ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺎزﯾﺎر رازی

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ

ﮔﺰارﺷﮕﺮان:
ﺑﻨﻈﺮﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﭼﭗ ﻫﻨﻮزﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ درﮐﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻮل ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺪﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ؟
ﻣﺎزﯾﺎر رازی :
رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﭼﭗ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،اﺣﺰاب
و ﮔﺮوه ﻫﺎی »ﭼﭗ« ﺷﺪه ،در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﺪان واﻗﻒ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ ﮐﺬب ﺧﻮد را در ﻣﺤﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاق ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان« و »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی« و ﻏﯿﺮه اﻋﻼم ﮐﺮده ،رﻫﺒﺮان ﯾﺎ »ﻟﯿﺪرﻫﺎی« ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮ ی را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﺟﺪا از ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ! زﯾﺮا ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﺸﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب آﻧﻬﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب آﺗﯽ اﯾﺮان
ارﺗﻘﺎء داده و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻮﭼﮏ در
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮان اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ( را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻗﺪام آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣﻮرد درس ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ را در دوره ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺎ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﯿﺎس ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺰب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﺮای ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ،ﭘﺲ از اﻧﺸﻌﺎب از ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ روش آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎﺋﯿﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺰب
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ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۱۷در ﺑﯿﺶ از  ۱۶۰۰ﺣﻮزه ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و
اﻋﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻪ از رﻫﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ دوره ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ،ﺑﺪون ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺟﺎرو ﺟﻨﺠﺎل ،ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ داد .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،در ﺳﺎل  ۱۹۱۸ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﻠﺐ رﻫﺒﺮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺴﮑﻮ و ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی »ﮐﺎرﮔﺮی« و »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« ﻃﯽ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﻏﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﮐﺘﺒﺮ را رﻫﺒﺮی ﮐﺮد  ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ و ﺟﻠﺐ
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ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و رﻫﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ  ،در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﮔﺮوه  ،ﺳﺎزﻣﺎن،ﺣﺰب »ﭼﭗ« ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮔﺎم ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻓﺘﺮاق ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه ،و ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر زﻣﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺣﺰب اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن آن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﺎزی ،ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﯾﮏ
ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺰوه »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد« ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﻘﻂ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ واﻗﻌﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ دارد«.2
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺮوژه ای را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﺮوژه اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« 3ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
و ﺣﻞ ﺑﺤﺮان »ﭼﭗ« ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی »ﭼﭗ« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد و در ﻃﯽ دو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ )ﮐﻠﻦ و ﻫﺎﻣﺒﻮرگ  -آﻟﻤﺎن( از
ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﻪ روز ﮐﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﻃﺮح ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮد-
ﻣﺤﻮر ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ  ،اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﺗﺌﻮری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای
اﯾﻦ »ﭼﭗ« در راﺳﺘﺎی دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ.

ﮔﺰارﺷﮕﺮان:
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درس ﯾﺎ درﺳﻬﺎﺋﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺪام ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﺎزﯾﺎر رازی:
اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب در
ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ درس ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ از آن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن دارای
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ﺿﺮورت و روش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻟﻨﯿﻨﯽ ،ﻣﺎزﯾﺎر رازی ۲۰۱۷
ﻟﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دوازده ﺳﺎل«۱۹۰۸ ،
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ﻣﻮﺿﻮﻋﯿّﺖ و اﻫﻤﯿّﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻧﻘﻼب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درک اﻧﻘﻼﺑﺎت آﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ روی اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﻢ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درس ،اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ،اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در دﺳﺘﻮر روز
ﻗﺮار دارد ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺑﻪ واﻗﻊ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺌﻮری ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ،از ﺳﻮی
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ وارد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۶۷ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
از ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻵن دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ زﻋﻢ آن ﻫﺎ ،ﻣﺎ
اﻵن ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از درﺟﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ رخ داد ،ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺮوز اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻّﯽ رخ داد ،زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آﻣﺎدﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺠﺪّداً ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادّﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
