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 پیشگفتار

کارل    یهاینیبش یپروسیه، متکی بر    ۱۹۱۷صدمین سالگرد انقالب اکتبر  

و   کارگر  طبقه  که  است  سوسیالیستی  انقالب  تنها  و  نخستین  مارکس، 

قدرت    رروسیه تزاری، بر مصد   افتادهعقب زحمتکشان را در یک جامعه  

تجارب آن    رفت، اما   راه کج گرچه این انقالب پس از چند سال به  .  قرارداد

  تجارب   نیتریغن  مثابهبه کماکان    در عرصه نظری و چه در عرصه عملیچه  

در    بارنینخستبرای  به سخن دیگر،  .  شودیم محسوب    در تاریخ بشریت 

قدرت سیاسی را با تشکیل    ، اکثریت مردم ستمدیده جامعه  تاریخ معاصر 

خود    در دست  ماًیمستق،  ارکان قدرت سیاسی  مثابه به ری  شوراهای کارگ 

کردند   گرفته سوسیالیستی  جامعه  ساختن  به  آغاز  از  .  و  پس  دوره  در 

کارگری  شوراهای  توسط  سیاسی  قدرت  از   ،تسخیر  یکی  شاهد  ما 

 . بودیم در تاریخ جوامع بشریت نیترک یدمکرات

مخالفان   مغرضانه  ادعای  خالف  جمله  بر  از  ،  هادمکراتسوسیالانقالب 

خرده بورژوا، این انقالب توسط    هایگرایش   یهاروشنهیساو    هاستیآنارش 
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و سربازان  ازماندهیس   -د  خوابزار   و دهقانان  و    هآمد   به وجود  کارگران 

سکی  بدیهی است که حزب بلشویک به رهبری لنین و تروت.  رهبری شد 

تحقق اولین    .کردند   ایفا  ۱۹۱۷در رهبری انقالب اکتبر    کنندهن ییتع نقش  

تمامی جهان و هراس    های نگرانانقالب سوسیالیستی در جهان منجر به  

شد  انقالب  .  امپریالیستی  اولیه  ساعات  کشور    ۱۴روسیه،    ۱۹۱۷از 

ارتجاعی متحدان  و  روسیه   امپریالیستی  در  امپریالیسم    آنها  رهبری  به 

از   آغاز  بریتانیا، نظامی علیه  نیترانهیوحش   به یکی  یک دولت    تهاجمات 

کارگری کردند جوان  نظامی    اما ؛  ،  نیروهای  تمامی  نظامی  حمله 

امپریالیستی در مقابل ارتش سرخ به رهبری لئون تروتسکی پس از دو  

انجامید  به شکست  و    اقتصادی   یهاب یتخر  اما ؛  سال  امپریالیسم  توسط 

نیروهای    یهاتوطئه  و  دائمی  تن   شدنکشته ارتجاعی  هزار  از    صدها 

در   کارگری  یک    یهاجبهه پیشروان  پیروزی  برای  را  شرایط  جنگ، 

 . ترمیدوری به رهبری استالین آماده کرد ضدانقالب

تجارب انقالب  کسب  مبا  ، این  ایران  داریضدسرمایه رز  برای جوانان  ،  در 

مطالعه دقیق غیر مغرضانه و    روازاین.  حائز اهمیت و حیاتی است  بسیار
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روسیه    غیر انقالب  تاریخ  تمام متعصبانه  توصیه    به  ایران  مبارز  جوانان 

 . انتشار این دفتر تالشی است در این راستا. شودی م

 ۲۰۱۷اکتبر    
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 های اساسی انقالب اکتبر درس

تر  وخیم   ، بحران عمیق اقتصادی و سیاسی و انشقاق در درون هیئت حاکم

های مردم و سازماندهی و تداوم مبارزات کارگری علیه  شدن وضعیت توده 

.  اعتالی انقالبی است  دورة عینی برای    هایشرط پیشداری،  نظام سرمایه 

آنچه کمبود  .  اند صادق در وضعیت کنونی ایران همه    هایشرطپیشاین  

  (.یا رهبری جنبش کارگری است)ذهنی    شرطپیش   شودی مآن احساس  

نظام   علیه  اجتماعی  انقالب  یابد؛  تحقق  ذهنی  عامل  این  چنانچه 

  روازاین.  در دستور کار پیشروان کارگری قرار گیرد  تواند ی م  داری سرمایه

و  (  ه یروس   ۱۹۱۷انقالب اکتبر  )انقالبات جهان    نیترم ی عظبررسی یکی از  

اهمیت  ران از  درس گیری از آن برای فعاالن کارگری و جوانان انقالبی ای

 .بسیاری برخوردار است

از    مطلقة حکومت    ۱۹۱۷  ة یفوردر    ضربات    سوک یتزاری  زیر  به 

و    زدگانی قحط  یهاشورش  زیر ضربات سربازان  از سوی دیگر  و  فقرا  و 

بیان داشت که شکست انقالب    توانیم.  ارتش قرار گرفت  یدگیپاش ازهم
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کردن پیوندی بین جنبش  روسیه ناشی از ناتوانی کارگران در برقرار    ۱۹۰۵

ی  برا  ۱۹۱۷برقراری این پیوند در سال  .  کارگری و جنبش دهقانی بود

 . بسیار مهلک و حیاتی بود تزاریسم

اما به  ؛  کارگر نقشی اساسی ایفا کرد  طبقة،  ۱۹۱۷در وقایع انقالب فوریه  

نیافت.   دست  پیروزی  به  و  ماند  ناکام  انقالبی؛  رهبری  یک  فقدان  علت 

گرفته شده بود، در دست حکومت موقت که    تزاریسم قدرت اجرائی که از  

قانون    دارطرف  یهادموکرات )  هاائتالفی بود از احزاب بورژوایی نظیر کادت 

ل  و سوسیا  هاکی منشودر جنبش کارگری )  روانه یم  یهاگروه اساسی( و  

 ه شده بود.قراردادرولوسیونرها( 

پرتوان و نیرومند بود که نهادهای    چنانآن  یاتوده با وصف این، جنبش  

نمایندگان   )سوویت(  شوراها  یعنی  داشت،  همراه  به  را  خود  تشکیالتی 

که   دهقانان  و  سربازان  حمایت    لةیوس به کارگران،  مسلح  سرخ  گارد 

  دوگانه روسیه تحت رژیم قدرت    ۱۹۱۷. بدین ترتیب از فوریه  شدند ی م

دولت بورژوائی در حال  بالفعل قرار داشت. حکومت موقت که بر دستگاه  
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با   بود.  استوار  برقرار کردن    شبکةتالشی  و  در حال ساختن  که  شوراها 

 درت دولت کارگری بود، مواجه گردید. ق

ترتیب،   انقالب    بینیپیش بدین  پایان  تروتسکی در  روسیه،    ۱۹۰۵لئون 

مبنی بر این که انقالب آینده روسیه شاهد شکفتن هزاران شورا خواهد  

انقالبی در روسیه و در کشورهای    یهاستیمارکسبود، به حقیقت پیوست.  

قالب  خود از ماهیت اجتماعی ان  یهال یتحلجز بررسی مجدد    یاچارهدیگر  

 در حال پیشرفت روسیه نداشتند.

