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  مازیار رازی  با گزارشگرانگفتگوی 

 روسیه ۱۹۱۷ مناسبت صدمین سالگرد انقالب اکتبره ب
 

 
  

 گزارشگران:
 

بنظرشما چرا چپ هنوزنتوانسته است به درکی کمابیش مشترک حول خطوط اصلی نقدگذشته دست یابد و چه گونه می توان 
 فائق آمد؟بر این چالش 

 
 : مازیار رازی

 
، احزاب اه ریشه اصلی این موضوع در بحران سیاسی، نظری و تشکیالتی چپ نهفته است. آنچه که گریبانگیر تمام سازمان

شده، در این امر نهفته که یا  بحران سیاسی  و تشکیالتی خود را  نادیده می گیرند و یا اصوال بدان واقف » چپ«و گروه های 
تشکیالت خود را با نام های پر طمطراق مانند و در محور جنبش کارگری پنداشته و حزب   خود رابه کذب  اینرو  نیستند. از

 جنبش کارگر ی را به» لیدرهای«، رهبران یا اعالم کردهو غیره  » حزب کمونیست کارگری«و » حزب کمونیست ایران«
شکل تصنعی و جدا از کارگران انتخاب کرده، و برنامه خود را برای انقالب تدوین کرده  و از سایرین درخواست می کنند به  آنها 

آتی ایران  بری انقالبکه به نظریه جامع و کامل رسیده  و خود را به مقام ره تنها حزب آنها ست ، شانایپیوندند! زیرا  به زعم ب
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 عالمتی از نفوذ  و قدرت تشکیالتی خود در میان کارگران ایران را نشان داده بودند و  یک اعتصاب کوچک در 

نندگان ک یک کارگاه کوچک به رهبری خود سازمان داده بودند و یا حتی یک رهبر عملی کارگری (مانند رهبران اعتصابحتی 
 باشد.  تأملبه برنامه خود جلب کرده بودند، این اقدام  آنها می توانست قابل  را  کارخانه ها) در

 
خواستم نمونه ای از عملکرد بلشویک ها را در دوره پیش از از آنجا که این مصاحبه در مورد درس های انقالب اکتبر است می 

اصلی حزب  یذکر کنم که آنرا با احزاب و سازمان های چپ موجود  خودمان قیاس کنیم. یکی  از روش ها ۱۹۱۷انقالب اکتبر 
 کارگری  زبحیک  این بود که ،پس از انشعاب از منشویک ها و در تقابل با روش آنها ،بلشویک برای تدارک انقالب کارگری

حزب  اخته شود.س تنگاتنگ با کارگران پیشروگیری  ارتباطو هسته کارگری در کارخانه ها تشکیل  از پائین و از طریق باید 
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حوزه کارگری در کارخانه های مختلف مشغول به فعالیت بوده و  ۱۶۰۰در بیش از  ۱۹۱۷بلشویک تا پیش از انقالب فوریه 
ر تمام داین گرایش از رهبران کارگران کارخانه ها بودند اعتصابات بی شماری را سازمان دادند.  حزب که ینکارگر  ا یاعضا

یک تسوسیال دمکراحزب   (اکثریت) تحت نام گرایش بلشویک ،جنجالجارو  بدون خودنمایی و   ،این دوره متواضعانه
پس از اینکه میلیون ها نفر از کارگران و سربازان به  ۱۹۱۸در سال  ،به این کار ادامه داد. تنها یکسال پس از انقالب روسیه،

رایش گ بود که حزب کمونیست شوروی را اعالم کردند. به سخن دیگر   برنامه حزب متقاعد شده بود و به حزب پیوسته بودند
بود که  رهبری اکثریت شوراهای کارگری در مسکو و پترزبورگجلب تنها پس از فعالیت چندین ساله و کسب اعتبار و  بلشویک 

ۀ این همطی » کمونیستی«و » کارگری«چنانچه به احزاب موجود چپ که با نام های  تبدیل شد.» کمونیست حزب «به 
یچ وجه که ه مسریعا درک کنی ممی توانیم، نگاهی بیفکنیو احزاب کمونیست ایران و غیره را ساخته اند  سالها ظاهر شده 

و جلب  یار کافد. اینها بدون کسب اعتبندار، وجود  که انقالب پیروزمند اکتبر را رهبری کرد ،آنها با حزب بلشویکبین تشابهی 
 1 اند. را تشکیل داده» کمونیست حزب « کاریکاتورتنها  در واقع،  طبقه کارگر یو رهبران عمل یشروکارگران پ

 
د بود  گام های اولیه در راه حل بحران نقادر نخواه» چپ«حزب گروه ، سازمان، ۵۰از در چنین وضعیتی بدیهی است که بیش 

 به پاسخ در ینلن. گشته است و بحران عمیق تر  ،بیش از پیش شده انشعابات و افتراق ها بردارند. سیاسی و تشکیالتی 
 نویسد: می چنین خود زمان کاریکاتور های سازمان

 دمکراسی یالسوس آن برگزیدگان که کارگر طبقه که است واقعیت این حزب استحکام در موفقیت برای اساسی شرط پیش«
 جامعه اتطبق سایر از را او که است ای ویژه یابی سازمان ظرفیت دارای اقتصادی عینی شرایط علت به اند آورده وجود به را

 یک و یماجراجوی یک بازی، یک جز چیزی یا حرفه انقالبیون سازمان شرط، پیش این بدون کند. می متمایز داری سرمایه
 انقالبی واقعاً قهطب با پیوند در فقط ای حرفه انقالبیون سازمان که کند می تأیید »کرد باید چه« جزوه و بود نخواهد ساده پرچم

  .2»دارد معنی است برخاسته مبارزه به انگیخته خود صورت به که
 

برای حل این معضل  3»پروژه احیای مارکسیستی«ل پیش پروژه ای را با نام گرایش مارکسیست های انقالبی ایران، چند سا
از آلمان)  -پیشنهاد داد و در طی دو کنفرانس (کلن و هامبورگ » چپ«به تمامی احزاب و سازمان های » چپ«و حل بحران 

نفرانس ک روز کردن اعتقادات بنیادین مارکسیستی و ایجاد اتحاد عمل  و ترتیب ه همه سازمان های موجود برای بازنگری و ب
و سمینار ها برای تبادل نظر و ارزیابی علل بحران با هدف همگرایی تمام نیروی های مارکسیستی، طرح کرد. متاسفانه ها 

 -به  کارهای روزمره  و برخوردهای خود موجود به این فراخوان ترتیب اثر ندادند و یهیچ یک از سازمان های سنتی و گروهها
 محور بینانه و فرقه گرایانه ، ادامه دادند.

 
را نپذیرند  و گام های مشترکی برای ارزیابی و نقد  خود بحران کنونی ،به اعتقاد من تا زمانی که سازمان و احزاب موجود

آینده ای برای  بر ندارند، اء بحران کنونی استعملکرد  نظری و تشکیالتی گذشته، به خصوص  در حوزه تئوری هایی که منش
 . نمی توان متصور شد در راستای دخالتگری در جنبش کارگری و تدارک انقالب سوسیالیستی » چپ«این 

  
 گزارشگران:

 
  بزرگترین درس یا درسهائی هائی که از تجربه انقالب اکتبر می توان گرفت کدام ها هستند؟ 
  

 :مازیار رازی

در  تئوری های کارل مارکس، هنوز هم مهم ترین انقالب ۀروسیه، به عنوان نخستین انقالب سوسیالیستی بر پایانقالب  
به همین جهت، بررسی آن همچنان دارای . مقیاس جهانیست و هنوز هم درس های زیادی برای آموختن از آن وجود دارد

                                                                                                     
  1   ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی، مازیار رازی ۲۰۱۷

  2 لنین، پیشگفتار مقاله ای تحت عنوان «دوازده سال»،  ۱۹۰۸ 
  3 رجوع شود به: ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژهٍِٔ احیای مارکسیستی، مازیار رازی  ۲۰۱۲
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ن انقالب وجود دارد که می تواند برای درک انقالبات آتی بسیار مهم در مورد ای ۀسه جنب. موضوعیّت و اهمیّت ویژه است
 . استفاده شود و من مایلم تا در این جا روی این سه جنبه مکث کنم

، اثبات این موضوع بود که تئوری های مارکس، مبنی بر آن که انقالب، انقالب سوسیالیستی، در دستور روز نخستین درس
عملی تئوری ای بود که سال ها پیش از وقوع انقالب، از سوی  ۀانقالب، نخستین تجرببه واقع این . قرار دارد، صحیح است

سال پیش  ۱۶۷برخی از این زاویه وارد بحث می شوند که اصوالً چنین مقوالتی، قریب به . کارل مارکس بسط داده شده بود
به زعم آن ها، ما  .رایط کنونی به نظر می رسدط و غیر قابل تطابق با شااز سوی مارکس مطرح شده و ناگزیر اآلن دیگر بی ارتب

اآلن شاهد جوامع جدیدی هستیم، جوامعی که نسبت به گذشته از درجه پیشرفت و پیچیدگی بیش تری برخوردار هستند و 
کشور  روسیه رخ داد، بی ارتباط با امروز است؛ چرا که این انقالب در یک ۱۹۱۷ اکتبر  بنابراین آن چه که فی المثل در انقالب

