالب درس دومین

 بوده ارکسم کارل نظرات خالف اکتبر انقالب که باورند این بر ها بعضی .است سوسیالیستی
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 عتیصن پیشرفتۀ داری سرمایه کشورهای در ها انقالب از صحبت مارکس کارل که چرا است؛
 این رخالفب اما .است دانسته یم کشورها این به مرتبط درواقع را سوسیالیستی انقالب و کرده

 در ارکسم خود یعنی کرده، پیدا سازمان مارکس نظرات براساس دقیقاً اکتبر انقالب برداشت،
 ردنک تجربه از پس مشخصاً ،”ها کمونیست اتحادیۀ مرکزی کمیتۀ خطابیۀ“ در ۱۸۴۸ سال

 انقالبی خصلت نآ دیگر بورژوازی که رسد می نتیجه این به ،۱۸۴۸ سال در آلمان در انقالب
 حل هب قادر دیگر بورژوازی .است داده دست از را استبداد علیه مبارزه و فئودالیزم دوران در خود

 .بود نخواهد دارد، وجود جوامع این در که ای افتاده عقب تکالیف دمکراتیک،–بورژوا تکالیف
 واقعدر که کند یم را ارزیابی این مارکس آلمان، انقالب در بورژوازی توفیق از پس سال یک

 کالیفت که انقالبی، دوران دیگر، سخن به .باشد ”مداوم“ باید مختلف کشورهای در انقالب
 کشورهای رد بورژوازی خود وسیلۀ به سنتاً که که تکالیفی یعنی دهد، انجام را دمکراتیک–بورژوا

 دهش سپری دیگر گرفته، صورت بیستم قرن اوایل و نوزدهم و هجدهم قرن اواخر در مختلف
 خصلت آن دیگر بورژوازی چون شده، سپری جوامع این در دمکراتیک انقالب دوران .است

 از قاًساب که است ای واهمه از بیشتر اکنون کارگر طبقۀ از بورژوازی واهمۀ و ندارد، را انقالبی
 طحس رد کارگر طبقۀ که جا آن از .داشت داری پیشاسرمایه ارتجاعی عناصر و فئودالی استبداد
 ود،ب کرده رخنه آن درون در علمی سوسیالیسم و سوسیالیستی آگاهی و کرده رشد جهانی

 با جهت این به و داراست، ها آن از بیشتر را قدرت کسب توان طبقۀ که کرد مشاهده بورژوازی
 بنابراین .زد ازسرب آن، انقالبی شکل به دمکراتیک بورژوا تکالیف انجام از و کرد تبانی استبداد

 این به وممدا انقالب باشد، ”مداوم انقالب“ یک باید انقالب که رسد می ارزیابی این به رکسما
 با یکدمکرات–بورژوا تکالیف ادغام با و بگیرد دردست را قدرت باید پرولتاریا خودِ که مفهوم
 .دهد تحقق را آن انجام سوسیالیستی، تکالیف
 از پس خصوص به او دهد؛ می قرار اشاره دمور هم دیگری هاینوشته در را نظرات این مارکس
 باید داری سرمایه دولت دستگاه و ابزار تمام که رسید نتیجه این به ۱۸۷۱ سال در پاریس کمون

 در که را الیفیتک همچنین و برسد پیروزی به بتواند انقالب که این تا بپاشد ازهم و شود سرنگون
 .بود نظریاتی چنین بر متکی نیز روسیه براکت انقالب .نماید حل دارد، وجود جامعه مقابل

 لحاظ از هم مبارزاتی، روش لحاظ از هم انقالب، این که هستیم شاهد روسیه انقالب در ما
 و یکارگر شوراهای دست به قدرت دادن و کارگری شوراهای ایجاد یعنی( انقالبی سازماندهی

 اختارس حیث از هم و ،)کارگر طبقۀ خود سوی از دولتی دستگاه قدرت گرفتن دست به درواقع
 .بود منطبق پاریس کمون تجربۀ از پس مارکس کارل نظرات بر خود، تشکیالتیِ

 رفت نازبی بورژوازی قدرت ماشین شد، متالشی روسیه انقالب در هرحال به هم دولتی ماشین
 نطباقا د،کر می مطرح مارکس کارل که نظراتی با هم مسأله این .شد آن جایگزین نوین قدرتی و
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 به و است یفاحش اشتباه مارکس، کارل نظرات از اکتبر انقالب جداکردن مسأله بنابراین .داشت
 .کنند می را کار این عامدانه بسیاری من اعتقاد