چنین    یهاستیمارکس ابتدا  همان  از  انقالب    پنداشتند یمانقالبی،  که 

بود.   بورژوائی خواهد  انقالب    ی افتادگعقب   بهباتوجه ،  روازاین روسیه یک 

  - ا  روسیه، تکالیف اساسی این انقالب، مشابه تکالیف انقالبات کبیر بورژو

هیجدهم و نوزدهم، تکالیف بورژوا دموکراتیک    یهاسده دموکراتیک در  

دموکراتیک    یهای آزادیعنی سرنگونی حکومت مطلقه، کسب  ؛  شد   ارزیابی

از قیود شبه فئودالی؛ آزادی   آزادی دهقانان  قانون اساسی،   ی هات یملو 

سریع   رشد  تضمین  جهت  ملی  متمرکز  بازار  ایجاد  و  ستم؛  تحت 
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آتی    صنعتی   داری سرمایه سوسیالیستی  انقالب  تدارک  برای  خود  که 

اتحاد بین    ةیپابود که بر    یای استراتژضروری است. نتیجه این ارزیابی،  

که در آن جنبش کارگری    بورژوازی لیبرال و جنبش کارگری استوار بود

)هشت ساعت   کردی مآتی طبقه قناعت    یهاخواستباید به مبارزه جهت  

بورژوازی را   حالدرعین و   و اعتصاب و غیره( کار در روز، آزادی تشکیالت  

چه   هر  اجرای  بورژوا    تری اد یبنبرای  )انقالب  »خود«  انقالب  تکالیف 

 . دادیم قرار  فشارتحت دموکراتیک( 

مردود شناخته شده بود. او به    ۱۹۰۵این استراتژی توسط لنین در سال  

انجام    ۱۸۴۸تحلیلی که مارکس از طرز برخورد بورژوازی، پس از انقالب  

آن که پرولتاریا    مجرد به   ۱۸۴۸مارکس در سال    زعمبه داده بود، اشاره کرد  

سیاست پدیدار گردید، بورژوازی از بیم قدرت کارگران به اردوی    صحنةدر  

روسیه از تکالیف    یهاست یمارکسنتی  ضدانقالب پیوست. لنین تحلیل س 

خصلت آشکارا ضدانقالبی    به باتوجه انقالب روسیه را تغییری نداد. لیکن  

بورژوازی به این نتیجه رسیده بود که تحقق این تکالیف از طریق اتحاد  
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پرولتاریا    مابین و  اندیشه    نیست  پذیرامکانبورژوازی  خاطر  همین  به  و 

 زین آن نمود. پرولتاریا و دهقانان را جایگ  مابین اتحاد 

  ة یپااما »دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان«، به تصور لنین، بر  

بورژوا    همچنانکلی دولتی که    نة یزماستوار بود و در    داریسرمایه اقتصاد  

 . باقی خواهد ماند 

بینش    ۱۹۰۶  - ۱۹۰۵  هایسال در خالل   این  به ضعف  تروتسکی  لئون 

اشاره کرده بود یعنی عدم توانائی تاریخی دهقانان در تشکیل یک نیروی  

اذعان کرد(. در سراسر    ۱۹۱۷سیاسی مستقل )لنین این نکته را پس از  

تاریخ معاصر، دهقانان، در تحلیل نهائی، همواره از رهبری بورژوایی و یا  

به  اند ده کر   یرو دنباله   پرولتاریاییرهبری   بورژوازی  اجباری  لغزش  با   .

در   پرولتاریا  توانائی  به  دارد  بستگی  انقالب  اردوی ضدانقالب، سرنوشت 

کارگران    مابینسیاسی بر جنبش دهقانان و برقراری اتحاد   طرة یس کسب  

پرولتاریا رهبری  تحت  دهقانان  در    دیگرعبارتبه؛  و  تنها  روسیه  انقالب 

وظایف انقالبی خود را تحقق بخشد که  پیروز شود و    توانستی م صورتی  
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پرولتاریا، با برخورداری از پشتیبانی دهقانان فقیر، قدرت سیاسی را تسخیر  

 .نمودی مکرده و دولت کارگری را مستقر  

انقالب مداوم اعالم   ترتیب نظریه  در عصر    که ییازآنجا که    کند ی مبدین 

بورژوازی  امپریالیسم در  «بومی »یا    « لیبرال» یا    « ملی»   اصطالح به ،   ،

خارجی و    امپریالیسمبسیاری به    یهاحلقه توسط    افتاده عقب کشورهای  

  - ا  وظایف تاریخی انقالب بورژو  نی؛ بنابراطبقات حاکم سنتی وابسته است

کسب   ملی،  استقالل  ارضی،  انقالب  شامل  )که    ی های آزاددموکراتیک 

( از طریق استقرار  شودی مرشد صنایع    منظوربه دموکراتیک و اتحاد کشور  

است.   ریپذ تحقق دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا، با پشتیبانی دهقانان فقیر،  

را کامالً    ۱۹۰۶تروتسکی در سال    بینیپیشروسیه،    ۱۹۱۷مسیر انقالب  

تا   افتاده عقب انقالباتی که در کشورهای  ة یکلکرد )هم چنین مسیر    د ییتأ

 (.اند داده کنون روی  

این امکانات عظیم انقالبی را دریافت.    تیفوربه لنین در مراجعت به روسیه،  

لنین   آوریل،  تزهای  نظریه    گیری جهت با  راستای  در  را  بلشویک  حزب 
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برای کسب قدرت توسط    ستیبای م  هاکیبلشوانقالب مداوم تغییر داد.  

این موضع   اگرچه. کردند ی مشوراها و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه 

( بلشویک  قدیمی  رهبران  طرف  از  و    جملهمن ابتدا  کامنف  استالین، 

چسبیده بودند، با مقاومت روبرو    ۱۹۰۵سال    یهافرمول مولوتف( که به  

ین عمدتاً به علت  ا  ؛ و توسط کل حزب تأیید گردید   زودیبه شد، لیکن  

پرداختن   از  قبل  حتی  که  کسانی  بود.  بلشویک  پیشتاز  کارگران  فشار 

این   کرده    گیریجهتآگاهانه  اتخاذ  را  آن  غریزی  به طور  لنین،  توسط 

با   تروتسکی  پیروان  میان    هاکیبلشوبودند.  در  اکثریت  کسب  برای  که 

 .شده بودند، متحد شدند  کاربه دستکارگران  

به دنبال زد و خوردهای گوناگون )قیام نابهنگام ژوئیه، کودتای ضدانقالبی  

سپتامبر   از  اوت(،  در  کورنیلیف  ناموفق  بعد    ۱۹۱۷و  این    هاکیبلشوبه 

اکثریت را در شوراهای شهرهای بزرگ به دست آوردند. از آن هنگام به  

کار قرار گرفت. در اکتبر )طبق  بعد، مبارزه برای تسخیر قدرت در دستور 

انقالبی   نظامی  کمیته  رهبری  تحت  نوامبر(،  غربی،  که    پتروگراد تقویم 
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رهبری   تروتسکی  شورای    شد ی متوسط  به  بود  وابسته  این  پتروگراد و   ،