آمادگی چنین انقالبی را نداشت و به همین خاطر، زمینه رشد نظام سرمایه داری عقب افتاده و در مقطع زمانی خاصّی رخ داد، 
 آنها تکرار می کنند که ما باید به دنبال ایده هایی متفاوت با گذشته. مسائل مربوط به آن شرایط خاص مجدّداً تکرار نخواهد شد

 .باشیم

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

ستان و بسیاری دیگر از کشورها هستیم، جنگ هایی که از سوی بدتر از گذشته است، چرا ما شاهد جنگ در عراق، افغان
. بیداد می کند -از آمریکای التین گرفته تا خاورمیانه و آفریقا و غیره -امپریالیسم ایجاد شده، چرا هنوز فالکت و فقر در جهان

 ی اعتبار می کند؟بنابراین دقیقاً چه تغییراتی رخ داده است که این تئوری ها و این تجربیات را منسوخ و ب

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 و سپس درس ها و تجارب خود را هم استفاده کنند

مطرح کرد اینست  -بالفاصله پس از کمون پاریس -۱۸۷۰و بعدها  ۱۸۴۸ترین آموزه هایی که مارکس در سال یکی از مهم 
بورژوازی  .که بورژوازی قادر به حتی ایجاد رفرم در جامعه هم نیست، بورژوای باید سرنگون و تمام ماشین قدرت آن خرد شود

، پس از مشاهده قدرت دو ۱۸۵۰خاطر است که مارکس در سال  دیگر کوچک ترین عنصر مترقی ای در خود ندارد و به همین
، این نکته را نشان داد که این بورژوازی، از کارگران بیش از هر نوع استبداد و حکومت ۱۸۴۸ساله بورژوازی در انقالب آلمان 

رگونه عنصر کراتیک و فاقد همطلقه می ترسد و نتیجتاً آن ها فاقد قدرت الزم برای به انجام رساندن ابتدایی ترین وظایف دمو
صحبت از آن 4) ۱۸۵۰مارس (به همین جهت مارکس در خطابیه خود به کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست ها . مترقی هستند

سأله در سال این م. کارگر باید قدرت را به دست گیرد ۀباشد؛ به این معنا که طبق »مداوم انقالب« کرد که انقالب ما باید یک
پس مشخصاً در دوره فعلی، که شرایط به مراتب وخیم تر از آن سال هاست و بورژوازی هم نشان داده که . طرح شد ۱۸۵۰

نیرویی ارتجاعی است و کوچک ترین اهمیتی برای توده ها قائل نیست، بلکه تنها مشغول فربه کردن اقلیتی کوچک است و 
 .ن به کار می برد، باز هم قابل طرح شدن استتمامی توان خود را برای سرکوب تمامی توده ها در سرتاسر جها

 
بنابراین نخستین و مهم ترین درسی که می توان از انقالب روسیه آموخت اینست که ما باید برای انقالب، انقالبی که 

 ۱۸۷۱ل سا ۀقرارست حکومت بورژوازی و کلّ ماشین دولتی آن را درهم شکند، از پیش تدارک ببنیم؛ این درس، به تجرب
 دولت و«هنگامی که لنین جزوه . تجربه ای که بعدها بلشویک ها و شوراهای روسیه آن را به کار بردند. می گرددباز

کمون پاریس در آموزه های مارکس را با تجربه غنی دو  ۀبه رشته تحریر درآورد، توانست تجرب ۱۹۱۷را در اوت 5»انقالب
جا و با اتکا به آموزه های مارکس و انگلس، نتیجه گیری می کند که  لنین در همان. روسیه تلفیق کند ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵انقالب 

در  .بدون از میان برداشتن ابزار قدرت دولتی که به وسیله طبقات حاکم ایجاد شده، آزادی طبقه تحت ستم غیرممکن است
 .ا آنو بی ارتباط ب باید تأکید کنم که خود انقالب روسیه، اثباتی بود بر تئوری های مارکس و نه چیزی جدانتیجه،

                                                                                                     
  4 خطابیهٔ شورای مرکزی به اتحادیهٔ کمونیست ها، کارل مارکس ۱۸۵۰

  5  دولت و انقالب ، لنین۱۹۱۷
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به  -در انقالب روسیه بازمی گردد؛ در واقع این موضوع، تعیّن ایده های مارکس) سوویت ها(، به تشکیل شوراها درس دوم
این همان ایده ای بود که بلشویک ها برای . مبنی بر ضرورت رهایی طبقه کارگر به دست خود، بود -۱۸۶۰ ۀخصوص در ده

 .قدرت گیری شوراها در روسیه به کار بردندتشکیل حزب خود و کمک به 

متأسّفانه در این جا نیز برخی برای توجیه سیاست های جدیدشان در قبال انقالب و ایجاد حزب پیشتاز انقالبی و شوراها، این 
امّا . به سر آمدهبسیاری از آنان گمان می کنند که در اروپا، دوران به وجود آمدن شورا . را نفی می کنند) شوراها(نوع ابزارها 

-شورا فرمی از خود. من می گویم که بالعکس، در دوره تالطمات اجتماعی و بحران، امکان تشکیل شورا به وجود می آید
 .سازماندهی طبقه کارگر است که در موارد متعدّدی به کار رفته و حتی بدون شرکت و مداخله احزاب سیاسی شکل گرفته است

ران لنین و در دوران فعّالیّت بلشویک ها شوراها برپا شد، لنین و حزب بلشویک نسبت به این ، در دو۱۹۰۵ ۀوقتی در روسی
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 

می دهد و در حقیقت، شورا بر پایه یک نیاز عینی شکل گرفته سازماندهی سوق -علیه سرمایه داری، آن ها را به سوی خود
نیازی که خود از  -شورا به عنوان پاسخ به نیازی عینی پا به عرصه وجود نهاد«، »۱۹۰۵«به قول تروتسکی در کتاب . است

 که امپریالیسم وجود دارد،آن ها پی بردند که مادام که سرمایه داری و بحران وجود دارد، مادام . »بستر رویدادها زاده شده بود
 .سازماندهی نیز وجود خواهد داشت-این نوع خود

تشکیل  انقالبی،-شوراها در هرجا، از ایاالت متحده گرفته تا اروپا و خاورمیانه، در دوره تالطمات اجتماعی یا موقعیّت پیشا
ب، روسیه آموخت و در تدارک برای انقال بنابراین تشکیل شوراها درس بسیار مهمّی است که می توان از انقالب. خواهند شد
باید روی این موضوع تأکید کنیم که کارگران تنها با اتکا به سازمان خود، قادر به کسب قدرت هستند و در مرکز . به کار بست

الب ایران قپس از انقالب روسیه، ما شاهد بوده ایم که در ابتدای انقالبی مانند ان. یک چنین سازمانی، تشکیل شورا قرار دارد
خود،  ۀکارگر، بدون تجربه ای از انقالب روسیه یا هرگونه تجربه ای از گذشت ۀدر این جا هم طبق. نیز شوراها تشکیل شد

فردا هم، در اروپا یا هرجای دیگری، زمانی که بحران سرمایه داری به حدّ اعالی خود برسد، زمانی که . شوراها را تشکیل داد
شود، تشکیل شوراها در دستور روز قرار خواهد گرفت، درست همان طور که در انقالب روسیه  شرایط پیشاانقالبی حاکم

 .چنین شد

این  .هم اینست که پیش از هر انقالبی، دوره ای وجود دارد که انقالبیون بایستی برای انقالب تدارک ببینند درس سوّم
مان طور ه. طغیان نیستند؛ طغیان می تواند در انقالب رخ دهدانقالب ها، نوعی . تدارک از اهمیّت بسرایی برخوردار است

که گفتم، موقعیّت پیشاانقالبی می تواند رخ دهد، امّا آن چه که تا حدودی پیروزی و موفقیّت آن را تضمین می کند، میزان 
: راگرفتب روسیه فاین تدارک پیشین برای انقالب هم تجربه ایست که می توان از انقال. تدارک برای این انقالب است

 6.ایجاد حزب پیشتاز

بازهم این جا و آن جا می شنویم که برخی از رفقا در مورد ایجاد حزب پیشتاز کامالً تردید دارند و گمان می کنند که این بحث در 
ازد و طبقه ی اندبه زعم آن ها، نباید از حزب پیشتاز حرفی زد، چرا که کارگران را به یاد دوران لنین م. کل کهنه و قدیمی است

باید سخنی از سانترالیسم دموکراتیک هم ن. کارگر، عموماً تحت تأثیر تبلیغات بورژوایی، به این مسأله واکنش نشان می دهد
این رفقا، جوّ بدی ایجاد می کند و دیگران آن ها را کمونیست، استالینیست و نظایر این ها خطاب  ۀبه میان آورد چرا که به گفت

ضرورت تدارک برای انقالب را به کناری می گذارند و در عمل به  ۀابراین آن ها با این قبیل توجیهات، مسألبن. می کنند
 .سیاست های رفرمیستی در می غلطتند؛ ایده حزب پیشتاز را رد می کنند و خود را تجربه انقالب روسیه جدا می سازند