 آغاز تتوانس می خود که پیوست وقوع به ای افتاده عقب روسیۀ در سوسیالیستی، انقالب
 نشان بمرک و ناموزون رشد تئوری و افتاده قبع کشور این حقیقت در .باشد جهانی های انقالب

 این و .دبرس پیروزی به و دهد رخ تواند می امپریالیستی ضعیف حلقۀ در ها انقالب این که داد
 که ای تئوری .تاس تحقق قابل تئوری این داد نشان که اکتبر انقالب از غنی بسیار بود ای تجربه
 از بارها هم لنین خود و ۱۹۰۵ در تروتسکی نآ از پس کرد؛ مطرح ۱۸۴۸ سال در مارکس کارل

 جهانی طحس در و کرد خواهد پیدا گشایش ضعیف های حلقه در انقالب که این و الینقطع انقالب
 .کردند صحبت ،رسید خواهد پیروزی به

 از پس هنوز که انیکس بنابراین .کرد استنتاج باید اکتبر انقالب از که است مهمی بسیار نکتۀ این
 می ار واقعیت این کنند، می صحبت ایران نظیر ای جامعه در ”دمکراتیک“ انقالب از ها سال

 گذشته، سال ۱۸۰ طول در جهانی سطح در کارگری مبارزات روند و پروسه این تمام از که رسانند
 .گیرند می نادیده را آن کامالً یا و هستند اطالع بی یا

 زمانی تا ،است خواه ترقی زمانی تا بورژوازی که بود مفهوم این به افتاد اتفاق روسیه در که چه آن
 که دباش می دمکراتیک–بورژوا وظایف و تکالیف حل به قادر زمانی تا و هست انقالب خوهان

 در زم،امپریالی عصر در اما .باشد حکومت در داری سرمایه ماقبل ارتجاعی و استبدادی رژیم یک
 در ادهافت عقب کشورهای در حتی بورژوازی هانیج سطح در که کنیم می مشاهده ما فعلی، دورۀ

 از .نداریم فئودالی های دولت و فئودالی های حکومت امروز دنیا جای هیچ در ما و است قدرت
 بورژوازی همان از بخشی یک است واضح است، قدرت در بورژوازی وقتی نظر، نقطه این

 می ایران داخل در وضوح به ما را پروسه این .شد نخواهد خود نظام سرنگونی خواهان
 با سازش یا و تأئید خواهان و کنند، می مطرح را دمکراتیک انقالب های تئوری که کسانی .بینیم

 که رندگی می نادیده را واقعیت این –هستند –طلب اصالح جناح مثالً –حاکم هیئت از بخشی
 اهانخو باشند، هم اپوزیسیون در ای دوره برای است ممکن که بورژوازی مختلف های گرایش

 وظایفی و کالیفت تحقق به قادر و هستند سازش خواهان بلکه نیستند، نظام این کلیت سرنگونی
 .باشند نمی بوده، بورژوازی عهدۀ به تاریخی نظر نقطه از که

 رژیم و اه دولت تمای .است ایران داخل در انقالب کلیدی مسائل از یکی ملی، مسألۀ حل مثالً
 به سرکوب اب مسأله، حل جای به یا و اند گرفته نادیده یا را ملی مسألۀ اند، ودهب قدرت در که هایی

 در کراتیکدم تکالیف از یکی و مطالبات از یکی که ملی مسألۀ حل بنابراین .اند داده پاسخ آن
 مسألۀ دد،نگر سرنگون رژیم این تا که زیرا شده؛ ادغام رژیم این سرنگونی با است، جامعه سطح

 .شد نخواهد حل ما جامعۀ در است، دمکراتیک –بورژوا تکلیف کی که ملی
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 دهقانان به متعلق باید زمین که است ای مسأله ترتیب همین به هم دهقانان مسألۀ و ارضی مسألۀ
 های بانک باید که است واضح شود، اشتراکی زمین که این برای و گردد، اشتراکی باید و باشد

 که ارید سرمایه دولت نظر نقطه این از و بدهد وام شوند، یم زمین صاحب که کسانی به مختلف
 به وام دادن از که است واضح اند، شده ادغام دولت این در هم ها بانک و هاست بانک حامی