اﺻﻮﻻً ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا وﺿﻌﯿّﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ در ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺟﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﻓﻼﮐﺖ و ﻓﻘﺮ در ﺟﻬﺎن -از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻏﯿﺮه -ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻫﺎ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت را ﻣﻨﺴﻮخ و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران وﯾﮋه ،اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪّداً و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﺟﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ درس ﻫﺎی آن را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ درس ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل  ۱۸۴۸و ﺑﻌﺪﻫﺎ  -۱۸۷۰ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ -ﻣﻄﺮح ﮐﺮد اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد رﻓﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻮرژوای ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪرت آن ﺧﺮد ﺷﻮد .ﺑﻮرژوازی
دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﺮﻗﯽ ای در ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل  ،۱۸۵۰ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺪرت دو
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮرژوازی در اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن  ،۱۸۴۸اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی ،از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً آن ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺧﻄﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ )ﻣﺎرس 4 (۱۸۵۰ﺻﺤﺒﺖ از آن
ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ »اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم« ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺳﺎل
 ۱۸۵۰ﻃﺮح ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎً در دوره ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ از آن ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻮرژوازی ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮﺑﻪ ﮐﺮدن اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ آﻣﻮﺧﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮارﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮرژوازی و ﮐﻞّ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ آن را درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ ،از ﭘﯿﺶ ﺗﺪارک ﺑﺒﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ درس ،ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﺎل ۱۸۷۱
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی روﺳﯿﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺟﺰوه »دوﻟﺖ و
اﻧﻘﻼب«5را در اوت  ۱۹۱۷ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﻨﯽ دو
اﻧﻘﻼب  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪون از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺑﺰار ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،آزادی ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ،اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺪا و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن.
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ﺧﻄﺎﺑﯿﻪٔ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪٔ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ۱۸۵۰
دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب  ،ﻟﻨﯿﻦ۱۹۱۷
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درس دوم ،ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎ )ﺳﻮوﯾﺖ ﻫﺎ( در اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد؛ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻌﯿّﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ -ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در دﻫﮥ  -۱۸۶۰ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت رﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﯾﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺧﻮد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺷﻮراﻫﺎ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳّﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن در ﻗﺒﺎل اﻧﻘﻼب و اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ ،اﯾﻦ
ﻧﻮع اﺑﺰارﻫﺎ )ﺷﻮراﻫﺎ( را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ،دوران ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه .اﻣّﺎ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،در دوره ﺗﻼﻃﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺤﺮان ،اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرا ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺷﻮرا ﻓﺮﻣﯽ از ﺧﻮد-
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪّدی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ در روﺳﯿﮥ  ،۱۹۰۵در دوران ﻟﻨﯿﻦ و در دوران ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﻟﻨﯿﻦ و ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در اﺑﺘﺪا آن ﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿّﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ؛ اﻣّﺎ ﺑﻪ زودی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮده ﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد-ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺷﻮرا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻋﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در ﮐﺘﺎب »» ،«۱۹۰۵ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزی ﻋﯿﻨﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد -ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺧﻮد از
ﺑﺴﺘﺮ روﯾﺪادﻫﺎ زاده ﺷﺪه ﺑﻮد« .آن ﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺤﺮان وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎدام ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارد،
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮد-ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﻮراﻫﺎ در ﻫﺮﺟﺎ ،از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در دوره ﺗﻼﻃﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿّﺖ ﭘﯿﺸﺎ-اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎ درس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ آﻣﻮﺧﺖ و در ﺗﺪارک ﺑﺮای اﻧﻘﻼب،
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺮﮐﺰ
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرا ﻗﺮار دارد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ای از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد،
ﺷﻮراﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﻓﺮدا ﻫﻢ ،در اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻫﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺣﺪّ اﻋﻼی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﺎاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎ در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ.
درس ﺳﻮّم ﻫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،دوره ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺪارک از اﻫﻤﯿّﺖ ﺑﺴﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﻘﻼب رخ دﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﻮﻗﻌﯿّﺖ ﭘﯿﺸﺎاﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ ،اﻣّﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان
ﺗﺪارک ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺪارک ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ:
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اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز.