شتاز پیشرفت و گسترش مارکسیسم پس از مارکس، همین ایده حزب پیباید در این جا تأکید کنم که یکی از مهم ترین عناصر در 
ایده ای که مشخصاً به وسیله لنین پرورده شد، امّا پیش از او نیز گرامشی و انقالبیون بسیار دیگری تکامل داده . بوده است

 ری، تسلط ایدئولوژیدر جوامع بورژوایی، به علت توسعه سرمایه دا: هسته اصلی این ایده کامالً روشن است. بودند
 این احزاب توده ای در تحلیل نهایی قادر به تدارک برای انقالبباعث می شود که بورژوازی و تأثیر آن بر احزاب توده ای 

 .و دوشادوش بورژوازی قرار گیرند نشوند

                                                                                                     
  6  ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی، مازیار رازی ۲۰۱۷
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 .ایران  بکار گرفته شوندامروز نیز  آنها می توانند برای انقالب آتی هستند که  ۱۹۱۷اینها سه درس اصلی انقالب اکتبر  

 گزارشگران:
 
اگر تضعیف و پژمردگی و نهایتا رهائی از دولت را یکی از رکن های اساسی سوسیالیسم و کمونیسم بدانیم، علت یا علل  

برکشیدن هیوالی 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

س از تسخیر اما بالفاصله پ. است» یکی از رکن های اساسی کمونیسم...نهایتا  رهائی از دولت«در این امر تردیدی نیست که 
رایش در این مورد اختالف اساسی بین گبدیهی است که . اپذیر استقدرت سیاسی یک جامعه بی طبقه و بی دولت تحقق ن

و  داشته از آنجایی که  من به مارکسیسم اعتقاد. کامال روشن بودباید باره این های مارکسیستی و آنارشیستی وجود دارد که در 
 دولت و«متدولوژی مارکسیستی  در مورد مفهوم دولت  مورد پذیرشم هست، و همانند موضع گیری های لنین در اثر 

ه با ید نظریات مارکس و در مقابلاز اینرو بحث خودم را بر اساس تای. ،  با گرایش های آنارشیستی مرزبندی دارم، 7»انقالب
 .نظریات آنارشیستی  ارائه می دهم

 :مارکس بر این اعتقاد بود که

بین جامعۀ سرمایه داری و جامعۀ کمونیستی، دوران گذار انقالبی اولی به دومی قرار دارد، منطبق با این دوران، یک دوران «
. او بر این 8مۀ گوتا)(نقد برنا» دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا نمی تواند باشدگذار سیاسی نیز وجود دارد که دولت آن، چیزی جز 

اعتقاد بود که پس از سرنگونی دولت سرمایه داری باید یک دولت که نماینده اکثریت جامعه است، وجود داشته باشد که به 
البی پرولتاریا، کند. دیکتاتوری  انق هدایت ی وشکل انقالبی دوران انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم (کمونیسم) را رهبر

به عنوان ویژگی ماهوی دورۀ گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم و کمونیسم، تمرکز قدرت سیاسی در دست اکثریت جامعه، 
ه جلو ب یعنی طبقۀ کارگر، در قالب شوراها است و این طبقه به واسطۀ دولت خود، مبارزه علیه عناصر باقی ماندۀ بورژوازی را

می برد و برنامه ریزی و بنا نهادن سوسیالیسم را آغاز می کند. تنها با تداوم روزمرۀ انقالب سوسیالیستی در تمامی سطوح 
است که دورۀ گذار می تواند تکمیل شود و به نتیجه برسد.  -اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره -جامعه

ن عدم بازگشت به مناسبات سرمایه داری می باشد. با این حال، دولت کارگری، ماهیتی وجود این دیکتاتوری است که ضام
تماماً متفاوت با دولت بورژوایی دارد. دولتی است به مراتب دمکراتیک تر از هر دولت بورژوایی که تاریخ به خود دیده است. 

ه دولت تخاصمات طبقاتی و بنابراین رفع هرگونه نیاز بدر این جا کلّ مسأله، پایان بخشیدن به استثمار انسان از انسان، محو 
 است.

 
این اصول پایه ای مارکسیستی در روسیه پس از تسخیر قدرت توسط شوراهای کارگری به رهبری حزب بلشویک، ایجاد شد.  

نظامی . شود میبه سخن دیگر، مارکسیست ها خواهان الغای دولت  هستند؛ اما این خواسته بالفاصله بعد از انقالب محقق ن
به معنای آن است که مردم خود در سطح محلی تصمیم می گیرند که  -حکومت کارگری و قدرت کارگری -که ما می خواهیم

، تحقق چنین چیزی، مستلزم وجود شوراها. ونقل، انجمن ها و البته مراکز کار خود را اداره کنندچگونه شهرها، سیستم حمل
ای های فکر کنید، محلمحله:«، در مراکز کار و انجمن ها مختلف است. شعارِ  آنارشیستی به عنوان اشکال مدرن سوویت ها

-ای دموکراسی نیاز دارند که خود را در سطح منطقهبه عالوه، نهادهای محله. ، برای قدرت کارگری کافی نیست»عمل کنید
 . یندبعد ملی و بین المللی را اتخاذ نما ای و ملی هماهنگ کنند؛ تصمیات بزرگ راجع به چگونگی ساخت سوسیالیسم در

 
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 
                                                                                                     

  7 دولت و انقالب، لنین ۱۹۱۷
  8 نقد برنامه گوتا،کارل مارکس ۱۸۷۵



 6 

ضامن هایی از ابتدا برای تضمین دمکراسی سوسیالیستی در جامعه پس از انقالب 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 انقالب 

 یر قدرت توسط شوراها باید نقش تنها رهنمود دادن را به خود بگیرد و به تدریجسوسیالیستی تشکیل می شود، پس از تسخ
کنار رود. قدرت سیاسی به هیچوجه نباید در دست یک حزب هر چند انقالبی متمرکز باشد. قدرت باید در دست شوراهای 

 9تضمین گردد. باید کارگری باشند و این امر
 

 گزارشگران:
 

خودجوشی نظام بدیل چون شوراها و انجمن ها و نهادهای جمعی برآمده از دل انقالب که چرا و چگونه جوانه های 
و مداخله مستقیم توده در تغییر و تحوالت بودند، و علیرغم شعارهمه قدرت بدست شوراها، از فردای   بیانگرمناسبات جمعی

  اکتبر به تدریچ پژمرده شدند و نهادهای بوروکراسی سربرآوردند؟
 

 :رازیمازیار 
 

شدن شوراهای  برای ارزیابی دقیق  ارزیابی غیرمغرضانه و غیر متعصبانه ی روند  بوروکراتیزه شدن جامعه و خلع سالح 
 10نگریسته شود. ۱۹۲۴ – ۱۹۱۷کارگری در انقالب  روسیه،  باید با ذره بین به سال های 

 
فات یاد است و تحریزسالها ن یدر ا یاغتشاش نظررا ی، زمی توان تقسیم کرد بخشانقالب را به سه  نخست سال هفت

در درون جنبش چپ  (مشخصا آنارشیست ها و شبه  یاناتیجر یچه از سو -ن دوران وجود داردیدر ارتباط با ا بیشماری 
و  کین دوران، مشخصاً حزب بلشویضمن مخدوش ساختن ا کرده، وتبر برخورد که مغرضانه با انقالب اکآنارشیست ها) 

 یکا ر انقالب ه آنک) اهمشخصا سوسیال دمکراسی و بورژو( راست یروهایدهند. و چه ن یت ها را مورد تهاجم قرار مسینیلن
وار شدن بر جنبش ل شد و پس از سیارگر تحمک ۀها بر طبق یکبلشو یعنیدر جامعه،  یتیه از طرف اقلک ییودتاکدانند؛  یودتا مک
 رد.کوب را آغاز ک، سریارگرک

 یرا در سر م»ا ودتک« یسم هم تئورینیسم است و لنینیلن ۀسم، ادامینیه استالکنند ک یشات وانمود میگران یا یهر دو
 داده است.» بیفر«ارگر را ک ۀپرورانده و طبق

طح شات خرده بورژوا در سیست ها و انواع و اقسام گرایالیکوسندکست ها و آناریه هم از طرف آنارشکاست  یین ها بحث هایا
ار مهم یموضوع بس نیم، ایرمتعصبانه داشته باشیرمغرضانه و غیبرخورد غ قصد داریمه کما  یبرا. شود یعنوان مبین المللی 
ب توده مانند حز یستینیانات استالیجر یست ها، همان برخوردهایآنارش ۀمغرضان یبرخوردها کۀه آن طرف سکاست؛ چرا 
تبر وصل کانقالب ا ۀن صورت گرفته است، به مسألیه در دوران استالکرا  ییها تیها و جنا یجروکه عمدتاً تمام کوجود دارد 

 نند.ک یه میو توج

ل از انقالب ن چند ساین نقطه نظر ایرد؛ از اک یمتعصبانه هم دور ید از برخوردهایمغرضانه، با ین در مقابل برخوردهایبنابرا
 . یماجمالی بررسی می کن یلکدام را به شکو هرکرده م یتقس سه بخشتبر را به کا

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

باید به طور روشن و واضح مشخص کرد که انقالب اکتبر یکی از  ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷در مورد بخش اول یعنی سال های 
ب هایی بود که رخ داد و حزب بلشویک یکی از دموکراتیک ترین احزابی بود که در آن مقطع دخالتش دموکراتیک ترین انقال

 را در درون جنبش کارگری صورت داد و خط دخالتگریش کامالً منطبق با منافع توده های کارگر بود.