 کراتیکدم تکالیف و ها خواست از یکی که این برای نظر این از .کرد خواهند جلوگیری دهقانان
 آن ایج به و گردد سرنگون اساس از رژیم این باید شود، حل ایران داخل در ارضی، مسألۀ مانند
 .دهد انجام را دمکراتیک اولیۀ اقدامات این بتواند تا آید کار سر کارگری رژیم یک

 هب قادر آن های جناح از کدام هیچ که داد نشان رژیم این طور؛ همین هم درونی دمکراسی مسأله
 حتی که ددادن نشان درعمل و نیستند هم دمکراتیک–بورژوا تکالیف سلسله یک حتی تحقق

 به یدمکراس توانند نمی هم جامعه برای که است واضح کنند، تحمل توانند نمی را یکدیگر
 باید رژیمی چنین یک دمکراتیک–بورژوا تکالیف این حل برای نظر، این از .بیاورند ارمغان

 .ورط همین هم زنان ألۀمس حل .شود محقق دمکراتیک مطالبات و ها خواست تا گردد سرنگون
 و شده ادغام هم با سوسیالیستی تکالیف و دمکراتیک تکالیف ما جامعۀ در درنتیجه

 تکالیف آن اب همزمان و دمکراتیک تکالیف تحقق به قادر که انقالبی نیروی تنها .جداناپذیرند
 تواند می که ستا انقالبی نیروی تنها این و .باشد می کارگر طبقۀ است، جامعه در سوسیالیستی

 و خود کردن مسلح برای مبارزه نهایت در و عمومی، اعتصاب طریق از مبارزه، طریق از
–ورژواب تکالیف انجام به آغاز همچنین .کند مستقر را کارگری دولت نظام، این سرنگونی

 بانقال آغاز درضمن، و .نیست و نبوده ها آن تحقق به قادر رژیم این که نماید دمکراتیکی
 انقالبی مه سوسیالیستی انقالب و دهد می قرار هدف را سوسیالیستی انقالب خود ،کارگری

 در ظر،ن این از .بکند پیدا گسترش جهان سراسر به و شود آغاز تواند می منطقه یک از که است
 که ستا این کنیم، اتخاذ توانیم می اکتبر انقالب از که ای عمده های درس از یکی ایران، داخل

 راه تنها بلکه ت،اس امکانپذیر تنها نه و است، امکانپذیر سوسیالیستی انقالب و کارگری انقالب
 هم کدمکراتی–بورژوا تکالیف و است جامعه در دمکراتیک–بورژوا افتاده عقب تکالیف انجام

 قادر ارگرک طبقۀ رهبری تنها و شده ادغام سوسیالیستی تکالیف انجام با جهانی سطح در امروزه
 .است تکالیف این انجام به

 بحث بندی جمع
 به چون گردم، بلشویک حزب درونی اختالفات به مربوط های بحث وارد که ندارم را این قصد

 به ۱۹۲۰ های سال وقایع مورد در را بحث این از قسمتی –دیگر دوهفته –آینده جلسه در هرحال
 .داشت خواهیم اکتبر انقالب شکست علل و بعد
 ناسبتم به جشن مراسم برگزاری ما هدف درواقع که بگویم باید امشب، حثب انگیزۀ مورد در اما

 توجه با که است آمده وجود به ما مقابل در مسائلی سلسله یک امروز مشخصاً .نبود اکتبر انقالب
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 ایران به مربوط جهانی، سطح در غیره و ها اشغال و ها طغیان ها، قیام ها، حرکت ها، تالطم به
 به همواره ها، سرکوب وجود با ایران در کارگر طبقۀ کردم، اشاره که طور همان شود؛ می هم

 نایرا در ای توده های طغیان این، از پیش دوسال ما است؛ داده ادامه داری سرمایه ضدّ مبارزات
 زیر آتش ها، سرکوب تشدید وجود با .داشت خواهد ادامه محققاً ها طغیان این و داشتیم

 سلسله یک باید که داد خواهد قرار مقامی در را ما روزی وجود، رانای در امروز که خاکستری
 .ببینیم آتی انقالب برای را تدارکات

 می آماده را خودشان دارند بیش و کم گراراست گرایشات که بینیم می بکنیم، نگاه دقت به اگر
 ،ددارن را خودشان تدارکات و بحث جلسات شده، دمکرات سوسیال طلبانِ سلطنت کنند،