 . تحقق یافت  مسئله

مستقر    یهاپادگاناین شورا از پیش موفق به جلب وفاداری تقریباً تمام  

از اطاعت ستاد کل ارتش بورژوا    هان یادر پایتخت قدیمی تزار شده بود،  

  کنگرة زدند. بدین ترتیب قیام که مصادف بود با برگزاری دومین    سرباز

سراسری شوراهای روسیه، با کمی خونریزی صورت گرفت. دستگاه دولتی  

دومین   کرد.  سقوط  موقت  حکومت  و  اکثریت    کنگرةکهن  با  شوراها 

یمی به کسب قدرت توسط شوراهای کارگران و دهقانان رأی داد. برای  عظ

الگوی کمون پاریس    باراولین  با  در قلمرو کشوری وسیع، دولتی مطابق 

 . یعنی یک دولت کارگری - د مستقر شده بو

کرده بود که پرولتاریا پس    بینیپیش انقالب مداوم،    ةینظرتروتسکی، در  

  -ا  تنها به اجرای تکالیف تاریخی انقالب بورژو  تواند ی نماز تصرف قدرت  

  کنشه یرو    هاکارخانه به تصرف    ستیبای مدموکراتیک اکتفا نماید، بلکه  

پرداخته، ساختن جامعه سوسیالیستی را آغاز    داری سرمایه کردن استثمار  
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در روسیه به وقوع    ۱۹۱۷س از انقالب  کند. این دقیقاً آن چیزی بود که پ

پیوست. پس از تسخیر قدرت پرولتری، انقالب به طور الینقطع و بدون  

دموکراتیک به تحقق دادن تکالیف    -ا طی مراحل، از اجرای وظایف بورژو

این    ابد یی م  « گسترش »سوسیالیستی،    -  یپرولتاریای به طور همگام  )یا 

 ( ردیگی متکالیف انجام 

رسید،    برنامة قدرت  به  شوراها  کنگره  دومین  پایان  در  که  حکومتی 

تولید    نظر ازنقطه  بر  کارگران  نظارت  و  کنترل  برقراری  به  آن،  وظایف 

اکتبر در نظر گرفته    نیترمبرم.  شد ی م خالصه   انقالب  برای  وظایفی که 

شده بود، عبارت بودند از برقراری مجدد صلح، تقسیم زمین بین دهقانان،  

 . و استقرار قدرت واقعی شوراها در سراسر روسیه ملی  مسئله حل 

اما بورژوازی ناگزیر از خرابکاری در اعمال سیاست نوین بود. اکنون که  

و    داران هیسرمایافته بودند، دیگر نه استثمار  کارگران به قدرت خودآگاهی  

از استقرار کنترل  کردند ی مرا تحمل    هاآن   یکارخراب نه   ترتیب  . بدین 

تا ملی کردن     ونقلحمل و سیستم    بزرگ   یهاکارخانه ،  هابانک کارگران 
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بود.   کمی  تولیدی    ةیکل ،  زودیبه فاصله  تولیدی    غیرازبه وسایل  وسایل 

 .دهقانان و مالکین خصوصی کوچک، در دست مردم قرار گرفت

مالکیت عمومی وسایل    دهیسازمان مسلم است که   مبنای  بر  اقتصادی 

  یهاه یپادر آن وظیفه ایجاد    داریسرمایه که    یاافتاده عقبتولید در کشور  

روبرو    یادهیعد را بسیار ناتمام گذارده است، با مشکالت    سوسیالیسم مادی  

معتقد    هاآن اما  ؛  آگاه بودند   مسئله از این    خوبیبه   هاکیبلشوخواهد شد.  

مطمئناً    پرولتاریاییطوالنی نخواهد بود. انقالب    هاآن انزوای    دورةبودند که  

پیوست،   خواهد  وقوع  به  پیشرفته  صنعتی  کشورهای  از  بسیاری  در 

در آلمان. ادغام انقالب روسیه، انقالب آلمان و انقالب ایتالیا    خصوصبه 

 . بدون طبقه به وجود آورد  جامعة مستحکمی برای    -   ی ماد   ة یپا  توانستی م

روع شد. نبودند. انقالب در آلمان ش   اساس بیتاریخ نشان داد که امیدها  

به شرایطی متشابه نزدیک شد. انقالب    ۱۹۱۹-۱۹۲۰  هایسالایتالیا در  

الگو برای انقالبات سوسیالیستی جهان نقشی کلیدی ایفا    منزلة به روسیه  

سانی که بعدها اعالم کردند  ک،  روسیه و اروپا  یهادموکراتال یسوس کرد.  
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لنین و تروتسکی در مورد انقالب جهانی، پایه و اساسی در    « یاهایرؤ»که  

و   انزوا  به  محکوم  ابتدا  از  را  روسیه  انقالب  آنان  است.  نداشته  واقعیت 

  افتاده عقب آغاز انقالب سوسیالیستی در یک کشور    ؛ وشکست اعالم کردند 

انقالبی    یهاانیطغکه شکست    کنند یماما آنان فراموش  ؛  دانستند   یلیتخ

ناشی از فقدان مبارزات و استحکام    توانستیم   یسختبه پای مرکزی  در ارو

این    هاتوده انقالبی   بلکه  که    عمدتاً  هاشکستباشد.  نقش ضدانقالبی  از 

، عالماً و عامداً ایفا کردند سرچشمه  المللبینرهبران سوسیال دموکراسی  

 . گرفت

، در رهبری و هدایت تسخیر  هاآن ، لنین و تروتسکی و رفقای  رابطهنیدرا

قدرت توسط پرولتاریا در اولین کشور جهان، به تنها اقدامی دست زدند  

تا توازن    مبادرت ورزند   هاآن به    توانستند یم انقالبی    یهاست یمارکسکه  

ایران  برای جوانان انقالبی  .  کارگر تغییر دهند است  طبقة نیروها را به سود  

که در راه تدارک انقالب آتی گام برداشته؛ درس گیری از انقالب اکتبر  

است  ۱۹۱۷ در جهان    نی نخست.  حیاتی  سوسیالیستی  وجود  )انقالب  با 

استالین دوره  در  آن  منفی  از  (پیامدهای  یکی  وردهای  ادست  ن یترمهم ؛ 
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انقالب اکتبر در عمل نشان داد که  .  جنبش کارگری در سطح جهانی است

تنها با اتکا به نهادهای خود کارگران و رعایت دموکراسی درونی است که  

است  دهیسازمان عملی  دیگری  .  انقالب  نهاد  شوراهای    رازیغ به هیچ 

  دهی سازمان.  باشد   توانستی نمکارگری قادر به تحقق دادن انقالب روسیه  

با   چری  یهاشورش انقالب  جنگ  و  و  کور    یهاژستو    هاجنجال کی 

انقالب یک هنر    دهی سازمان.  خرده بورژوایی؛ متفاوت است  روشنفکرانه 

دیدگاه  .  است انقالب    یهاستیمارکساز  میان    یامبارزه انقالبی،  است 

دولت ابزاری است در دست  .  نیروهای اجتماعی برای کسب قدرت دولتی

ماشینی، اجزاء مشخص خود را  این ابزار همانند . نیروهای غالب اجتماعی

نیروی  . اجرایی مکانیسمانتقال و  مکانیسمنیروی محرک، موتور،  داراست

موتوری آن تهییج، نشریات،    مکانیسممحرک دولت منافع طبقاتی است؛  

مدارس،   و  و  هاحزب تبلیغات  خیابانی  تظاهرات  مساجد،  . هاستامیق ، 

آن تشکیالت مقننه، طبقه، قشرهای ممتاز جامعه، روحانیون،    مکانیسم

اجرایی آن دستگاه اداری، پاسداران و پلیس،    مکانیسمباالخره    ؛ وباشد ی م

تا زمانی که کل این دستگاه دولتی از  .  و ارتش است  هازندان ،  هادادگاه 
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نخواهد شد  تکالیف جامعه حل  از  نشود؛ هیچ یک  برنداشته  این .  میان 

 . روسیه بود ۱۹۱۷اکتبر   انقالبدرس   نیرتمهم

 ۲۰۱۱  اکتبر 

  