                                                                                                     
  9  چرا باید پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا چشم انداز انحالل «حزب پیشتاز انقالبی» اعالم گردد؟ مازیار رازی  ۲۰۰۵

  10  نقد مارکسیستی به انقالب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، مازیار رازی ۲۰۱۷
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ین پاسخ و چند نفر در حزب هستند، لنوقتی که از لنین سؤال می کنند که تعداد بلشویک ها در روسیه چقدر است  ۱۹۱۲در سال 
به بعد اختناق حاکم بوده، ولی تعداد آن ها شاید از انگشتان  ۱۹۰۶می دهد که من اطالع دقیقی در دست ندارم، چون از سال 

یعنی تعداد بلشویک ها انگشت شمار بود و خود رهبران حزب بلشویک هم به این مسأله ! دست هم تجاوز نمی کرده است
این حزب به یکی از بزرگترین احزاب آن زمان مبدل شد و بر اساس آماری که تاریخ  ۱۹۱۷اما در انقالب فوریۀ . اشتنداذعان د

در انقالب فوریۀ  ارائه داده اند، -نه تاریخ نویسان بلشویک، تروتسکیست و آنارشیست و یا کسان دیگر -نویسان مستقل
 ۱۹۱۷بین فوریه و اکتبر . داشته یکارگر یشرواننفر عضو متشکل از پهزار ۲۶یا  ۲۵، حزب بلشویک چیزی در حدود ۱۹۱۷

 هزار نفر عضو داشت که از آن حمایت می کردند. ۲۴۰دو ماه قبل از انقالب اکتبر حزب بلشویک چیزی در حدود 

ن یکی از این درواقع از زبا. هزار عضو کارگری داشته است ۴۰۰در آستانۀ انقالب اکتبر حزب بلشویک چیزی نزدیک به 
بنابراین بحثی که رفقای آنارشیست هم در آن دوران و هم در دوران بعد عنوان می . دشمنان حزب بلشویک بیان می شود

مبنی بر این که این حزب یک حزب کوچکی بوده است و یک عدۀ قلیلی آمدند و کودتایی صورت گرفت و بلشویک ها  -کردند
 این حزب با وجود تعداد اعضایی که. کامالً از لحاظ تاریخی بی اساس است -ربطی به حزب طبقۀ کارگر نداشتند و غیره

ی در درون جناح های مختلف. داشت، یکی از دموکراتیک ترین تشکالتی بود که ما تاکنون در درون جنبش کارگری دیده ایم
درون حزب بلشویک علنی می و حتی در بسیاری از موارد بحث های  -جناح راست، جناح میانه، جناح چپ -این حزب بودند

زمانی که طبقۀ کارگر تصمیم به . سال مبارزه در درون جنبش کارگری قدرت و اعتبار پیدا کرد ۲۵این حزب براساس . شد
بلشویک ها، منشویک ها و اس آرها و بخش چپ  ؛تسخیر قدرت گرفت، در درون طبقۀ کارگر احزاب مختلفی وجود داشتند

 ۱۰با نزدیک به (زمانی که در شوراهای کارگری . انواع و اقسام گرایش های مختلف کوچک تراس آرها و آنارشیست ها و 
، مسئلۀ تسخیر قدرت مطرح شد، اکثریت کارگرانی که در شوراهای کارگری بودند رأی دادند که نظر )میلیون عضو کارگری

ات بسیاری از گرایش. ت را انجام دادنددرست بوده سازمان دهی تسخیر قدر” قدرت به شوراها“حزب بلشویک یعنی شعار 
بسیاری حتی درواقع چوب الی چرخ . درون شوراهای کارگری مخالف تسخیر قدرت بودند، بسیاری متزلزل و مردد بودند

کارها می گذاشتند و اجازه نمی دادند که این بحث ها جلو برود، منتها اکثریت آراء یعنی چندین میلیون نفر، نمایندگان طبقۀ 
گر و شوراهای کارگری مستقر در روسیه به حزب بلشویک رأی دادند؛ بنابراین این گونه نبود که حزب بلشویک، به عنوان کار

ناگهان از آسمان فرود بیاید و طبقۀ کارگر را فریب بدهد؛ درست برعکس طبقۀ کارگر به این حزب اعتماد پیدا کرد ” اقلیت“یک 
 و حزب بلشویک را حزب خودش دانست.

بنابراین این انقالب، انقالبی بود که تحت رهبری شوراها و حزب بلشویک صورت گرفت؛ ولی حزب بلشویک، یعنی درواقع 
 این حزب در واقع حزب تصمیم گیرنده برای شوراها نبود، بلکه. کارگران حزب بلشویک، نمایندگان شوراهای کارگری بودند

حتی بر خالف نظرات (سیاری از تصمیمات را خود شوراهای کارگری گرفتند ب ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷برعکس در بسیاری از موارد بین 
د؛ که در واقع با توافق شوراها اتخاذ شده بو” نه صلح، نه جنگ“از جمله مسألۀ جنگ با آلمان و شعار ). حزب بلشویک و لنین

قع نظر شوراها لیتوفسک در وا -برست خود نظر لنین و اکثریت حزب بلشویک این بود که شعار صلح باید داده شود و در معاهدۀ
چندین ماه این بحث به درازا کشید و نظر حزب بلشویک رد شد و نظر شوراها، بنا بر نظریه تروتسکی مورد تأیید . اعمال می شد

او  ۱۹۰۵ارگری از شوراهای ک. چرا که تروتسکی صرفاً یک روشنفکر نبود که تازه پا به میدان مبارزه گذاشته باشد(قرار گرفت 
یکی از رهبران شورای کارگری پترزبورگ بود که شناخت قبلی از او داشتند و به این علت به عنوان  ۱۹۰۵در . را می شناختند

 لیتوفسک به آلمان رفت.-نماینده شوراهای کارگری برای معاهده صلح بریست

 ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۰ بلشویک، حزب تاریک سالهای
 

توان سال این دوران را می ۱۹۲۱تا  ۱۹۲۰می پردازیم، یعنی سال های تاریک حزب بلشویک ) مرحله دوم(حال به دورۀ بعدی 
 ارتش سرخ پیروز شده بود و در. این دورانی است که جنگ داخلی رو به اتمام بود. های تاریک حزب بلشویک نام گذاشت

 .نگ، دولت جوان کارگری موفق شد ارتش سفید را شکست دهد و با قوای امپریالیستی مبارزه کندجبهه های مبارزه و ج
در واقع همیشه به . در آن زمان، از طرف لهستان این خطر دوباره مطرح شد. گرچه همیشه خطر حملۀ نظامی وجود داشت 

، یک )نپ(بدیهی است که برای اجرای سیاست اقتصاد نوین . طور دائمی توطئه های امپریالیزم از طرق مختلف وجود داشت
گرچه سرمایه های بزرگ هنوز در دست بانک . سلسله امتیازاتی در رشته های مختلف به سرمایه گذاری های کوچک داده شد

عیت را ضها و صنایع بزرگ و بازرگانی تحت کنترل خود حکومت شورایی بود، اما این منجر به یک سلسله تحوالتی شد که و
در این دوران متأسفانه رهبران حزب بلشویک خوب عمل نکردند، یعنی آن نظرات کارل مارکس که . کم و بیش بهبود بخشید
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مشخصاً در ارتباط با به حکومت رساندن شوراهای کارگری و همچنین استقرار دیکتاتوری انقالبی  -مورد تأئیدشان بود
. رفتندرا نادیده گ -گرایش های مختلف و شکوفایی اجتماعی و دموکراسی درونیپرولتاریا، وجود احزاب متعدد و همچنین 

رهبران حزب بلشویک یک سری مواضع کامالً افراطی و فرقه . این نقد مشخصاً شامل حال لنین و تروتسکی نیز می شود
 ود.گرایانانه اتخاذ کردند و برخوردهای نادرست انجام دادند که مغایر با اهداف اولیه آنان ب

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 
ماه  ۳هر ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۷های نمایندگان کارگری که بین سال. بودند و اصوالً شوراهای کارگری دیگر وجود خارجی نداشتند

گذاشتند و در این کنگره ها به جدل می پرداختند و سیاست راهای سراسری روسیه میکنگره های مشخص خودشان را شو
اصوالً دیگر نشستی نداشتند، کمیتۀ اجرایی شوراها هم صرفاً  ۱۹۱۹های شوراهای کارگری را به اجرا می گذاشتند، پس از 

 .شهرها از پرولتاریا و کارگران خالی شده بود ای بود که اصوالًاما وضعیت به گونه. ماه جلسه داشتند ۳الی  ۲چندین بار هر 
میلیون جمعیت کارگری بود، اما در سال  ۳در بسیاری از شهرها مانند مسکو  ۱۹۱۰مثالً آماری است مبنی بر این که در سال 

وستاها به رکارگران اغلب به دلیل شرایط ویژه ای که وجود داشت، . هزار نفر تقلیل پیدا کرده بود ۲۰۰این جمعیت به  ۱۹۲۱
این اتفاقات لنین و رهبران حزب بلشویک را به این نتیجه رساند که باید به آن نظریۀ سابق تشکیالتی حزب پیشتاز . رفتند

باید همۀ  یعنی پیشرُوی کارگری: ؛کارگری بازگشت، نظریه ای که در زمان تزار برای تدارک و سازماندهی انقالب آتی داشتند
 حزب هم، یعنی کمیتۀ مرکزی. بدیهی بود که پیشرُوی کارگری در آن زمان تنها در حزب وجود داشت. کارها را در دست گیرد

 حزب.