 به مکدا هر هستند، اپوزیسیون طیف در که مختلفی جریانات همچنین، هم طلبان اصالح
 ت،اس متفرق کماکان چپ .چپ گرایشات از غیر به هستند، دخالتگری آمادۀ مختلف درجات

 التتشکی هنوز و شود می انزواطلبانه کامالً و گرایانه فرقه کامالً های بحث وارد کماکان چپ
 هم را عمل اتحاد یک تدارک راستای در اولیه های قدم و نکرده اعالم را ای یکپارچه مشخص
 .است برنداشته
 این سر رب خواهیم می اکتبر، انقالب سالگرد چهارمین و نود بهانۀ به فعلی، بحث در بنابراین

 های درس هسلسل یک اکتبر انقالب که جا آن از آغاز، برای اما .نماییم صحبت بیشتر موضوعات
 جهت، همین به کنیم؛ شروع صفر از مجدداً توانیم نمی دیگر ما است، آموخته ما به را مشخصی

 .نماییم استفاده امکان حد تا ها درس این از باید
 نیاز تشکیالتی نوع چه به آتی انقالب تدارک برای که است پرسش این به پاسخ اول، درس

 داریم؟
 مستقل لتشک به آیا داریم؟ نیاز کارگری ایه اتحادیه آیا داریم؟ نیاز شورایی تشکیالت آیا

 باید یا و م؟بروی ها توده میان به باید فقط و نداریم نیاز چیزی به اصوالً آیا نیازمندیم؟ کارگری
 زبح یعنی شده؟ نامیده انقالبی پیشتاز حزب که بیاوریم وجود به را مشخصی تشکل

 این من اعتقاد به .رسانید پیروزی به را اکتبر انقالب که الگویی براساس لنینیست، –بلشویک
 براساس ایران آتی انقالب برای باید ما و است درست بدیل، دومین یعنی مورد، آخرین

 پیروزی به را یپرولتر انقالب تنها و نخستین یعنی اکتبر، انقالب که تشکیالتی ساختارهای
 .ببینیم تشکیالتی چنین برای را تدارکاتی رسانید،

 از یبخش یک و عده یک که چرا نشد، اما .شد می ایجاد پیش های سال از یدبا تشکیالت این
 را خود تالش و رفتند ای توده فعالیت دنبال به مرتب کارگری جنبش فعالین از کارگری، جنبش

 اتحادیۀ د،بسازن سندیکا بسازند، پایین از را شوراها بسازند، را شوراها مثالً تا اند بسته بکار
 زا باید که است واضح دارد، قرار ما حمایت مورد موارد، این که است واضح بسازند؛ کارگری
 کار اشوراه ساختن ضمن در .بکنیم حمایت شوراها یا و سندیکا کارگری، مستقل تشکل
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 شد خواهد اختهس انقالبی اعتالی شرایط یک در کارگر طبقۀ وسیلۀ به شوراها .نیست انقالبیون
 اساسی وظیفۀ .بسازند را شوراها بروند هستند، انقالبی چپ رایشگ در که رفقایی نیست نیازی و
 .بس و ستا انقالبی پیشتاز حزب تشکیل انقالبی، های مارکسیست و انقالبیون مرکزی و

 به یکس اگر .است اکتبر انقالب نخست درس این .ندارد وجود این از ترمهم دیگری چیز هیچ
 رسیده درس این به که جریاناتی با اتحاد، یک در که است واضح باشد، نرسیده اولیه درس این

 ارک امکانات آوردن فراهم برای اولیه شرط پیش بنابراین .داشت نخواهد همسویی باشند،
 تازپیش حزب ایجاد ضرورت هم درس نخستین و است اکتبر انقالب از گیری درس مشترک،
 .اکتبر انقالب تجربۀ براساس است، انقالبی

 رسیدن قدرت به و پیروزی امکان افتاده عقب کشور یک در که داد نشان اکتبر انقالب :دوم مورد
 نوانع به دمکراتیک انقالب شده، سپری دمکراتیک های انقالب دوران .دارد وجود پرولتاریا
 سو، این به ۱۸۴۸ انقالب زمان از رسیده؛ سر به آن دوران رفته، بین از بورژوایی انقالب