ﺑﺎزﻫﻢ اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در
ﮐﻞ ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ آن ﻫﺎ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺣﺮﻓﯽ زد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﯾﺎد دوران ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ،ﺟﻮّ ﺑﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮان آن ﻫﺎ را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺧﻄﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺿﺮورت ﺗﺪارک ﺑﺮای اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ در ﻣﯽ ﻏﻠﻄﺘﻨﺪ؛ اﯾﺪه ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﭘﺮورده ﺷﺪ ،اﻣّﺎ ﭘﯿﺶ از او ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﻣﺸﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺗﮑﺎﻣﻞ داده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ اﺳﺖ :در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺑﻮرژوازی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﺣﺰاب ﺗﻮده ای ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺗﻮده ای در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪارک ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
ﻧﺸﻮﻧﺪ و دوﺷﺎدوش ﺑﻮرژوازی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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ﺿﺮورت و روش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻟﻨﯿﻨﯽ ،ﻣﺎزﯾﺎر رازی ۲۰۱۷
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اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻪ درس اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب آﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺰارﺷﮕﺮان:
اﮔﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ رﻫﺎﺋﯽ از دوﻟﺖ را ﯾﮑﯽ از رﮐﻦ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻞ
ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ﻫﯿﻮﻻی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺗﻮان از دل ﺗﺠﺮﺑﻪ اﮐﺘﺒﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
آن ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ؟
ﻣﺎزﯾﺎر رازی:
در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ رﻫﺎﺋﯽ از دوﻟﺖ...ﯾﮑﯽ از رﮐﻦ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﯽ دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ و
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮﺷﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻟﻨﯿﻦ در اﺛﺮ »دوﻟﺖ و
اﻧﻘﻼب« ،7ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮزﺑﻨﺪی دارم . ،از اﯾﻨﺮو ﺑﺤﺚ ﺧﻮدم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺲ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻢ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ:
»ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،دوران ﮔﺬار اﻧﻘﻼﺑﯽ اوﻟﯽ ﺑﻪ دوﻣﯽ ﻗﺮار دارد ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ دوران ،ﯾﮏ دوران
ﮔﺬار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ آن ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮔﻮﺗﺎ( .8او ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ دوران اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ( را رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی دورۀ ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ دوﻟﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪۀ ﺑﻮرژوازی را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺪاوم روزﻣﺮۀ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح
ﺟﺎﻣﻌﻪ -اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه -اﺳﺖ ﮐﻪ دورۀ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
وﺟﻮد اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ
ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ دارد .دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ از ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻞّ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﻮ ﺗﺨﺎﺻﻤﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوﻟﺖ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ ای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ -ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ،ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺷﻮراﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﮑﺎل ﻣﺪرن ﺳﻮوﯾﺖ ﻫﺎ ،در ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎرِ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ »:ﻣﺤﻠﻪای ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺤﻠﻪای
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﺑﺮای ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ-
ای و ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺼﻤﯿﺎت ﺑﺰرگ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺑﻌﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﮐﻨﺎر راﻧﺪه ﺷﺪن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﻀﻤﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روال در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ  .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
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دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب ،ﻟﻨﯿﻦ ۱۹۱۷
ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺗﺎ،ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ۱۸۷۵
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ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎﯾﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎ
را ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻬﺎ رﻫﻨﻤﻮد دادن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﮐﻨﺎر رود .ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎی
9
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد.

ﮔﺰارﺷﮕﺮان:
ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺪﯾﻞ ﭼﻮن ﺷﻮراﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از دل اﻧﻘﻼب ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮده در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﻌﺎرﻫﻤﻪ ﻗﺪرت ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ،از ﻓﺮدای
اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﭻ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ؟
ﻣﺎزﯾﺎر رازی:
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ی روﻧﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪن ﺷﻮراﻫﺎی
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ﮐﺎرﮔﺮی در اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ذره ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۲۴ – ۱۹۱۷ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﻏﺘﺸﺎش ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت
ﺑﯿﺸﻤﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دوران وﺟﻮد دارد -ﭼﻪ از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ )ﻣﺸﺨﺼﺎ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺒﻪ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ( ﮐﻪ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ،و ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺪوش ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ دوران ،ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ و
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .و ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ )ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺑﻮرژوﻫﺎ( ﮐﻪ آن اﻧﻘﻼب را ﯾﮏ
ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻗﻠﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﺮﮐﻮب را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ،اداﻣﮥ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﺳﺖ و ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﺗﺌﻮری »ﮐﻮدﺗﺎ «را در ﺳﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮوراﻧﺪه و ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را »ﻓﺮﯾﺐ« داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻃﺮف آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ و آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژوا در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻃﺮف ﺳﮑﮥ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮥ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻤﺎم ﮐﺠﺮوی ﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ وﺻﻞ
و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﻫﻢ دوری ﮐﺮد؛ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب
اﮐﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﻫﺮﮐﺪام را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺨﺶ اول ،ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ۱۹۱۷ ،ﺗﺎ ۱۹۱۹
در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ اول ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۱۷ﺗﺎ  ۱۹۱۹ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ و واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﯾﮑﯽ از
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رخ داد و ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﯾﮑﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺣﺰاﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ دﺧﺎﻟﺘﺶ
را در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﻮرت داد و ﺧﻂ دﺧﺎﻟﺘﮕﺮﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮده ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد.