رهبری حزب در غیاب شوراهای کارگری به این تحلیل رسید که دیگر الزم . بنابراین در این دوران انحرافاتی به وجود آمد
ا که توده از آن ج. باید تمام تصمیمات را به جای توده ها بگیردنیست شوراها و عموم کارگران در قدرت باشند، و این که حزب 

ا های کارگری در این اتحادیه هها هم که به هرحال درمیدان نبودند و تنها اتحادیه های کارگری در جامعه حضور داشتند، پایه
ه دلیل تجربه منشویک ها ب. ودنداتحادیه های کارگری در آن زمان تحت کنترل منشویک ها قرار گرفته ب. بیشتر متمرکز شدند

ای که در پیش از انقالب اکتبر در جنبش کارگری داشتند، به خصوص پس از پایان دوران جنگ داخلی، نفوذ بیشتری از 
طبقۀ کارگر در آن زمان دیگر برایش مهم . این دلیل واضحی داشت. بلشویک ها در درون اتحادیه های کارگری پیدا کردند

ن وضعیت طبقۀ کارگر از نظر اقتصادی بسیار وخیم شد، حتی بدتر از زما. ویک است، و چه کسی منشویکنبود چه کسی بلش
اهد بنابراین در این دوره ما ش. کارگران به دنبال بهتر کردن وضعیت خود بودند و جنگ، آنان را از رهبران خود جدا ساخت. تزار

که (یکی از این اعتراضات هم ماجرای کرونشتات است . بودیم شورش های دهقانی و انواع و اقسام اعتراض های کارگری
 )بعداً به آن اشاره می کنم

ی این یعن: به خصوص در لنین و مشخصاً در تروتسکی به وجود آمد» جایگزین گرایی«به هرحال در آن دوران این انحراف 
آن حساب  سیاسی ای وجود ندارد که بشود رویکه اصوالً نیازی نیست طبقۀ کارگر تصمیم بگیرد؛ چون طبقۀ کارگر منسجم و 

ژوایی های بوراز سوی دیگر این واقعیت که اتحادیه های کارگری هم در دست منشویک ها افتاده و به سمت سیاست. کرد
یش از ند دورۀ پهمان(درغالتیده بود، آنان را به این نتیجه رساند که اصوالً نظام شورایی باید جایگزین نظام وانگاردیزم شود 

 این انحراف درواقع انحراف. یعنی پیشروان کارگری هم کسانی هستند که از اعضای حزب و رهبری آن هستند). انقالب
. ریمبنابراین، ما باید از این انحراف نیز درس بگی. بزرگی بود، و به هیچ وجه موجه نبوده و به هیچ وجه امروز قابل دفاع نیست

شتیم، اگر ما در آن دوره حضور دا. ین و تروتسکی تحت شرایط ویژه ای انجام دادند، اجرا کنیمما باید عکس این کاری را که لن
باید بر خالف سیاست های رهبری حزب عمل می کردیم، باید تشویق می کردیم که جناح ها در درون تشکیالت خودشان 

د و جلسات نمایندگان شوراها برگزار بشود، و دوباره احیا شوند و احزاب کامالً آزاد باشند، شوراهای کارگری تقویت گردن
ظر و و حق ابراز ن) حتی تحت رهبری منشویک ها(اتحادیه های کارگری به کارشان ادامه دهند و حق اعتصاب داشته باشند 

 حتی حق انتقاد به حزب کمونیست را داشته باشند.

 .این گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم هست زیرا، رعایت اصول دمکراسی کارگری یکی از خصوصیات بارز و مهم ضامن
 .۱۹۱۹-۱۹۱۷همانند سال های -یعنی دولت و حزبی که در آن جامعه وجود دارد، باید یک حزبِ کامالً مرتبط با پرولتاریا باشد
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می  تتوان اخذ گرفت، این است که رابطۀ حزب و دولهای مهمی را که از این دوران تاریک حزب بلشویک مییکی از درس
به اعتقاد من پس از تسخیر قدرت به وسیلۀ شوراهای کارگری، حزبی که ابزار اصلی این قدرت . اکنون روشن باشدباید از هم

 . گیری بوده است باید روند میرایی خود را آغاز کند و نهایتاً خود را منحل اعالم نماید

 
  ۱۹۲۲-۱۹۲۴ روسیه، در دموکراسی احیای برای تالش سالهای

 
ید با. بود دولت کارگری شوروی) بورکراتیزه شدن(واقع دوران تالشی است که در ۱۹۲۴الی  ۱۹۲۲مرحله سوم، سال های 

توجه شود که در این دوره برخی از رهبران حزب بلشویک، از جمله خود لنین و سپس تروتسکی، به خطرات ناشی از 
ایل گرچه در دورۀ پیش، خود این مس(بورکراسی واقف شدند و اقداماتی نیز برای جلوگیری از آن انجام دادند که نافرجام ماند 

لنین دقیقاً متوجه شد که چه اتفاقی دارد می افتد، یعنی  ۱۹۲۲و اوایل  ۱۹۲۱ونه در اواخر سال برای نم). را نادیده گرفته بودند
 .این که نقش کارگران کامالً به کنار رفته و شوراها از بین رفته اند و یک قشر بوروکراتیک عمالً در سطح حزب رخنه کرده است

ندها و نیروهای ارتش تزار و غیره که پس از نابودی پیشرُوهای ها کسانی بودند از مستخدمان سابق تزار، مانند کارماین
در  .کارگری در جریان جنگ داخلی، به دلیل کسب امتیازهای مادی و مقام، در حزب نفوذ کردند و عضو حزب بلشویک شدند

  مطرح کردند. عین حال برای موجه جلوه دادن این روند نادرستِ رهبرانی نظیر استالین تئوری هایی را 

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 
دچار یک سکتۀ مغزی شد و یک طرف بدنش  ۱۹۲۲اما باید اشاره شود که لنین در سال . سابق برگردد، او مبارزاتش را آغاز کرد
ه او بنابراین مبارزه ای ک. دچار سکتۀ دوم شد که در نتیجۀ آن قدرت تکلم را از دست داد لمس گردید و حدود هفت ماه بعد هم

ز بیماری دارودستۀ استالین ا. در انزوا قرار گرفت -در رأس آن استالین -شروع کرد، متأسفانه به وسیلۀ برخی از رهبران حزب
 ۱۹۲۲در سال  و این آخرین بحث های لنین. ن را سانسور کردندپیشنهادات لنی. لنین استفاده کردند تا او را به کناری بگذارند

در این وصیتنامه لنین در مورد رشد ). معروف به وصیت نامه اش(بود که طی نامه هایی به کمیتۀ مرکزی حزبش نوشت 
ای آخر ه به رفقایی که می خواهند بدانند لنین در سال. بوروکراسی و نقش مخرب استالین، به کمیتۀ مرکزی هشدار داد

دل همچنین نامه هایی که بین لنین و سایرین ردّ و ب. اش چه مبارزه ای کرد، خواندن این وصیت نامه را توصیه می کنمزندگی
در این میان کروپسکایا، همسر لنین کامالً درگیر بود و مشاهده می کرد که چگونه استالین باندی به دور خود ایجاد کرده . شد

 .که این بحث های انتقاد آمیز به رهبری حزب بلشویک راه یابد، چه برسد به کل اعضای حزب و جامعه است و اجازه نمی دهد
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 

به (تبعید گردید  ۲۸-۱۹۲۷علیه بوروکراسی گردید، سپس در سال وارد مبارزه  ۱۹۲۳بنابراین تروتسکی از . دنبال وی آمد
هم به دست رامون مرکادر، یکی از جاسوسان استالین، در مکزیک به قتل  ۱۹۴۰و نهایتاً در اوت ) منطقۀ آلما آتا در قزاقستان

 رسید.