 از را ودخ انقالبی خصلت بورژوازی که بود مفهوم این به گرفت، کسمار کارل خود که موضعی
 قادر گردی رساند، انجام به را دمکراتیک–بورژوا های انقالب نیست قادر دیگر و است داده دست
 .دهد انجام بود شده نهاده اشدوش بر که را دمکراتیکی–بورژوا تکالیف که نیست

 یک یا ن،ایرا آتی انقالب .است افتاده کارگر طبقۀ دوش به جامعه دمکراتیک–بورژوا تکالیف
 کند، می پیدا رتغیی حکومت یک .گرفت نخواهد صورت انقالبی یا و است سوسیالیستی انقالب

 خمینی و رفت شاه که طورهمان .آید می دیگری مهرۀ آن جای و شود می عوض مهره یک
 .نشست خواهد جایش هب او مشابه دیگر یکی و رفت یکی مصر در که طور همان .آمد
 طبقۀ راستثما ها این .کرد نخواهند حل جامعه در را ای مسأله و نیستند پرولتری انقالب ها این

 انقالب در دخالت برای اتحاد یک و همسویی یک شرطِ پیش بنابراین .بخشند می تداوم را کارگر
 سپری کدمکراتی انقالب موعد که است نکته این مشخص پذیرش و قبول ایران، آتی

 جودو فئودالیزم دوران دیگر رسیده، قدرت به جهان سراسر در و ایران در بورژوازی چون .گشته
 انجام و اجتماعی رفاه و اجتماعی عدالت و سوسیالیسم احقاق برای مبارزات بنابراین ندارد،

 که تاس ارگرک طبقه رهبری به تنها و شده ادغام هم با سوسیالیسم و دمکراتیک–بورژوا تکالیف
 ایران داخل در درونی؛ و بومی بورژوازی با اتحاد طریق از نه و برسد، سرانجام به تواند می

 .اند شده مبدل ارتجاعی نیرویی به آن های جناح و بورژوازی
 بتضر ضدّ نیروهای بگیرد، قرار مبارزات صدر در کارگر طبقۀ و دهد رخ ایران در انقالبی اگر

 توانیم مین بنابراین .پیوست خواهند رژیم به ها این .بود خواهند طلبان اصالح همین بورژوازی
 م،شوی متحد ایران داخل بورژوازی از بخشی با است، دمکراتیک انقالب، که این براساس
 این که کند می اشاره ”بزرگمهر“ دوستمان .نماییم طبقاتی سازش کالم یک در و بکنیم ائتالف

 رقهف های صحبت یعنی کردم، ماکسیمالیستی های صحبت بود، من بحث ضعف نقاط ها
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 جامعه نیعی مشخص های واقعیت دقیقاً ها این نیست، پرش ها این .داشتم پرش کردم، گرایانه
 باید فقط آتی البانق که باشیم داشته قبول باید ببینیم، تدارک انقالب برای بخواهیم اگر .است

 .بس و باشد کارگر طبقۀ رهبری به
 های ملیت د،فقیرن دهقانان کارگر، طبقۀ متحدین .باشد بورژوازی تواند نمی کارگر، طبقۀ متحد
 در ارگرک طبقۀ متحدین ها این .هستند کارگران جمیع هستند، مبارز زنان هستند، ستم تحت

 مین قرار سؤال مورد را نظام .است قدرت در و حکومت در واقع در بورژوازی .هستند آتی انقالب
 یرانا انقالب در .اند پیوسته ارتجاع به هم بورژوازی خرده فوقانی های گرایش از بخشی دهد،
 لتبدی ضدانقالب نیروهای به که دیدیم بودند بورژوا خرده جریاناتی که را ها اللهی حزب
 می نوناک داشتند، توهم رژیم این به زمان آن در ها مائوئیست و اکثریت و توده حزب اگر .شدند

 رارتک را موضوعات همان دوباره توانند نمی .باشند فراگرفته را ها درس این دیگر بایست
 و ودهت حزب .شدند صدر بنی طرفدار رنجبران، حزب مانند مائوئیست، گرایشات .بکنند

 .کردند همکاری و شدند خمینی طرفدار هم آن دارودستۀ
: کنند می صحبت آن از افرادی بیش و کم هم امروز که است اشتباهی های سیاست براساس این

 از یبخش با باید یعنی است؟ دمکراتیک انقالب چه یعنی !”است دمکراتیک انقالب،“
 ست،ا پرولتری که انقالبی به و گرفت قرار ها آن خدمت در کرد، ائتالف شد، متحد بورژوازی