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ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻧﺤﻼل »ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﻋﻼم ﮔﺮدد؟ ﻣﺎزﯾﺎر رازی ۲۰۰۵
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ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ ،ﻣﺎزﯾﺎر رازی ۲۰۱۷
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در ﺳﺎل  ۱۹۱۲وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻟﻨﯿﻦ ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ در روﺳﯿﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﺣﺰب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﭼﻮن از ﺳﺎل  ۱۹۰۶ﺑﻪ 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 داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﮥ  ۱۹۱۷اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺣﺰاب آن زﻣﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ -ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ -اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ،در اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﮥ
 ،۱۹۱۷ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۲۵ﯾﺎ ۲۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی داﺷﺘﻪ .ﺑﯿﻦ ﻓﻮرﯾﻪ و اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۱۷
دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۲۴۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰۰ﻫﺰار ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ درواﻗﻊ از زﺑﺎن ﯾﮑﯽ از
دﺷﻤﻨﺎن ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ رﻓﻘﺎی آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﻢ در آن دوران و ﻫﻢ در دوران ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ -ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻋﺪۀ ﻗﻠﯿﻠﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮه -ﮐﺎﻣﻼً از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﺪه اﯾﻢ .ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در درون
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ -ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ،ﺟﻨﺎح ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺎح ﭼﭗ -و ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﻫﺎی درون ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮاﺳﺎس  ۲۵ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺪرت و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺖ ،در درون ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ و اس آرﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﭼﭗ
اس آرﻫﺎ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی )ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮی( ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ رأی دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺎر “ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ” درﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮاﯾﺸﺎت
درون ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ درواﻗﻊ ﭼﻮب ﻻی ﭼﺮخ
ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﺑﺮود ،ﻣﻨﺘﻬﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﺮ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ رأی دادﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ “اﻗﻠﯿﺖ” ﻧﺎﮔﻬﺎن از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ؛ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
و ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ را ﺣﺰب ﺧﻮدش داﻧﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺷﻮراﻫﺎ و ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ وﻟﯽ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ درواﻗﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب در واﻗﻊ ﺣﺰب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﯿﻦ  ۱۹۱۷ﺗﺎ  ۱۹۱۹ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺧﻮد ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮات
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ و ﻟﻨﯿﻦ( .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن و ﺷﻌﺎر “ﻧﻪ ﺻﻠﺢ ،ﻧﻪ ﺟﻨﮓ” ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮراﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻮد؛
ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺻﻠﺢ ﺑﺎﯾﺪ داده ﺷﻮد و در ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﺑﺮﺳﺖ -ﻟﯿﺘﻮﻓﺴﮏ در واﻗﻊ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﻫﺎ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ رد ﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﻫﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی  ۱۹۰۵او
را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .در  ۱۹۰۵ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠﯽ از او داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺻﻠﺢ ﺑﺮﯾﺴﺖ-ﻟﯿﺘﻮﻓﺴﮏ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن رﻓﺖ.
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ۱۹۲۰ ،ﺗﺎ ۱۹۲۱
ﺣﺎل ﺑﻪ دورۀ ﺑﻌﺪی )ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم( ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ  ۱۹۲۰ﺗﺎ  ۱۹۲۱اﯾﻦ دوران را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎل
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﻮد .ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮد و در
ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﮓ ،دوﻟﺖ ﺟﻮان ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ارﺗﺶ ﺳﻔﯿﺪ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ  .در آن زﻣﺎن ،از ﻃﺮف ﻟﻬﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﺮ دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ )ﻧﭗ( ،ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داده ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ را
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ دوران ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﻈﺮات ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ
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ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪﺷﺎن ﺑﻮد -ﻣﺸﺨﺼﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،وﺟﻮد اﺣﺰاب ﻣﺘﻌﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دروﻧﯽ -را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼً اﻓﺮاﻃﯽ و ﻓﺮﻗﻪ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﺎﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد.