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

 متأسفانه تالش آنان شکست خورد.. تالشی برای احیای دمکراسی کنند

  
 گزارشگران:

 
آموزه های مهم لنین بدانیم که نقش مهمی در انقالب و شکل گیری "دولت سوسیالیستی" در اتحاد   اگر حزب پیشتار را یکی از 

جماهیرشوروی و سپس در سایر کشورهای بلوک شرق داشت، چرا امروزه آن ها قادر به ایفاء نقش گذشته نیستند و اساسا 
 چیست؟نقش واقعی احزاب چپ در شرایط امروزجهان 

 
 :مازیار رازی

  



 10 

ته ، داش)دوره انحطاط آن(اکتبر  انقالبدوره  آخرین  هب باید مروری ،برای درک بحران رهبری پس از انحطاط دولت شوروی
 .باشیم

 
 ۱۹۹۰ تا  ۱۹۲۸بوروکراسی، ارتجاع سالهای یا انقالب سیاه سالهای

 
. ارین مطرح شدبوخ -به وسیلۀ استالین» سوسیالیسم در یک کشور«تز نوینی به نام ساختن   ۱۹۲۴پس از مرگ لنین در سال 

وضعیت آن دوره در شوروی دیگر امیدی به گوید که در این تزی است که می. این تز در واقع تزی ضد مارکسیستی است
توان داشت و از آن جا که همۀ انقالب ها شکست خورده اند، دیگر دنبال کردن آن نظریات فایده ای انقالبات جهانی نمی

 یدند کهو از این تز غیر مارکسیستی به این نتیجه رس. ندارد و باید اکنون سوسیالیسم را در کشور عقب افتادۀ روسیه ساخت
طرفداران این تز در روسیه در حزب کمونیست . روسیه به هر بهای ممکن باید حفظ شود و سوسیالیسم در آن به وجود آید

ه ها حقوق تمام کارگران و اتحادی. شوروی دارای امتیازاتی شدند و سایر نهادهای مستقل کارگری را وابسته به حزب کردند
کمیتۀ «در رأس جامعه، حزب کمونیست قرار گرفت و در رأس حزب، . پرتاب شدکارگری به نفع کمیتۀ مرکزی حزب به کناری 

دند، مخالفان استالین یا اعدام ش. هرمخالفی هم به تدریج از میان برداشته شد! و در رأس کمیتۀ مرکزی، استالین» مرکزی
 یا محاکمات قالبی برایشان گذاشته شد و یا تبعید شدند و سر به نیست شدند.

ی که در سراسر تمام احزاب. تز سوسیالیسم در یک کشور در واقع تز خفه کردن دائمی انقالب شورایی در روسیه بود بنابراین،
جهان تشکیل شده بودند، به مهره های وابسته به کرملین تبدیل شدند، در واقع کارشان در این کشورها این بود که از ساختن 

 رزۀ طبقاتی را تعطیل نمایند.سوسیالیسم در روسیه دفاع کنند و هرگونه مبا

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

، حزب توده در ایران. رهبران حزب از طریق این تز، آشتی و ائتالف طبقاتی را توجیه کردند. میان برد بین المللی داشت، از
قاعدتاً حزب توده اگر ربطی به لنینیسم یا بلشویسم می داشت باید در داخل ایران حزب لنینیستی . بر اساس این تز ساخته شد

، »خلق«نامیدند، یعنی حزب » حزب توده«خودشان را . ودنام حزبش گویای نظریاتشان ب. و حزب بلشویکی می ساخت
کار این حزب توده چه . یعنی حزبی که هم کمونیست ها در آن هستند و هم بورژوازی ملی و هم دهقانان و هم فقرای شهری

شد که  ناین تز منجر به ای. بود؟ دفاع از شوروی، برگزاری تظاهرات صلح در شرایطی که شوروی مورد خطر قرار می گرفت
در چین حزب کمونیست بسیار . چین ۱۹۲۷-۱۹۲۵انقالب ها یکی پس از دیگری شکست بخورند، مثالً انقالب در سال 

نیرومندی به وجود آمد، بنا به توصیۀ استالین این ها ائتالف طبقاتی را با رهبران بورژوازی ملی آن جا ساختند و بورژوازی 
در اسپانیا، تز جبهۀ خلق همین بال را بر سر توده های  ۱۹۳۶در . ن نفر را قتل عام نمودملی از این ها استفاده کرد و یک ملیو

دوباره در اندونزی همین  ۱۹۶۱دوباره همین تز منجر به شکست انقالب در این کشور شد؛ در  ۱۹۳۶در فرانسه . کارگری آورد
تل عام شدند، آن هم از سوی به اصطالح تز مطرح شد همین ائتالف صورت گرفت و میلیون ها نفر از کمونیست ها ق

 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 
ین ها نفر را در سطح بین المللی بر اساس تحلیل های اشتباه استالبرخی مغرضانه این فجایعی را که میلیون . کامالً جدا شود

و از آن ۱۹۱۹قربانی کرد، با مثالً اتفاقی که در کرونشتایت افتاد مقایسه می کنند و یا با بسته شدن مجلس مؤسسان در 
محسن حکیمی  نندکنند که استالینیسم ادامۀ لنینیسم بوده است (نظری  که شبه آنارشیست هایی ماگیری مینتیجه

ن یعنی در واقع یک سلسله وقایعی اتفاق افتاد که ای. این یک برخورد کامالً غیر اصولی است. سالهاست مطرح کرده است)
دمکراسی کارگری خوب اجرا نشد و یک سلسله اشتباهاتی رخ داد، این اشتباهات داشت اصالح می شد، اما زمانی که دیگر 

ک ضد انقالب از دل این انقالب بیرون آمد و این ضد انقالب استالینستی، بوروکراسی ارتجاعی تا حدی دیر شده بود، و بعد ی
 بود که در سطح جامعه غالب شد و مسیر تمام انقالب های جهان را تغییر داد.

انقالبی  نوضعیت کنونی مارکسیست ها در ایران و سطح جهانی با توجه به این پیش زمینه باید ارزیابی شود. نسلی از جوانا
که در سر اسر جهان تحت تاثیر انقالب اکتبر رادیکالیزه شده و وارد مبارزه ضد سرمایه داری برای انقالب های سوسیالیستی 

کرده و برای حفظ  رهاشده بودند، تحت هدایت رهبرانشان برای سالها آرمان های ضد سرمایه داری را  یدر کشورهای
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در چنین روزنه نوینی در  ۱۹۴۹وارد مماشات با سرمایه داری بومی کشورهای خود شدند. انقالب » اردوگاه سوسیالیسم«
افکار جوانان انقالبی بوجود آورد که دیری نپاید که رهبران انقالب چین همانند مائو که خود آغشته به همان افکار  و اعتقادات 

به اعمال بوروکراسی حزبی بار دیگر باعث دلسرد شدن و کنار رفتن نسلی از انقالبیون در سراسر جهان شد. استالینستی بود  
آنان که در صحنه باقی مانند عمدتا به نظریات ضد انقالبی سوسیال دمکراسی گرایش پیدا کرده  و به حمایت از نظام سرمایه 

 داری بر آمدند.
 

و تجدید نظر در اعتقادات بنیادین مارکسیستی تاثیرات مخربی در سراسر  ۱۹۱۷کتبر این دلسردی ناشی از شکست انقالب ا
در سراسر جهان را ما مدیون این شکست بوده ایم. استالینیسم و » چپ«جهان گذاشت. در واقع وضعیت بحرانی کنون 

 مائوئیسم از مسبین اصلی این وضعیت نا به سامان بوده اند.
 

نینیسم)  راه مارکسیسم انقالبی  (ل هه ، و تداوم دهندندکتب  تروتسکیسم ها تعلیمات خود را دیده بوداما سازمان هایی که در  م
ی خود برای مدت طوالنی در انزوا باقی ماندند. این انزوای طوالن ،ه، با وجود نقدهای درست به گرایشات استالینیستیندبود

 بسیاری از این سازمان ها نیز شد.  منجر به برخی از انحرافات سیاسی و تشکیالتی در درون 
 

ارزیابی ا رباید در ابتدا وضعیت سیاسی کنونی در سطح جهانی  ،اما برای فائق آمدن به وضعیت بحران چپ در سطح جهانی
 کنیم.

 وضعیت کنونی سیاسی جهانی چگونه است؟

دیده برای مشاهده و درک این پ. هستیم مدیگرامروز در وضعیت کنونی و زندۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر، ما شاهد دو پدیده در کنار ه
 .هر کسی می تواند آن را مشاهده کند. ها، نیازی به تحلیل های خاص و بحث های فرسایشی ثقیل نیست

توده  .، اعتراضات میلیونی توده های وسیعی از مردم در مقابل اجحافات و حمالت سیستماتیک سرمایه داری استپدیدۀ اول
روزمرۀ خود به ویژه در طی چند سال گذشته، هر چه بیشتر به ماهیت واقعی سرمایه داری و دولت های حامی ها در مبارزات 
سال سیطرۀ نئولیبرالیزم و رکود در مبارزات طبقاتی در سراسر جهان، ما در چند سال گذشته شاهد  ۳۰پس از . آن پی برده اند

ماهیت واقعی بانک ها و مراکز مالی و دولت . راسر جهان بوده ایمتشدید اعتراضات و خیزش ها و قیام های میلیونی در س
با افشای اسناد و مدارک بی شماری، . های سرمایه داری به مثابۀ حامیان آنان، بر توده های میلیونی آشکار شده است

 .شهروندان به پایان رسیده است» حریم خصوصی«اسطورۀ حفظ 

به توده های مردم می گفتیم که این بانک ها و مؤسسات مالی در حال  اگر همین چند سال پیش، ما مارکسیست ها،
م اگر همین چند سال پیش ما ادعا می کردی. کالهبردازی و سوء استفاده از شما هستند، کسی به سخنان ما توجهی نمی کرد

قعیت ها ازگو کردن این وااما اکنون نیازی به ب. که دولت های سرمایه داری، حامی بانک ها هستند، کسی وقعی نمی گذاشت
توده های میلیونی که امروز در سراسر جهان، از یونان تا اسپانیا و از آمریکای التین تا شمال آفریقا، در خیابان ها در . نیست