 فرقه رفح این !است ماکسیمالیستی حرف این بزند، حرف این از کسی اگر بعد و کرد خیانت
 !تاس گرایانه

 اکتبر، انقالب های درس .است اکتبر انقالب های درس بر مبتنی و گرایانه واقع حرف این خیر،
 تحقق ابلق پرولتاریا رهبری به افتاده عقب کشور یک در انقالب که این از گرفتن درس یعنی
 رایب شرایط مراتب به ایران در امروز شد، پیروز روسیه در انقالب این پیش سال ۹۴ اگر .است

 متحد رینتمهم ایران پرولتاریای دارد، غنی تجربۀ ایران پرولتاریای .است تر آماده پیروزی این
 فراموش ودیز به که نیست ای تجربه این و ؛کرد سرنگون ایران در را شاهنشاه یعنی امپریالیزم،

 دوران سال ۸ از غیر به مستمر و ممتد طور به گذشته، سال ۳۳ طی در ایران کارگر طبقۀ .شود
 در .اند اعتصاب در پتروشیمی کارگران امروز .است داده ادامه اعتصابات و مبارزات به جنگ،

 متفکر غزم که محافلی اند، گرفته شکل کارگری محافل داشته، ادامه اعتصابات دوران این تمام
 به ازیین ها این کنند، می مطالعه هستند، نویس مقاله ها این .آمده بیرون ها آن دل از کارگران

 .ندارند بنویسند، مقاله و کتاب ها آن برای و نشسته میز پشت که روشنفکرانی
 نقالبیا روشنفکران .هستند کارگر طبقۀ واقعی رهبران ها این .هستند حاضر ما جامعۀ در ها این
 پیشروهای ینب وحدتی که بکنند متقاعد را نیروها این باید .باشند داشته گیری جهت چنین باید
 صورت یانقالب روشنفکرهای و انقالبیون و کارگر طبقۀ متفکر مغزهای ایران، داخل در ریکارگ
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 حزب که ستا واضح کنند، جلب را کارگر طبقۀ اعتماد نتوانند انقالبی روشنفکران اگر .بگیرد
 .شد نخواهد ساخته انقالبی پیشتاز

 می جوعر آن به را رفقا و هست میلیتانت سایت روی امروز که نوشتم ای مقاله پیش سال ۶ من
 کرده رحمط حزب تدارک برای پیشنهاداتی ”شعله به اخگر برافروختن ابزار حزب“ عنوان با م ده

 مقاله همان با ارتباط در جلسه این های بحث که چرا دهم، می رجوع مقاله این به را رفقا ام؛
 .است

 ؟»دکر باید چه اکنون« که بود کرده سؤال درستی به که ”بزرگمهر“ رفیق به پاسخ در و
 ایه درس اساس بر هایی شرط پیش .پذیرفت باید را ها شرط پیش سری یک است، روشن

 هایی عمل اتحاد .بگیرد صورت تواند می ها عمل اتحاد سری یک آن، بر مضاف .اکتبر انقالب
 پیدا سنف به اعتماد ایران کارگران که این برای .ایران کارگران از مشخص حمایت با ارتباط در

 های ینکمپ با مستمر طور به ها آن از که دارند متحدینی کشور از خارج در که بدانند باید کنند،
 در لمللیا بین متحدین یافتن آن، بر اضافه .کنند می حمایت گیرد، می صورت که مشخصی

 و کارگر بقۀط حامیان که متحدینی یافتن .است آتی انقالب اساسی مسائل از یکی فعلی دوران
 مللیال بین سطح در نفر هزاران نیستند، کم ها این و بود خواهند ایران آتی انقالب حامیان
 الملل ینب یک اولیۀ زمینۀ و کرد پیدا باید را ها این .هستند ما همرزم و نظر هم هستند، ما همفکر
 .آورد فراهم ایران داخل در حزب یک ساختن ضمن را انقالبی
 اگر .است دهش مبدل المللی بین مرکزی مسألۀ به انقالبی پیشتاز حزب مسألۀ امروز بنابراین

 را دخو و کردند می گری انقالبی ادعای که احزابی این تمام پیش سال ۳۰اگر و بود حزبی چنین
 استالینیست هک این از فارغ –گذاشتند می قدم مسیر این در نمودند می معرفی پرولتاریا نمایندگان