 



 رازی اریماز ر اکتبانقالب 

18 

 کارل مارکس  بر نظریات تأییدی ۱۹۱۷انقالب اکتبر 

 با مازیار رازی   «نبرد کارگر » سایت    مصاحبة 

و  :  نبرد کارگر انقالب  به    ره برای یک دو   شدنآماده برای درک  انقالبی، 

  ن یترمهمکه شاید    گمان من مطالعه تمامی انقالبات در سراسر طول تاریخ

از    توان ی م  ییهادرس آن انقالب روسیه باشد، مهم است؛ به نظر شما، چه  

 انقالب اکتبر روسیه آموخت؟ 

رازی: روسیه،    مازیار  انقالب  است؛  کامالً صحیح  نخستین    عنوانبه بله 

 نیترمهم کارل مارکس، هنوز هم    یهای تئور  ه یپاانقالب سوسیالیستی بر  

زیادی برای آموختن    یهادرس هم و هنوز    است  یجهانانقالب در مقیاس  

دارای موضوعیّت و    همچنان به همین جهت، بررسی آن  .  از آن وجود دارد

بسیار مهم در مورد این انقالب وجود دارد    جنبه سه  .  اهمیّت ویژه است

برای درک انقالبات آتی استفاده شود و من مایلم تا در این    تواند ی مکه  

نخستین درس، اثبات این موضوع بود  .  جا روی این سه جنبه مکث کنم

مارکس، مبنی بر آن که انقالب، انقالب سوسیالیستی، در    یهای تئورکه  
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دارد، صحیح قرار  روز  نخستین    واقع به.  است  دستور  انقالب،    تجربه این 

پیش از وقوع انقالب، از سوی کارل مارکس    هاسالبود که    یای تئورعملی  

که اصوالً چنین    شوند ی مبرخی از این زاویه وارد بحث  .  بسط داده شده بود

سال پیش از سوی مارکس مطرح شده و ناگزیر    ۱۵۰مقوالتی، قریب به  

. رسد ی مو غیر قابل تطابق با شرایط کنونی به نظر    ارتباطبی اآلن دیگر  

، ما اآلن شاهد جوامع جدیدی هستیم، جوامعی که نسبت به  هاآن   زعمبه 

در از  پیچیدگی    جه گذشته  و  و    ی ترش یبپیشرفت  هستند  برخوردار 

با    ارتباطبی روسیه رخ داد،    ۱۹۱۷در انقالب    المثلفی بنابراین آن چه که  

و در مقطع زمانی    افتادهعقب امروز است؛ چرا که این انقالب در یک کشور  

همین   به  و  نداشت  را  انقالبی  چنین  آمادگی  بورژوازی  داد،  رخ  خاصّی 

 ها آن .   تکرار نخواهد شد خاطر، مسائل مربوط به آن شرایط خاص مجدّداً

 . متفاوت با گذشته باشیم ییهاده یاکه ما باید به دنبال   کنند ی متکرار 

از سوی آن دسته از کسانی    خصوص به با بحث به این شکل،    شخصهبه من  

پیش از هر چیز،  .  ، کامالً مخالفمخوانند ی مکه خود را مارکسیست انقالبی  

تأکید بر روی بعد زمانی یک سری تجربیات یا    ،یطورکلبه باید بگویم که  
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، کامالً نادرست  هاآن   وسقم صحت   یوچراچون ی بمعیار    عنوانبه   های تئور

بسیاری    د یبایم این دوستان درست بود، ما    گفته اگر    بساچه .  و نابجاست

صحیح گالیله، کپلر و کوپرنیک و امثالهم را هم صرفاً به علّت    یهاافته یاز  

همین استدالل قابل  .  میگذاشتی مکنار    سرهک ی  هاآن   شدنمطرح   « زمان»

تجربیات تاریخی    توان ی نمیعنی  ؛  علوم اجتماعی هم هست  صه تعمیم به عر

 .کنار بگذاریم هاآن  « زمان» بره یباتکاجتماعی را صرفاً  یهای تئورو 

توضیح   برای  کوتاه  مثال  دهید چند  بیاورم  ترش یباجازه  .  صحبت خود 

که در تحلیل    دهد ی ممارکس نشان  .  ماتریالیسم تاریخی را در نظر بگیرید 

نهایی، اقتصاد یک جامعه حکم زیربنایی دارد که فلسفه، حقوق، مذهب،  

مثالً نگاه کنید به  )   رد یگی مآن قرار    تأثیر تحتهنر و سیاست در جامعه  

(. با گذشته بیش از یک  ۱۸۵۹،  «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی»  نوشته

این   از  شما    افتهیقرن  امروز  هوشمندانه،  و  محقق،    ندرتبه ظریف  یک 

جتماعی، ولو با دستگاه  ا  -  یجّدی مسائل سیاس   گرل یتحلیا    نگارروزنامه 

  نیترش یبکه در تحلیل خود از یک جامعه،    د یکنی م ، پیدا  «راست»فکری  

اقتصادی آن جامعه، تحلیل     ی روهای نوزن و اهمیّت را متوجّه مناسبات 
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کوچک و    یهابنگاه و    هاشرکت کارگران، کارمندان، دولت،    -ن  آ  سازنده

 . نکند  -ه متوّسط و غیر

از اصول فلسفی مارکس، ماتریالیسم دیالکتیک،    توانی م به همین ترتیب،  

گذشته به اثبات رسیده    دههصحبت کرد که با پیشرفت علوم در طی چند  

کسی    ترکم امروزه دیگر  .  و ضمناً به عمق و غنای آن افزوده شده است

تردید دارد که حیات انسان و ذهن مستقل از حرکت مادّه نیست، یا آگاهی  

مغز و انعکاس    یهاسلول ت های ذهنی او، محصول  یک انسان و سایر فعّالیّ

تئوری ذرّات بنیادی در طی چند    عه توس .  عینی پیرامون اوست  یهادهیپد 

علوم طبیعی  صه  گذشته، اثبات علمی ماتریالیسم و دیالکتیک در عر  دهه

 .بوده است

دیگری در مخالفت با بخش دوّم استدالل این دوستان،    نهاجازه دهید نمو

  دقتبه اگر شما مانیفست کمونیست را  .  شرایط، بیاورم  « تغییر»مبنی بر  

مطرح    یهالیتحلو    هاگزاره که بسیاری از پیش    د ینیبی م مطالعه کنید،  

است کنونی  شرایط  به  نزدیک  بسیار  آن،  در  تروتسکی،  .  شده  قول  به 
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را  »مانیفست   ما  امروز هم  انگار  .  کند ی م  زده شگفت خود    باطراوت حتی 