ها »ین آسانژجول«افشاگری های . اعتراض به برنامه های ریاضت و تضییقی اجتماعی هستند، خود به این آگاهی رسیده اند
توده های وسیع در سطح بین المللی به آگاهی ضد سرمایه داری و . ها این آگاهی را عمیق تر کرده است» رد اسنودنادوا«و 

ار گذاری آن ها خواهان کن. آن ها با نگرشی انتقادی خواهان تغییر وضعیت موجود هستند. حتی سوسیالیستی رسیده اند
 .سرمایه داری و فراتر رفتن از آن هستند

این است که با وجود این تغییرات در شرایط عینی و آگاهی توده ها به سود انقالب، انقالبی سوسیالیستی در کار  ،پدیدۀ دوم
مارکسیست هایی که بیش از سه دهه خود را در درون تشکیالت های انقالبی خود برای چنین روزی آماده کرده . نبوده است

رهبری کنند، یا کامالً غایب هستند و یا حضورشان در معادالت مبارزۀ بودند تا توده ها را به سمت انقالبی سوسیالیستی 
یاسی و تشکیالتی بحران س. مارکسیست ها هر چه بیشتر پراکنده و متفرق هستند. طبقاتی غیر تعیین کننده و کم رنگ است

ادین اعتقادات بنی. بحران تئوریک، محسوس است. در درون طیف وسیعی از مارکسیست ها عمیق تر از پیش شده است
مارکسیستی و مشخصاً خود کارل مارکس به کناری پرتاب شده و زیر آواری از انحرافات، دگماتیسم و برخوردهای 

در منازعه و جنگ بین دولت های امپریالیستی و دولت های سرمایه داری ارتجاعی در . ایدئولوژیک مدفون شده است
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ً یا ، تلویحاً یا تصریحاً، در کنار امپریالیزم قرار گرفته، و بعضی نیز، تلویحا»یمارکسیست«برخی از گرایش های   خاورمیانه،
بوروکراسی و انشعابات و اختالفات میان دسته های مختلف . تصریحاً، در کنار رژیم های ارتجاعی منطقه قرار گرفته اند

و به  طبقۀ کارگر دستخوش تحریف واقعیت این است که مارکسیسم به عنوان علم رهایی. مارکسیستی بی داد می کند
وگاه های ارد«اضافه بر این، در سطح جهانی بحران اعتبار سوسیالیسم به علت کجروی های . فراموشی سپرده شده است

ه ای تحریفات عامدانه و سیستماتیکِ اعتقادات پای  .مانند شوروی و چین و اقمارشان، همچنان باقی است» سوسیالیستی
از یک سو، همراه با همکاری عملی بوروکراسی مسکو و پکن با بورژوازی علیه » موسسۀ علوم مسکو« از سوی  مارکسیستی

، ضربات مخرب و مهلکی بر بدن طبقۀ کارگری در سطح از سوی دیگر جنبش های کارگری و کمونیستی در سطح جهانی
 .ان و زحمتکشان جهان زیر سؤال برده استجهانی وارد آورده و اعتبار سوسیالیسم را در انظار میلیون ها نفر از کارگر

بات توده ها آمادۀ انقال: با کنار هم گذاشتن این دو پدیدۀ متناقض، تنها می توان به یک نتیجه رسید و آن این است که
اهدافشان،  متس سوسیالیستی هستند، اما مارکسیست ها در بحران به سر می برند و قادر به دخالتگری و رهبری توده ها به

 .یعنی برکناری بنیادین دولت های سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم، نیستند

م همان راه حل ه. برای فائق آمدن به این وضعیت اسفبار است که امروز مارکسیست ها باید در جستجوی راه حلی باشند
ا همان سوسیالیسم علمی و ی(ریا علم رهایی پرولتا  به روز کردن و تکامل: است که در دورۀ خود مارکس موضوعیت پیدا کرد

رسیدن به  برای. عملی –انقالبی -و گسست از گرایش های بازدارندۀ نخبه گرا و تخیل گرا با روشی انتقادی) مارکسیسم
هدف مارکسیست های انقالبی 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

 نه یک آرمان، نه یک مدل، ایدئولوژی جامد یا الگوی پیش ساخته برای. سوسیالیسم مارکسیستی، یک علم است: مؤلفۀ اول
سوسیالیسم مارکسیستی مانند هر علم دیگری از تحلیل مشخص از واقعیت موجود حرکت می . تحمیل به یک جامعه از باال

سوسیالیسم  .سوسیالیسم مارکسیستی متکی بر برنامه ای برای تغییر و دگرگونی جامعۀ سرمایه داری است. کند و پویا است
انقالبی توده های تحت ستم به جامعه شان آغاز و برنامه ای برای تغییر جامعۀ -مارکسیستی، از پراتیک زنده و نقد انتقادی

مارکسیستی در واقع علم شناخت و تغییر جامعۀ سرمایه داری سوسیالیسم . موجود و استقرار جامعه نوین، تدوین می کند
علمی است که برای از میان برداشتن وجه تولید سرمایه داری و جایگزینی آن با وجه تولید نوین سوسیالیستی در . است

یجه دولت نت در فرماسیون سوسیالیستی، طبقۀ اجتماعی و در(راستای به وجود آوردن رفاه اجتماعی برای تمام مردم جهان 
از میان رفته، با محو قانون ارزش، کاال 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

: ارکس می گویدم. قالبی برای نجات بشریت ندارد. آباد آغاز نمی کنداز نا کجا . است) راسیونال(سوسیالیسم علمی و معقول  
یالیسم از دل سوس. خاطر منطق مبارزاتش دارد به نتیجه سوسیالیستی می رسد  ما امروز می بینیم که مبارزات کارگران به

ا که امروز می این پرولتاری. دهدطبقاتی، خودش را تغییر می   پرولتاریا در نبردهای پی در پی. جنبش کارگری به وجود می آید
بقاتی اش ط» در نبردهای پی در پی«به قول مارکس خود   اند،» بی رمق«و » بی سواد«بینیم و به زعم برخی نخبه گرایان، 

 .خواهد کرد» شایسته سلطه سیاسی«خود را   به آگاهی رسیده و

باید تشخیص داد در درون آن چه گرایشاتی موجود تلخ موجود   مارکس نشان می دهد که چگونه با حرکت از واقعیت های
حزب (ت ها با مداخله توسط کمونیسباید این وضعیت فراتر می رود از د و آن گرایشاتی که نو این گرایشات کجا می رو. هستند

دهای پی در رطبقاتی ما می توانیم در نب  بر اساس تحقق چه مطالبتی در زندگی امروزی. آگاهانه تقویت شود) پیشتاز کارگری
ن تحوالت را باید ای  این است که بر اساس وضعیت موجود  علمی بودن آن در. پی طبقه کارگر را شایسته سلطه طبقاتی کنیم

 .انجام دهم

» تئورسین«و » نخبگان. «سوسیالیسم مارکسیستی مرتبط به جنبش کارگری است و از پایین صورت می گیرد: مولفۀ دوم
 .نخبه گرایی را محکوم می کند. و بی ارتباط به جنبش کارگری را به رسمیت نمی شناسدهای پر مدعای روشنفکر 
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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 
رکس به ما. رهایی کارگران دارد -به اصل خودمارکسیسم اصیل اعتقاد بنیادی . خود آموزش دیده باشند، مردود می شمارد

ان و تمام مارکسیسم به خالقیت فردی کارگر». رهایی طبقۀ کارگر، باید به دست خود کارگران تحقق یابد«درستی می گوید 
اد، ژسوسیالیسم مارکسیستی، اساس تمایز را جایگاه طبقاتی می داند، نه اختالف در ملیت، زبان، ن. جامعه احترام می گذارد

مارکسیسم واقعی، اعتقاد به ورود آگاهی سوسیالیستی از خارج جنبش کارگری، از سوی عده ای روشنفکر . باور دینی و غیره
درست بر خالف این برداشت رایج در درون چپ سنتی، مارکسیسم اعتقاد دارد که آگاهی . به درون طبقۀ کارگر، ندارد

ود می آید و رهبران عملی خود کارگران، رهبران واقعی آن ها هستند و نه ناجیان سوسیالیستی در درون خود طبقۀ کارگر به وج
 .پر مدعایی که کوچکترین ارتباطی با جنبش کارگری ندارند و صرفاً خود را قیم کارگران می دانند

به مفهوم طلقا مپیشگام انقالبی مورد نظر مارکس . مارکسیسم بر اساس نقد سوسیالیسمی از پائین است و نخبه گرا نیست
 .جنبش کارگری و کسب قدرت سیاسی نیست  جایگزین کردن عده ای از بیرون از طبقه به درون

 ست.ا انقالبی توده ها زحمتکش و همه کسانی که در تولید اجتماعی شرکت می کنند -مارکسیسم با آغاز از پراتیک انتقادی 
 مهندسی اجتماعی و الگو سازی که عده ای. رساندبکه قصد دارد جامعه را به سوسیالیسم   بر اساس پراتیک این عده است

انسان های  انقالبی-مارکس می گوید باید از پراتیک انتقادی. طرح می دهند، ضد این دیدگاه است» استاد«و » دانشمند«
خیرخواه و از باال  ی به دیکتاتوری افرادسوسیالیسم مارکسیستی از پائین است و ربط. واقعی جامعه سوسیالیستی را ساخت