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 اﺻﻮﻻً ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۷ﺗﺎ  ۱۹۱۹ﻫﺮ ۳ﻣﺎه
ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺷﻮراﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی روﺳﯿﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺪل ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از  ۱۹۱۹اﺻﻮﻻً دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎً
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﺮ  ۲اﻟﯽ  ۳ﻣﺎه ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺜﻼً آﻣﺎری اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۰در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺳﺎل
 ۱۹۲۱اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ
رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﻨﯿﻦ و رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺰار ﺑﺮای ﺗﺪارک و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﻘﻼب آﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛ :ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮُوی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ
ﮐﺎرﻫﺎ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮُوی ﮐﺎرﮔﺮی در آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺰب وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺣﺰب ﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دوران اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .رﻫﺒﺮی ﺣﺰب در ﻏﯿﺎب ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮراﻫﺎ و ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮده
ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل درﻣﯿﺪان ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در آن زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ در درون اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دﻟﯿﻞ واﺿﺤﯽ داﺷﺖ .ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در آن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ
ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ .وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از زﻣﺎن
ﺗﺰار .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ،آﻧﺎن را از رﻫﺒﺮان ﺧﻮد ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دوره ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﻮرش ﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻢ ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺮوﻧﺸﺘﺎت اﺳﺖ )ﮐﻪ
ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ(
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در آن دوران اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف »ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮاﯾﯽ« ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻟﻨﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﭼﻮن ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد روی آن ﺣﺴﺎب
ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ در دﺳﺖ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ
درﻏﺎﻟﺘﯿﺪه ﺑﻮد ،آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻈﺎم واﻧﮕﺎردﯾﺰم ﺷﻮد )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دورۀ ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب( .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب و رﻫﺒﺮی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف درواﻗﻊ اﻧﺤﺮاف
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﻧﯿﺰ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ در آن دوره ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎ در درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﺷﺎن
دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺰاب ﮐﺎﻣﻼً آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺑﺸﻮد ،و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ( و ﺣﻖ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ و
ﺣﺘﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﯾﺮا ،رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز و ﻣﻬﻢ ﺿﺎﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ و ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺰبِ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ-ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی .۱۹۱۷-۱۹۱۹
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ﯾﮑﯽ از درسﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ دوران ﺗﺎرﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮان اﺧﺬ ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﺣﺰب و دوﻟﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرت
ﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای اﺣﯿﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در روﺳﯿﻪ۱۹۲۲-۱۹۲۴ ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ،ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۲۲اﻟﯽ  ۱۹۲۴اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ دوران ﺗﻼﺷﯽ )ﺑﻮرﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن( دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﻮروی ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﺪ )ﮔﺮﭼﻪ در دورۀ ﭘﯿﺶ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ
را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۹۲۱و اواﯾﻞ  ۱۹۲۲ﻟﻨﯿﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ دارد ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﺷﻮراﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻼً در ﺳﻄﺢ ﺣﺰب رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ 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 ﺷﺪﻧﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه دادن اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺎدرﺳﺖِ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﺌﻮری ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ در ﺣﺰب ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد و ﺣﺰب ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺮدد ،او ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۲۲دﭼﺎر ﯾﮏ ﺳﮑﺘﮥ ﻣﻐﺰی ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺪﻧﺶ
ﻟﻤﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻫﻢ دﭼﺎر ﺳﮑﺘﮥ دوم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻗﺪرت ﺗﮑﻠﻢ را از دﺳﺖ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ او
ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان ﺣﺰب -در رأس آن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ -در اﻧﺰوا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دارودﺳﺘﮥ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از ﺑﯿﻤﺎری
ﻟﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻟﻨﯿﻦ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ۱۹۲۲
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰﺑﺶ ﻧﻮﺷﺖ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اش( .در اﯾﻦ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد رﺷﺪ
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺸﺪار داد .ﺑﻪ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺧﺮ
زﻧﺪﮔﯽاش ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﺮد ،ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻟﻨﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ردّ و ﺑﺪل
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﯾﺎ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً درﮔﯿﺮ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪی ﺑﻪ دور ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎد آﻣﯿﺰ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ راه ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب و ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل وی آﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از  ۱۹۲۳وارد ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۲۷-۲۸ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ آﻟﻤﺎ آﺗﺎ در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن( و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در اوت  ۱۹۴۰ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ راﻣﻮن ﻣﺮﮐﺎدر ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺠﻤﻮع دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ آن را اداﻣﻪ داد .اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ
ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻼش آﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.