موارد    یاستثنابه .  «آن همین دیروز نوشته شده است  یهابخش   ن یترمهم

که اکثر    مینیبیم شود،    روزبه اندکی که باید با این شرایط جدید تعدیل و  

اطالع دارید   خوبیبهشما . مفاهیم آن بسیار مرتبط با وضعیّت فعلی است

جهانی    داریسرمایه بحران اقتصادی    نیترقیعمکه دو سال پیش، ما شاهد  

مارکس پیرامون    عه یکی از موضوعات اصلی مطال.  نسبت به گذشته بودیم

زیادی را    یهابحران در حقیقت، مارکس  .  بود  هابحران   مسئلهاقتصاد هم  

نکرد سال  .  تجربه  در  جهان،  بحران  نخستین  که  در    ۱۸۲۵هنگامی  و 

در طول بحران دوّم  .  سال داشت  ۸بریتانیا خود را نشان داد، مارکس تنها  

هنوز    ۱۸۳۷-۱۸۳۸ مارکس  نشان    یاعالقه بریتانیا،  اقتصاد  .  دادی نمبه 

رخ داد و در همین زمان بود که او مانیفست    ۱۸۴۷بحران سوّم در سال  

 . تحریر درآورد ته خود، انگلس، به رش   رزمهم حزب کمونیست را با 

سال   در  جهانی  بحران  نخستین  داد  ۱۸۵۷امّا  که  .  رخ  بود  جا  این  در 

بحران  .  را آغاز نمود  «۱۸۵۸-۱۸۵۷اقتصادی    یهانوشته دست» مارکس  

فرارسید و نخستین جلد کاپیتال در یک سال بعد    ۱۸۶۶دوّم هم در سال  
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گشت۱۸۶۷) منتشر  همین  .  (  تحلیل  با  به  هابحران مارکس   ،

، ماهیّت و علت  داریسرمایه   مکانیسم ژرف و دقیقی از    یهای ریگجه ینت

است .  رسد ی م بحران   اخیر    جالب  بحران  بروز  علل  در  کنکاش  با  که 

هرچند شکی  )  میرس ی م، باز به همان قوانین کالسیک بحران  داری سرمایه

که   قرن    داری سرمایه نیست  یک  با  متفاوت  مشخّصاتی  دارای  کنونی، 

که طی این دوره، فروش    خاطر است شاید به همین  (.  گذشته هم هست

. ر سطح جهان بسیار باال رفتمانیفست و کاپیتال د  ویژهبه آثار مارکس،  

سال پیش از آن    ۱۰۰آن چه مارکس نزدیک به    دند یدی مچرا که همه  

و   بود  گفته  انکار    داری سرمایه  یهان یسیتئوراز سوی    بارهاوبارهاسخن 

 .، هنوز تحلیلی مرتبط و نزدیک با اوضاع کنونی استشد ی م

ادّعا   که  کسانی  متفاوت    خاطربه  های تئور این    کنند ی مبنابراین  شرایط 

  گونه اینکنونی، کهنه و منسوخ است باید پاسخ دهند که چرا اصوالً شرایط  

نتوانسته تا مشکالت جوامع مختلف را حل کند،    داریسرمایه است، چرا  

بدتر از گذشته است، چرا ما شاهد جنگ در   مراتببه چرا وضعیّت جهان  

که از سوی    ییهاجنگ عراق، افغانستان و بسیاری دیگر از کشورها هستیم،  
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فقر در جها ایجاد شده، چرا هنوز فالکت و  آمریکای    - ن  امپریالیسم  از 

بنابراین دقیقاً  ؛  کند ی مبیداد    -ه  التین گرفته تا خاورمیانه و آفریقا و غیر 

و این تجربیات را منسوخ و    های تئوراست که این    دادهرخ چه تغییراتی  

 ؟کند ی م اعتباریب

تأکید کنم که در این دوران ویژه، انقالب روسیه    خواهمی مدر حقیقت من  

از سوی کارگران و انقالبیون جوان مطالعه شود تا   لیتفص به باید مجّدداً و 

و تجارب    هادرس را به کار برند و سپس    هاآن آن را فراگیرند،    یهادرس 

 . خود را هم استفاده کنند 

  - ۱۸۷۰و بعدها    ۱۸۴۸که مارکس در سال    ییهاآموزه   نیترمهم یکی از  

که بورژوازی قادر به    این استمطرح کرد    - س  بالفاصله پس از کمون پاری

حتی ایجاد رفرم در جامعه هم نیست، بورژوای باید سرنگون و تمام ماشین  

در خود   یای مترقعنصر   نیترکوچک بورژوازی دیگر .  قدرت آن خرد شود

  ده، پس از مشاه۱۸۵۰ندارد و به همین خاطر است که مارکس در سال  

، این نکته را نشان داد که  ۱۸۴۸بورژوازی در انقالب آلمان    دوساله قدرت  
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مطلقه   حکومت  و  استبداد  نوع  هر  از  بیش  کارگران  از  بورژوازی،  این 

  ن یتریی ابتدافاقد قدرت الزم برای به انجام رساندن    هاآن و نتیجتاً    ترسد ی م

به همین جهت  .  وظایف دموکراتیک و فاقد هرگونه عنصر مترقی هستند 

مارس )  هاستی کمون  یه مرکزی اتحاد  تهخود به کمی  یه در خطابمارکس  

باشد؛  «مداوم   انقالب» ( صحبت از آن کرد که انقالب ما باید یک۱۸۵۰

در    مسئلهاین  .  کارگر باید قدرت را به دست گیرد  طبقه به این معنا که  

دو.  طرح شد   ۱۸۵۰سال   در    مراتببه که شرایط    فعلی ره  پس مشخصاً 

داده که نیرویی ارتجاعی    نشانهم و بورژوازی    هاستسالاز آن    ترم یوخ

قائل نیست، بلکه تنها مشغول    هاتوده اهمیتی برای    نیترکوچک است و  

فربه کردن اقلیتی کوچک است و تمامی توان خود را برای سرکوب تمامی  

 .قابل طرح شدن است بازهم ، بردی مدر سرتاسر جهان به کار  هاتوده 

از انقالب روسیه آموخت   توانی مدرسی که   نیترمهم بنابراین نخستین و 

حکومت بورژوازی   قرار استکه ما باید برای انقالب، انقالبی که  این است

؛ این درس،  مین یببو کلّ ماشین دولتی آن را درهم شکند، از پیش تدارک  

بعدها    یاتجربه .  گرددبازمی  ۱۸۷۱سال    تجربهبه   و    هاکیبلشوکه 
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به قول دانی گلوک اشتاین، در کتاب  .  شوراهای روسیه آن را به کار بردند 

را در اوت    «دولت و انقالب» وه  ، هنگامی که لنین جز«شوراها در غرب»

  یهاآموزه کمون پاریس در  تجربه تحریر درآورد، توانست    ته به رش  ۱۹۱۷

لنین  .  روسیه تلفیق کند   ۱۹۱۷و    ۱۹۰۵غنی دو انقالب    باتجربهمارکس را  

  کند ی م یریگجه ی نتمارکس و انگلس،    یهاآموزه در همان جا و با اتکا به  

طبقات حاکم    وسیله به ابزار قدرت دولتی که    برداشتن   ان یمکه بدون از  

که گفتم    طورهمان.  تحت ستم غیرممکن است  قهایجاد شده، آزادی طب 

این نخستین درس است؛ امّا باید تأکید کنم که خود انقالب روسیه، اثباتی  

 .با آن ارتباطبی مارکس و نه چیزی جدا و  یهای تئوربود بر 

شوراها   تشکیل  به  دیگر،  مهمّ  روسیه  (  هات یسوو)درس  انقالب  در 

در    خصوص به   - س  مارک  یهاده یا؛ در واقع این موضوع، تعیّن  گرددبازمی

این  . کارگر به دست خود، بود قه مبنی بر ضرورت رهایی طب  - ۱۸۶۰  دهه

که    یادهیاهمان   به    هاکی بلشو بود  کمک  و  خود  حزب  تشکیل  برای 

 . شوراها در روسیه به کار بردند  گیری قدرت
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جدیدشان در قبال    یهااستیس متأّسفانه در این جا نیز برخی برای توجیه  