مارکس بر این اعتقاد است که تنها راه رسیدن به . مارکسیسم به انسانی یک دست و ایدئولوژیک اعتقاد ندارد. ندارد
سیالیسم سو. سوسیالیسم این است که انسان ها در تمام حوزه ها سرنوشت خود را بدست بگیرند، از جمله حوزه اقتصادی

بدیهی است که حامل تاریخی آن مبارزات طبقه کارگر است، ولی تصویر جامعه . اد جامعه مدنی را در بر می گیردهمه ابع
زاری است دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا اب  ).از جمله خود پرولتاریا(الغای کل طبقات است : سوسیالیستی که ارائه می دهد

کارگر تنها رسالت  طبقه. ها به جامعه سوسیالیستی، و نه صرفا طبقه کارگریعنی رسیدن همه انسان . برای الغای تمام طبقات
 .انقالبی را به عهده دارد چون در منطق مبارزاتی اش به این نتیجه می رسد

همه  به تشکل های مستقل کارگری و حقوق دمکراتیک برای. سوسیالیسم مارکسیستی کامالً دمکراتیک است: مؤلفۀ سوم
ذار مارکسیسم اصیل معتقد است که امر گ. به حق گرایش و حق ابراز نظر برای تمام مردم جامعه پایبند است. مردم اعتقاد دارد

از سرمایه داری به سوسیالیسم، بدون رعایت و اجرای دمکراسی به مراتب عالی تر از دمکراسی صوری بورژوایی، عملی 
). امعهت یافتن به برابری سیاسی و اقتصادی برای کل جدس(یعنی دمکراسی سیاسی، ادغام با دمکراسی اقتصادی . نیست

آزادی بیان و مطبوعات و حقوق دمکراتیک شامل حال همۀ مردم خواهد بود و نه صرفاً حزب، عده ای معدود و یا طبقه ای 
. عه نیستبر جام »دیکتاتوری«سوسیالیسم مارکسیستی خواهان هیچ گونه برخورد از باال و تبعیض با توسل به زور و . خاص

نزد مارکس، از سوی بورژوازی و خرده بورژوازی، و به ویژه استالینیست ها » دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا«مفهوم 
به مفهوم ( »دیکتاتوری«، اعمال »دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا«مقصود مارکس از دولت . دستخوش تحریف شده است

. بداددر جامعه است، نه اعمال است» حق وتو«معه نیست، منظور او داشتن بر کل جا) تحریف شدۀ کنونی آن، یعنی استبداد
انا بر خالف دمکراسی بورژوایی که هم. یعنی آن واژه به مفهوم اعمال عالی ترین دمکراسی است که تاریخ به خود دیده است

) رولتاریادیکتاتوری انقالبی پ(دیکتاتوری و اعمال ارادۀ اقلیتی است بر اکثریت مردم زحمتکش، اعمال دمکراسی کارگری 
 اما، پس از سرنگونی نظام. تنها شکلی از حکومت است که می تواند حقوق همۀ مردم حتی مخالفان خود را تحقق بخشد

ک و قصد ، در مقابل تدار)حکومت شورایی(سرمایه داری و دورۀ انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم، دولت کارگری نوین 
، )مانند پلیس و شبکه اطالعاتی آن(ایه داری توسط یک اقلیت کوچک از جامعه و دستگاه سرکوبش بازگشت نظام سرم

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

سوسیالیسمی  .سوسیالیسم به زور سر نیزه هرگز ساخته نمی شود. است دمکراتیکی مسوسیالیسسوسیالیسم مارکسیستی، 
اع مارکس از اولین سوسیالیست هاست که از تشکالت مستقل کارگری دف. است که به تشکیالت مستقل کارگری اعتقاد دارد

است که طبقه   ها تنها سازمان هاییهر چند برای بهبود وضعیت موجود تالش می کنند اما این. می کند یعنی از اتحادیه کارگری
مفهوم . اردد  مارکسیسم اعتقاد به مداخالت آگاهانه  .کارگر از وضعیت کنونی می تواند یک گام به آگاهی فراتر سوق دهند
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قیه باید در راس جنبش کارگری قرار گرفته و به ب» نخبه«و » استاد«  ،»لیدر«  پیشگام از دید مارکس این نیست که عده ای
ناخت تحلیل علمی و ش  شناخت از واقعیت موجود و گرایشات موجود بر اساس  موزش دهند، بلکه نظر مارکس این بود که باآ

در این وضعیت موجود کار می کند و آنرا گام به گام به سوی انقالب   علمی است که پیشروان کمونیستی با مداخالت آگاهانه
ات یعنی مداخله در وضعیت موجود و به محور مطالب. از دیدگاه مارکس بود این نقش پیشگام. سوسیالیستی سوق می دهند

کمونیست های پیشرو در صف مقدم جبهه سرمایه داری قرار گرفته و عزم و جزم . خود کارگران گام بعدی را نشان دادن است
ید مارکس می گو  .کنندکرده ترین عناصر هستند و مزیتشان به سایرین است که چشم انداز و هدف نهایی را درک می 

اعتقاد به  .در آن جنبش همانطور که هست مداخله می کنند. جبنش طبقه کارگر ایجاد نمی کنند  کمونیست ها جنبشی جدا از
 حق گرایش و انتقال دمکراتیک دارد

بودند که  اطرفداران پرودن و باکونین و حتی سوسیالیست ه. شده است شناخته در بین المللی اول حق گرایش به رسمیت
 . مخالف مارکس بودند

ری انقالب سیاسی یعنی تسخیر قدرت توسط پرولتاریا و شورای کارگ. همه انسان ها باید مداخله کنند و نه صرفا طبقه کارگر
و این شدنی  .اما انقالب اجتماعی در راستای ساختن سوسیالیسم توسط تمام آحاد جامعه باید انجام گیرد صورت می گیرد،

مگر درگیر کردن همه جامعه در تصمیم گیری و پخش قدرت سیاسی در تمام سطوح جامعه در میان تمام اقشار نیست 
 .زحمتکش جامعه

. ردرهایی کارگران را از چارچوب قانونی فراتر می ب -خود. سوسیالیسم مارکسیستی رادیکال و انقالبی است: مؤلفۀ چهارم
مبارزۀ سیاسی را در خیابان ها، اعتصابات و انقالبات جستجو می . داری دارداعتقاد به درهم شکستن ماشین دولت سرمایه 

خیر قدرت آن ها برای تس. کند و نه در اتاق های در بسته تجمعات روشنفکری بی ارتباط به جنبش های زندۀ ضدّ سرمایه داری
 .ولت سرمایه داری، تدارک می بیندو سازمان دهی اعتصاب عمومی و مسلح کردن توده ها برای قیام توده ای و سرنگونی د

 .توده ها به خیابانها نیست  انقالب چیزی جز آمدن. ها اعتقاد دارده مارکسیسم انقالبی است، و به حرکت دادن تود
. اعتقاد دارد ماشین دولتی شکستنمارکسیسم به در هم . مارکسیسم اعتقاد به فراتر رفتن از نهادهای قانونی موجود، دارد

دستگاه دولتی موجود نمی توانند به سوسیالیسم   توده ها با استفاده از  چنین درس می گیرد  ۱۸۷۱کمون پاریس  مارکس از
وه مجری و قوه قوه مقننه و قشدن مارکسیسم اعتقاد به یکی . درهم شکندرا پرولتاریا باید دستگاه دولت بورژوایی . برسند

بوروکراسی  یعنی. اجرا کنند و نه عده ای بوراکرات اداری، استاد دانشگاه و متفکرقانون گذاران باید قوانین را . قضایی دارد
 .مارکس می گفت که انجمن های آزاد توده های تولید کنندگان مستقل باید جامعه را سازمان دهند  .رودبدولتی باید از میان 

 .کرداین شکل قدرت را در سازماندهی شوراهای کارگری پیدا  ۱۹۱۷انقالب روسیه 

مارکسیسم همچنان اعتقاد دارد که سوسیالیسم از لحاظ اقتصادی یک امر ملی نیست که باید در سطح بین المللی ساخته 
» فات کهنبازگشت به کثا« مارکس ادعا داشت که اگر سوسیالیسم در سطح بین المللی تحقق نبابد، آن به مفهوم . شود

فقر   وزیع کردنبرقرار نشود این به مفهوم ت  کمونیسم در سطح بین المللی  اگر. است، زیرا بورژوازی پدیده ای است بین المللی
 .یعنی فقر را برابر کردن. است

انقالب کارگری سوسیالیستی در یک کشور حتی عقب افتاده می تواند رخ دهد، اما ساختن سوسیالیسم باید در سطح بین 
 .المللی تحقق یابد

حزب پیشتاز  ایجاد زمینه ریزی برای و 11 تواند راه را برای احیای مارکسیستیهار مؤلفه می به اعتقاد من توافق بر سر این چ
 . هموار کندحزب بین المللی انقالبی در سطح جهانی برای تدارک انقالبات سوسیالیستی،کارگری در ایران و 

 .سپاس از شما برای طرح سؤاالت مطروحه و ترتیب دادن این مصاحبه

                                                                                                     
  11 رجوع شود به: ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژهٍِٔ احیای مارکسیستی، مازیار رازی  ۲۰۱۲
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