ﮔﺰارﺷﮕﺮان:
اﮔﺮ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎر را ﯾﮑﯽ از آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﻘﻼب و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی "دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" در اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮﺷﻮروی و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق داﺷﺖ ،ﭼﺮا اﻣﺮوزه آن ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ
ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ اﺣﺰاب ﭼﭗ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزﺟﻬﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎزﯾﺎر رازی:
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ﺑﺮای درک ﺑﺤﺮان رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از اﻧﺤﻄﺎط دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮوری ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ دوره اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ )دوره اﻧﺤﻄﺎط آن( ،داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﯿﺎه اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ارﺗﺠﺎع ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ۱۹۲۸ ،ﺗﺎ ۱۹۹۰
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۲۴ﺗﺰ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ -ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺰ در واﻗﻊ ﺗﺰی ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ آن دوره در ﺷﻮروی دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن آن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﺎﯾﺪه ای
ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدۀ روﺳﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ .و از اﯾﻦ ﺗﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺗﺰ در روﺳﯿﻪ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮروی دارای اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ .در رأس ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در رأس ﺣﺰب» ،ﮐﻤﯿﺘﮥ
ﻣﺮﮐﺰی« و در رأس ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ! ﻫﺮﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﯾﺎ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ،
ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﻗﻼﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺰ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در واﻗﻊ ﺗﺰ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن داﺋﻤﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﻮراﯾﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﮐﺎرﺷﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻫﻢ در  ۱۹۳۶ﺗﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دﻣﯿﺘﺮﯾﻒ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان آن زﻣﺎن روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺒﻬﮥ ﺧﻠﻖ« ﺑﻮد ﮐﻪ
در واﻗﻊ ﺗﯿﺮ ﺧﻼص را ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻧﻈﺎم ﺷﻮرای ﺷﻮروی ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد ،و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺖ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد .رﻫﺒﺮان ﺣﺰب از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺗﺰ ،آﺷﺘﯽ و اﺋﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﺗﻮده
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺣﺰب ﺗﻮده اﮔﺮ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺣﺰب ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
و ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺎم ﺣﺰﺑﺶ ﮔﻮﯾﺎی ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺸﺎن ﺑﻮد .ﺧﻮدﺷﺎن را »ﺣﺰب ﺗﻮده« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب »ﺧﻠﻖ«،
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﻫﻢ ﻓﻘﺮای ﺷﻬﺮی .ﮐﺎر اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭼﻪ
ﺑﻮد؟ دﻓﺎع از ﺷﻮروی ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺻﻠﺢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻮروی ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۱۹۲۵-۱۹۲۷ﭼﯿﻦ .در ﭼﯿﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺋﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ آن ﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻮرژوازی
ﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻤﻮد .در  ۱۹۳۶در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺗﺰ ﺟﺒﻬﮥ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮده ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی آورد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ۱۹۳۶دوﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ؛ در  ۱۹۶۱دوﺑﺎره در اﻧﺪوﻧﺰی ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺋﺘﻼف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
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 از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ
ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺜﻼً اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮوﻧﺸﺘﺎﯾﺖ اﻓﺘﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در ۱۹۱۹و از آن
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ اداﻣﮥ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺷﺒﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻤﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮب اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ رخ داد ،اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت داﺷﺖ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺗﺎ ﺣﺪی دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب از دل اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﺴﺘﯽ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان و ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﻧﺴﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺮ اﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه و وارد ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﺒﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
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»اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« وارد ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﻘﻼب  ۱۹۴۹در ﭼﻨﯿﻦ روزﻧﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽ در
اﻓﮑﺎر ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺋﻮ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮد ﺷﺪن و ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﻧﺴﻠﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ دﻟﺴﺮدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .در واﻗﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮن »ﭼﭗ« در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮده اﯾﻢ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ و
ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ از ﻣﺴﺒﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪه  ،و ﺗﺪاوم دﻫﻨﺪه راه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ )ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ(