را  ( شوراها)انقالب و ایجاد حزب پیشتاز انقالبی و شوراها، این نوع ابزارها 

گمان  .  کنند ی م نفی   آنان  از  دوران    کنند ی مبسیاری  اروپا،  در  که 

آمده  وجودآمدن به  سر  به  من  .  شورا  دو  م یگوی مامّا  در  بالعکس،    ره که 

ب  امکان تشکیل شورا  شورا  .  د یآی مه وجود  تالطمات اجتماعی و بحران، 

خو  از  طبس   -د  فرمی  متعّددی    قهازماندهی  موارد  در  که  است  کارگر 

.  است  گرفته شکلاحزاب سیاسی    لهو حتی بدون شرکت و مداخ  کاررفتهبه 

فعّالیّت  ۱۹۰۵  هی روس وقتی در   و در دوران  لنین    هاکیبلشو، در دوران 

این   به  نسبت  بلشویک  و حزب  لنین  شد،  برپا  تردید    هاسازمانشوراها 

ابتدا   در  و حتی  رسمیّت    هاآن داشتند  به  امّا  شناختند ی نمرا    زودیبه ؛ 

  ی سوبه را    هاآن،  داریسرمایه در مبارزه علیه    هاتوده دریافتند که نیروی  

یک نیاز عینی    یه و در حقیقت، شورا بر پا  دهد ی م ازماندهی سوق  س   - د  خو

  عنوانبه شورا  » ،  «۱۹۰۵»به قول تروتسکی در کتاب  .  است  گرفته شکل

به عر پا  نیازی عینی  به  نها  صهپاسخ  بستر    -د  وجود  از  نیازی که خود 

و بحران    داریسرمایه پی بردند که مادام که    ها آن .  «رویدادها زاده شده بود 
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ازماندهی س   -د  این نوع خو وجود دارد، مادام که امپریالیسم وجود دارد،  

 .نیز وجود خواهد داشت

و   اروپا  تا  گرفته  متحده  ایاالت  از  در هرجا،  دوانهیخاورمشوراها    ره ، در 

پیش موقعیّت  یا  اجتماعی  شد ا  - ا  تالطمات  خواهند  تشکیل  ؛  نقالبی، 

که   است  مهمّی  بسیار  تشکیل شوراها درس  انقالب    توانیم بنابراین  از 

باید روی این موضوع  .  کاربستروسیه آموخت و در تدارک برای انقالب، به  

تأکید کنیم که کارگران تنها با اتکا به سازمان خود، قادر به کسب قدرت  

دارد و در مرکز یک چنین سازمانی، تشکیل شورا قرار  از  .  هستند  پس 

مانند انقالب ایران    که در ابتدای انقالبی  میابوده انقالب روسیه، ما شاهد  

شد  تشکیل  شوراها  هم  .  نیز  جا  این  بدون    طبقه در  از    ی اتجربه کارگر، 

.  خود، شوراها را تشکیل داد  گذشته از    یاتجربه انقالب روسیه یا هرگونه  

به حّد    داریسرمایه در اروپا یا هرجای دیگری، زمانی که بحران    همفردا  

حاکم شود، تشکیل شوراها   پساانقالبیاعالی خود برسد، زمانی که شرایط  

که در انقالب روسیه    طورهمان در دستور روز قرار خواهد گرفت، درست  

 .چنین شد 
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وجود دارد که    یادوره که پیش از هر انقالبی،    این استدرس سوّم هم  

دارک از اهمیّت بسرایی  این ت.  انقالبیون بایستی برای انقالب تدارک ببینند 

در انقالب    تواند ی م ، نوعی طغیان نیستند؛ طغیان  هاانقالب .  برخوردار است

رخ دهد، امّا آن    تواند ی م  پساانقالبیکه گفتم، موقعیّت    طورهمان .  رخ دهد 

، میزان تدارک  کند ی م چه که تا حدودی پیروزی و موفقیّت آن را تضمین  

این تدارک پیشین برای انقالب هم تجربه ایست  .  برای این انقالب است

 .ایجاد حزب پیشتاز از انقالب روسیه فراگرفت توانی مکه 

حزب    که برخی از رفقا در مورد ایجاد   میشنوی مبازهم این جا و آن جا  

که این بحث در کل کهنه و    کنند ی م پیشتاز کامالً تردید دارند و گمان  

  تواند ی م  «جهان سوّم»و حزب پیشتاز فقط برای کشورهای    قدیمی است

، نباید از حزب پیشتاز حرفی زد، چرا  هاآن  زعمبه . موضوعیّت داشته باشد 

در    خصوص به کارگر،    قهو طب  اندازدی مکه کارگران را به یاد دوران لنین  

عموماً   این    تأثیرتحت اروپا،  به  بورژوایی،  نشان    مسئله تبلیغات  واکنش 

از سانترالیسم دموکراتیک هم نباید سخنی به میان آورد چرا که  . دهد ی م

ایجاد    گفته به   را کمونیست،    هاآن و دیگران    کند ی ماین رفقا، جوّ بدی 
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با این قبیل    هاآن بنابراین  ؛  کنند ی مخطاب    ها ن یاو نظایر    است  ینیاستال

و در    گذارند ی مضرورت تدارک برای انقالب را به کناری    مسئلهتوجیهات،  

به   در    یهااستیس عمل  ایغلتند ی م رفرمیستی  رد    ده؛  را  پیشتاز  حزب 

 .سازند ی مو خود را تجربه انقالب روسیه جدا  کنند ی م

از   یکی  که  کنم  تأکید  جا  این  در  و    نیترمهم باید  پیشرفت  در  عناصر 

.  حزب پیشتاز بوده است دهگسترش مارکسیسم پس از مارکس، همین ای

لنین پرورده شد، امّا پیش از او نیز گرامشی    وسیلهبه که مشخصاً    یادهیا

اصلی این ایده کامالً    تههس.  و انقالبیون بسیار دیگری تکامل داده بودند 

است توسعه    روشن  علت  به  بورژوایی،  جوامع  تسلط  داریسرمایه در   ،

در    یاتوده ، این احزاب  یاتوده ایدئولوژی بورژوازی و تأثیر آن بر احزاب  

به تدارک برای انقالب نیستند و دوشادوش بورژوازی  تحلیل نهایی قادر  

 . رند یگی مقرار 
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 روسیه  ۱۹۱۷به مناسبت سالگرد انقالب اکتبر 

 اثبات نظریات کارل مارکس

، هادرس از    یکیدارد؛    در بر ما    یبرا   یار مهمیبس  یهادرس تبر  کانقالب ا 

  یاریبس  یهاانقالبه  ک چرا  .  ن انقالب بودیات اکافتن تداریسازمان    نحوه

اصوالً رخ نداده است،    ی ، اما انقالب پرولتردهند ی مدر سراسر جهان رخ  

  مسئله  نظرنقطه ن  ی؛ از ا۱۹۱۷تبر  کانقالب و آن هم انقالب ا  یک   غیرازبه 

اکتدار انقالب،  یات  دههن  دو  حدود  اکتدار  یعنی  انقالب  یات    مسئلهن 

.  ردکاستنتاج  توان ی من انقالب یاز ا یار مهمیبس یهادرس بوده و  یمهم

ا حزب  ی  ی شتاز انقالبیحزب پ  یل و سازماندهکی، تشهادرس ن  یاز ا  یکی

 بود.  یکیو بلشو   یستینیلن

  یکستماتیارگر به طور س ک  طبقهه در درون  ک ن حزب درواقع موفق شد  یا

ارگران  کن  یدر ب  ی ب اعتبارین ترتیند و بد ک ب  دخالت گری حاضر باشد،  

داشت،    یاعمدهن انقالب سهم  یدر ا  هرحالبهن حزب هم  یا.  د یدا نمایپ

ا   یول بود،  ک  یها توده ار  کتبر  کانقالب  بود و به تصمکارگر  م  یار شوراها 
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گرفت  یارگر ک  یشوراها اولیا.  صورت  درس  اک بود    ین  از  انقالب  یه  ن 