 روتسکیستت کنند می ادعا ها آن از بسیاری تفاقاًا .تروتسکیست یا و مائوئیست یا و اند بوده
 ضعیتو به نگاه عمومی طور به و نداریم گرایانه فرقه های بحث جا این در ما بنابراین هستند،
 .مکنی می جهانی

 و لمانآ یونان، انگلستان، نیویورک، در امروز بود، حزبی چنین اگر شرایطی چنین یک در
 امروز اگر .آمد می وجود به داری سرمایه نظام سرنگونی جهت رد انقالبی –پیشا شرایط فرانسه،

 آماده یعین شرایط .شود ریخته امروز توانست می جهانی انقالب تدارکات بود، ا کمینترنی
 این .تاس المللی بین انقالبی حزب یک نبود یعنی ذهنی، شرایط است، غایب چه آن است،
 در انقالب برای که هستند کسانی اگر .بکنیم ایدب کار چه ما که دهد می نشان وضوح به شرایط
 باید اول هلۀو در را ها قدم این دارند، اکتبر انقالب به اعتقاد و کنند می دلسوزی پرولتاریا و ایران

 .بردارند
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 باز آید، وجود به پیش سال دو از تر عظیم هایی طغیان اگر حتی نشوند، برداشته ها قدم این تا
 می عده این ماه، بهمن انقالب مانند بگیرد، صورت هم انقالب اگر حتی .افتاد نخواهد اتفاقی

 انکماک .شوند می ها آن جایگزین هستند، غرب به متمایل بیشتر که دیگری عدۀ و روند
 دامها سرکوب و استثمار کماکان ترتیب بدین و ماند خواهد باقی قدرت و حکومت در بورژوازی

 نوع چه ها این که کند نمی تفاوتی .کرد خواهد پیدا ادامه اه سرکوب کماکان .کرد خواهد پیدا
 ایران رد بورژوازی نیست، مهم کراواتی یا و سر به تاج یا و سر به عمامه .گیرند می خود به ظاهری
 طلبان اصالح همین بورژوازی همراهان شده، مبدل ارتجاعی کامالً جریان یک به درواقع
 مین ما اند، شده مبدل ارتجاع های دستگاه به ها این .ازیبورژو خرده فوقانی اقشار و هستند
 .هیمد سازمان اینان با همراه را ایران آتی انقالب و بدانیم خودمان متحدین از را ها این توانیم

 طور به ارفق که است هایی پاسخ ها این و است اکتبر انقالب اصلی های درس ها این بنابراین
 مورد در ”سیاوش“ رفیقمان سوی از هم دیگری های سؤال سلسله یک .کنند می طلب مشخص

 هک است شده مطرح غیره و انقالبی برنامۀ و حزب مسألۀ همچنین و انقالب مفهوم و انقالب
 پاسخ و مکنی بحث بعدی جلسات طی توانیم می موارد این در طلبد؛ می تری طوالنی های پاسخ
 ینا کاربرد و اکتبر انقالب های درس روی بر بود متمرکز ما امشب بحث هرحال به ولی .دهیم
 .ایران آتی انقالب برای ها درس

 این و کردیم ارائه را خودمان مشخص نظر رفقا از برخی و من حد، این در حداقل کنم می فکر من
 برای وقت جلسه این در حاضر حال در اگر حتی بنابراین .هست موجود مکتوب همه ها بحث
 مکتوب رطو به را هایشان بحث توانند می رفقا این –”حمید“ قمانرفی مثل –نباشد رفقا بحث
 اسخپ حتماً هم ما و بنویسند، مقاالتی قالب در را خود های بحث و انتقادات یعنی .دهند ادامه

 ند،هست ما مخالف حتی که هم رفقایی .بدهیم ادامه توانیم می هم را جلسات این .داد خواهیم
 چون .دهندب ادامه را هایشان بحث مساوی طور به و کنند استفاده تریبون از بیایند، توانند می

 و ولیاص اتحاد یک که است این واقعاً منظور بلکه نیست، آن یا این از گرفتن امتیاز منظور
 برای نیمببی تدارک و کنیم آماده را خودمان ما و بیاید وجود به کارگری جنبش با مرتبط مشخص

 شاتگرای و سانتریست جریانات و گراراست جریانات سایر که طور انهم .ایران آتی انقالب
 .نماییم چنین باید هم ما کنند، می آماده دارند را خودشان مختلف
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