ﺑﻮدﻧﺪه ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺪﻫﺎی درﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻧﺰوا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺰوای ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در درون ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان ﭼﭗ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﻣﺮوز در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و زﻧﺪۀ ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ دو ﭘﺪﯾﺪه در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و درک اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﺎص و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﺛﻘﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
ﭘﺪﯾﺪۀ اول ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺤﺎﻓﺎت و ﺣﻤﻼت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .ﺗﻮده
ﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮۀ ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ
آن ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ .ﭘﺲ از  ۳۰ﺳﺎل ﺳﯿﻄﺮۀ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم و رﮐﻮد در ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺧﯿﺰش ﻫﺎ و ﻗﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﯾﻢ .ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎﻟﯽ و دوﻟﺖ
ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﺑﺮ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺸﺎی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﯽ ﺷﻤﺎری،
اﺳﻄﻮرۀ ﺣﻔﻆ »ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ« ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﺎل
ﮐﻼﻫﺒﺮدازی و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،از ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﺖ و ﺗﻀﯿﯿﻘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎی »ﺟﻮﻟﯿﻦ آﺳﺎﻧﮋ«ﻫﺎ
و »ادوارد اﺳﻨﻮدن« ﻫﺎ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ را ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮده ﻫﺎی وﺳﯿﻊ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و
ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺪﯾﺪۀ دوم ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﻘﻼب ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺎر
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧﻮد را در درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روزی آﻣﺎده ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﺎﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺒﺎرزۀ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻢ رﻧﮓ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
در درون ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺧﻮد ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه و زﯾﺮ آواری از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ،دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ارﺗﺠﺎﻋﯽ در
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ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎً ،در ﮐﻨﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﯾﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎً ،در ﮐﻨﺎر رژﯾﻢ ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﯽ داد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ رﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮان اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺠﺮوی ﻫﺎی »اردوﮔﺎه ﻫﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ و اﻗﻤﺎرﺷﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏِ اﻋﺘﻘﺎدات ﭘﺎﯾﻪ ای
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﺳﻮی »ﻣﻮﺳﺴﮥ ﻋﻠﻮم ﻣﺴﮑﻮ« از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﮑﻮ و ﭘﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺨﺮب و ﻣﻬﻠﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ وارد آورده و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در اﻧﻈﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻮده ﻫﺎ آﻣﺎدۀ اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی و رﻫﺒﺮی ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاﻓﺸﺎن،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .راه ﺣﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ در دورۀ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد :ﺑﻪ روز ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ رﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ( و ﮔﺴﺴﺖ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪۀ ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮا و ﺗﺨﯿﻞ ﮔﺮا ﺑﺎ روﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی -اﻧﻘﻼﺑﯽ– ﻋﻤﻠﯽ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ دو ﻫﻢ ﮔﺮد آﻣﺪه و ﮔﺎم ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮدارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ از ﻗﺮار زﯾﺮﻧﺪ:
ﻣﺆﻟﻔﮥ اول :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﯾﮏ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﯾﮏ آرﻣﺎن ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮای
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺎﻻ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،از ﭘﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺪه و ﻧﻘﺪ اﻧﺘﻘﺎدی-اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن آﻏﺎز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در واﻗﻊ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
راﺳﺘﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن )در ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﻟﺖ
از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﻮ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ،ﮐﺎﻻ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ارزش ﻣﺼﺮف و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﺳﺖ(.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻘﻮل )راﺳﯿﻮﻧﺎل( اﺳﺖ .از ﻧﺎ ﮐﺠﺎ آﺑﺎد آﻏﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ دارد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از دل
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺧﻮدش را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﺎن» ،ﺑﯽ ﺳﻮاد« و »ﺑﯽ رﻣﻖ« اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد »در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ« ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اش
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪه و ﺧﻮد را »ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد در درون آن ﭼﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ و آن ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ )ﺣﺰب
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﺎرﮔﺮی( آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﭘﯽ در
ﭘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
ﻣﻮﻟﻔﮥ دوم :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ و از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .ﻧﺨﺒﮕﺎن« و »ﺗﺌﻮرﺳﯿﻦ«
ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺪﻋﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﮔﺎر را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ
ﺧﻮد آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮدود ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺻﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد -رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان دارد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »رﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ« .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻤﺎم
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻧﻪ اﺧﺘﻼف در ﻣﻠﯿﺖ ،زﺑﺎن ،ﻧﮋاد،
ﺑﺎور دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮه .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ واﻗﻌﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ورود آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺧﺎرج ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،از ﺳﻮی ﻋﺪه ای روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﺑﻪ درون ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻧﺪارد .درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ راﯾﺞ در درون ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در درون ﺧﻮد ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و رﻫﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ،رﻫﺒﺮان واﻗﻌﯽ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﺎﺟﯿﺎن
ﭘﺮ ﻣﺪﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻮد را ﻗﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ از ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻋﺪه ای از ﺑﯿﺮون از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ آﻏﺎز از ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎدی -اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻋﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻟﮕﻮ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻋﺪه ای
»داﻧﺸﻤﻨﺪ« و »اﺳﺘﺎد« ﻃﺮح ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎدی-اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻓﺮاد ﺧﯿﺮﺧﻮاه و از ﺑﺎﻻ
ﻧﺪارد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ دﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :اﻟﻐﺎی ﮐﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺑﺰاری اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻟﻐﺎی ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت .ﯾﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﭼﻮن در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺳﻮم :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎد دارد .ﺑﻪ ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺣﻖ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺻﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﮔﺬار
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺻﻮری ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ادﻏﺎم ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی )دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ(.
آزادی ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺰب ،ﻋﺪه ای ﻣﻌﺪود و ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ای
ﺧﺎص .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد از ﺑﺎﻻ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،از ﺳﻮی ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ،و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎرﮐﺲ از دوﻟﺖ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ،اﻋﻤﺎل »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« )ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺒﺪاد( ﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر او داﺷﺘﻦ »ﺣﻖ وﺗﻮ« در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺒﺪاد.
ﯾﻌﻨﯽ آن واژه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻋﻤﺎل ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﻋﻤﺎل ارادۀ اﻗﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ،اﻋﻤﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی )دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ(
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ،ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و دورۀ اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻮﯾﻦ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ( ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺪارک و ﻗﺼﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آن(،
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ زور ﺳﺮ ﻧﯿﺰه ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی اﻋﺘﻘﺎد دارد .ﻣﺎرﮐﺲ از اوﻟﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی دﻓﺎع
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ دارد .ﻣﻔﻬﻮم
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ﭘﯿﺸﮕﺎم از دﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای »ﻟﯿﺪر«» ،اﺳﺘﺎد« و »ﻧﺨﺒﻪ« ﺑﺎﯾﺪ در راس ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﮕﺎم از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺎم ﺑﻌﺪی را ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺰم و ﺟﺰم
ﮐﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺰﯾﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺟﺪا از ﺟﺒﻨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﺶ و اﻧﺘﻘﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دارد
در ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اول ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮودن و ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ .اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮی
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .و اﯾﻦ ﺷﺪﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﭘﺨﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﭼﻬﺎرم :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮد -رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را از ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دارد .ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در اﺗﺎق ﻫﺎی در ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی زﻧﺪۀ ﺿﺪّ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﺗﻮده ای و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺗﻮده ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد .اﻧﻘﻼب ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻣﺪن ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،دارد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد.
ﻣﺎرﮐﺲ از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ  ۱۸۷۱ﭼﻨﯿﻦ درس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ را درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮی و ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد .ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﺪه ای ﺑﻮراﮐﺮات اداری ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺘﻔﮑﺮ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی آزاد ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ  ۱۹۱۷اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺪرت را در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺒﺎﺑﺪ ،آن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺜﺎﻓﺎت ﮐﻬﻦ«
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻮرژوازی ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .اﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺮ را ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن.
اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ 11و زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان و ﺣﺰب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺪارک اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ.
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