 م. یگرفت

ا انقالب  دوم  بود  یدرس    ی شورهاکدر    ی ستیالیسوس   یهاانقالب ه  کن 

نند؛ در قرن هفدهم و  ک دا  یآغاز شوند و تحقق پ  توانند ی م هم    افتادهعقب

ا از  بود  یهجدهم صحبت  فازهاکن  تا    ی د طیبا  ی مختلف   ی ه    طبقه شود 

، بعد از  هاانقالب   ی ند و سپس فاز بعد کسب  ک   ی انقالب آمادگ  یارگر برا ک

  یسلسله اتفاقات   یک   هرحالبه ه  کن خواهد بود  یا  یک راتکدمو   یهاانقالب 

  یک ند و پس از  کارگر در آن جهت خود را آماده  ک  طبقه فتد تا  ید بیبا

ا   یادوره  انقالب  اما  با  کبه قدرت برسد؛  ارل  که  ک  ییهابحث تبر، مطابق 

ان آورده بود، اثبات  یدر ارتباط با انقالب آلمان به م  ۱۸۴۸س هم در  کمار

 قدرت را دارد.ر  یتسخ  ین دوره آمادگ یا در ایه پرولتارک رد ک

را  یز؛  بگذرد  یکراتکه انقالب، از فاز بورژوا دمو ک ندارد    یقت لزومی در حق

دارد  یتسخ  ینیع   یآمادگ  نقد به ارگر  ک  طبقه  را  قدرت  شرط) ر  ه  ک  یبه 
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در    ترش یپه  کبود    ییهادرس گر از  ید  یکین  یا(.  ابد یرا ب  ی ذهن  ی آمادگ

 م. یردکموردش صحبت  

جاد  یا  یطید، درواقع شرایست انجامکانقالب به ش ن  یه اکاما واضح است  

ست خورد؛ اما  کبعد از چند سال ش  ی روزمند پرولتریانقالب پ یک ه کشد 

د  یه ما باک است یاریبس یهادرس ما حامل   یبرا هم ن انقالب یست اکش 

ا  هرحالبه  آت  یبرا  هادرس ن  یاز  استفاده  یا  ی انقالب  ؛  می نکران 

  ی را برا   ییهادرس تبر  کانقالب ا   ی روزیه ما از پک  طورهمان،  دیگرعبارتبه 

و    -م  یتوانی مب  یم، به همان ترتیران آموخت یا  یدر انقالب آت  ی ریکارگبه 

سب  کخود    یانقالب آت  ی برا  ییهادرس ز  ین انقالب نیست اکاز ش   -د  یبای م

 م. ینک

ا ا ک ه ش ک است    نظر نقطه ن  یاز  انقالب  ما حائز    ی تبر همان قدر براکست 

ست انقالب  کبه نظر من در مورد ش .  ن انقالبیا  یروز یه پکت است  یاهم

و    ی جنگ داخل  دادن رخ   - د  وجود دار  یادیز   یهابحث تبر در مجموع  کا

 ره. یو غ  ی سلسله اشتباهات درون یک
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ش   یهاتیتوجسلسله    یک با  ارتباط  در  ا کهم  انقالب  طرف  کست  از  تبر 

خ ارائه شده است، از جمله خود  یمختلف انقالب در طول تار  هایگرایش

به نظر  .  ن انقالب بودند یه مدافع اک  یسانکو    هاست یتروتسکو    هاستینیلن

ن انقالب درواقع  یه اک م  ی نکتوجه   مسئلهن  ی د به اینخست با  وهلهمن در 

ار نگرفتن و  کآن هم به    ؛ و د یست انجامکبه ش   ی زکعلت مر   یک ل  یبه دل

در مجموع  .  بود  هاآن در    دنظریتجد و    یستیسک مار  یو نظرات اساس   هابحث

س ارائه داده بود و بر  که مارک   یه نظرات مختلف ک   این است  یاصل  مسئله

ل حداقل رهبران حزب  کو   ده بود یرس  یروزیتبر به پکاساس آن انقالب ا

ار گرفته نشد و در  کب  درستیبه ن نظرات واقف بودند،  یهم بر ا  یکبلشو

امالً خالف آن اقدام شد؛ در واقع  ک - د به بع  ۱۹۲۵از سال  - د موار  یبعض

و نظرات   های تئورپرتاب شد و  ینار کس به ک ارل مارکو نظرات  های تئور

بر    ید یجد  بورژوا  ی ستیونالیناس   هایگرایش منطبق  غ  یی و  حایو  م  کره 

 د. یگرد

ببکا اک م  ی نینون  نار گذاشته شد چه بوده است؟  ک ه  ک  ییهای تئور ن  یه 

ه به  ک   - م  ین انقالب بپردازیمختلف ا  یهابخشه به  ک ن  یالبته قبل از ا
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م  ینید ببیبا  -د  اور یسال دوام ن  ۸  یال   ۷شتر از  یه بک بود    ی اعتقاد من انقالب

ه اجرا  ک از نظرات او بود    یکدام  کرا ارائه داد و    یس چه نظراتکه مارک

 نشدند. 

آن اصرار داشت و در ارتباط با    ی س رو کارل مارکه  ک   یانکته ن  ینخست

سوس  آن صحبت    یستیالیجامعه  مارک)  کند ی ماز  خود    تنهانه س  ک ارل 

ه  کارائه داد، بل  داریسرمایه   جامعهت  کن حری از قوان  ی مشخص  یهال یتحل

(  نوشت  یاریمقاالت و مطالب بسرد و  کهم صحبت    ی آت  جامعه در مورد  

ه  ک ن بود  یسه، ایهم در گروندر  ی گوتا و تا حدود   برنامةمشخصاً در نقد  

  ی ن آمادگیا آغاز شود و ایپرولتار ی به رهبر تواند ی م  یستیالیانقالب سوس 

دارد زمان؛  وجود  پک  ی اما  تحقق  انقالب  زمان  کند ی مدا  یه  نظام  ک  یو  ه 

  است  یستیالین آغاز انقالب سوس یدرواقع ا،  شود ی مسرنگون    داری سرمایه

پروسه و    یک ه  ک انقالب، بل  ی در فردا  یستیالیو نه تحقق ساختمان سوس 

  روند ک ین روند  ی ه اک   خود خواهد داشت  ی شرویپن انقالب در  یرا ا  ی روند 

رخ    ینید تحوالت نویه در آن هر روز و هر ساعت باک  یاست، روند   یانقالب

 منجر شود.   یستیالیانقالب سوس  یکتاً به ین انقالب نهایدهد تا ا
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مارک نقد  کارل  در  اشاره    برنامهس  مشخصاً  انقالب  ک  کند ی م گوتا  ه 

  ی مختلف ی، اجزاکند ی م ی نید نویتول  وه یش صحبت از  یوقت  یستیالیسوس 

.  شودی مع، مبادله، مصرف ی د، توزین اجزا باالخص شامل وجوه تول یا. دارد

انقالب وقتیا به  ک   یستیالیانقالب سوس   یعنی  -د  رکدا  ی سازمان پ  ین  ه 

پیپرولتار  یرهبر تحقق    یداره یرسرمایغ   ی د یتول  وهیش وارد    -د  رکدا  یا 

ان  کماکه در جامعه وجود دارد  ک  یر وجوهیسلسله از سا  یکو    گرددی م

 خواهند ماند. ی باق ییبورژوا یطوالن یادوره  یبرا

ه ما  ک   ین وجوهیاز ا  ی اریمبادله و بسع، وجه  یبه طور مشخص وجه توز

ن پروسه  یرد؛ اک دا خواهند  ی، بقا پمینیبی م  داری سرمایه   جامعهدر سطح  

انقالب را    مسئلهاست و    یز که مرک   یزیآن چ.  گرددی مه آغاز  کست  یا

ل  یرا در تحل  مولد   یروهاید درواقع نیه انقالب باک ن است  یا  دهد ی منشان  

را    ی طیه شراکن  یا  یعن ی؛  رشد دهد تا اهداف خود را تحقق بخشد   یینها

نود    ی عنی  - م  ارگر به طور عموک  طبقه ار باال رود،  ک  ی ه بارآور ک د  یا نمایمه

نند؛  کدا  یپ  یانات بهترکمتر، امکار  کبا    -ه  ل جامع کا  یدرصد از جامعه،  
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با   و  ارتقا دهند  براکار  کبتوانند فرهنگ خود را    ی زندگ  باراولین  یمتر، 

 داشته باشند. یتریانسان

در سطح جامعه رشد   مولد   ی روهایه نک   آن استن مسائل  یا  الزمه منتها  

شور بخصوص  ک  یک مقطع و در    یک ه در  ک  ی جه انقالب یند، در نتکدا  یپ

از جمله    -د  نکدا ب یشورها گسترش پکر  ید به سای، بادهد ی م رخ    افتاده عقب

چند   به  دکحداقل  صنعت ک  یگر یشور  لحاظ  از  سا  ترشرفته یپ  ی ه  ر  یاز 

ات  -د  شورها هستنک با  اکتا  به  اک ه  یاول  یماد   هیپان  یا  شورها  کن  یه در 

، بتواند آغاز  ردی گی مقرار    ی ارگر ک یهاحکومتنترل  کوجود دارد و تحت 

 ند. کب سوسیالیسمبه ساختن 

 نوشت ی مه  ک  ی از مقاالت و مطالب  یاریس اصوالً در بسکارل مارکن  یبنابرا

  ی روهایه نک  دهد ی ماصوالً رخ    علتاینبه ه انقالب  ک  کردی م ن  یصحبت از ا

.  رند یگی مقرار    ی د یدر تناقص با مناسبات تول  یمقطع خاص  یکدر    مولد 

  ی تکیل مالکبا ش ره  ید و غیار و ابزار تولک  یرویعمدتاً مانند ن  مولد   یروهاین

قرار  ک اصوالً   هاانقالب ن  یا  ؛ ورند یگی م ه در جامعه وجود دارد در تضاد 
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  مولد   یروهایرشد ن  یبر پا  ییرهاین تناقض، زنج یه اک   دهند ی مرخ    یزمان

 ها انقالب ه  کن جاست  یاز ا.  کند ی مان رشد را از آن سلب  کو ام  بنددی م

اشوند یمآغاز   است    ها انقالب ن  ی،  نهاکواضح  در  بایه  تبد یت  به  ید  ل 

به    یجهان  ییهاانقالب  تا  د  یتول  وهیش   یعن ی،  مدنظر  ی د یتول  وهیش شوند 

 ، برسند.یستیالیسوس 

ن انقالب  یه اکن است  یا  کند ی مس  کارل مارکه  ک   ی بحث  نظرنقطه ن  یاز ا

ارگر  ک  طبقهه قدرت به دست  ک   ی باشد، وقت  افتهیسازمان د  یبا  هرحالبه هم  

 صورت به ل شدن و  ک، بدون متشدهیسازمانارگر بدون  ک  طبقه،  افتد ی م

 تواند ی نمارخانه،  ک  یهاته یکما  ی  ی محل  یهاته یکما  یا با افراد  یو    ی فرد

سوس  همچن   ی ستیالیاقتصاد  و  سازمان  سایرا  به  را  انقالب  نقاط  ین  ر 

ن  یا.  باشد   ی نترل دولتکد درواقع تحت  ین انقالب بایدهد؛ ا  گسترش جهان

دولت مار که  ک است    ی دولت،  د کارل  نام  به  آن  از    ی انقالب  ی تاتوریکس 

  یکی ه  ک   این استآن    مشخصه ه درواقع وجه  ک  ی، دولتبردی ما نام  یپرولتار

بو  ییهادولت   نیترک یدموکراتاز   با  -د  خواهد  باش یو  به  یه تارک   -د  د  خ 

د است،  یخود  اک  یایدموکراس   یعن یده  اعمال  یه  دولت  د یبا  کند ی من 
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  یک از    ی ارگرک   یراس کدمو .  باشد   یی بورژوا  ی راس کاز دمو  تری عال  مراتببه 

مانند    ماندهعقب  ی شورکولو    -ر  شوک  یک در    مولد   ی روهایسو ضامن رشد ن

گر ضامن گسترش  ید  یاست و از سو   - ن  رایا ا یستم و  یل قرن بیاوا  ه یروس 

 ر نقاط جهان. یبه سا یستیالیسوس  یهاانقالب 

آزاد  ی ارگرک  یراس ک دمو مفهوم  آزادیب  ی به  و    ی ان،   ی هاش یگرااحزاب 

ه  ک ارگر  ک  طبقهر از  یغ  ییجاد نهادهایمطبوعات و ا  یدرون احزاب، آزاد

رد،  یگ  در بردر شهرها و دهقانان را    ی ر اقشار جامعه مانند خرده بورژوازیسا

 .سازدیممتقاعد    سوسیالیسمن انقالب و لزوم ساختن  یجامعه را به لزوم ا

پس   دمواگر  انقالب  ا  -   ی ارگرک  یراس کاز  مفهوم  یبه  اقشار  ک ن  تمام  ه 

  یهای ریگمیتصمم در  یابراز نظر و دخالت مستق  ی ط برایجامعه واجد شرا

  راه کجن انقالب به  یه اکوجود نداشته باشد، واضح است    -د  دولت باشن

  مولد   یروهایاوالً ن.  افتاد  ی ن اتفاقیز چنیه نیدر داخل روس .  خواهد رفت

گر  یاز طرف د.  به عقب رفت  یادوره ه پس از  کرد، بلکن  یشرفتیپ  تنهانه 
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صورت نگرفت    یگرید  یهاانقالب   یعنیماند،    یتبر در انزوا باقکانقالب ا

 (.د یست انجامکا به ش ی)

ایدق  هاک یبلشوبحث   بود  یقاً  براک ن  پ  ی ه  و  انقالب    ی روزی تداوم 

  ی شورهاک  ویژهبه   -ا  شورهکر  ید در سایه، انقالب بایدر روس   یستیالیسوس 

ل به وقوع انقالب در آلمان  ین دلیز رخ دهد و به همین  -ه  شرفتیپ  یصنعت

 د.یست انجامک ن انقالبات به ش یاما متأسفانه ا؛ د داشتند یو مجارستان ام

رده  کمطرح    یآت   جامعه س در ارتباط با  کارل مارکه  ک   ی نظرات  همهن  یبنابرا

ن نظرات واقف بودند و با برنامه  یبه ا  یکرهبران بلشوه  کن  یبا وجود ا  - د  بو

ن نظرات  یا  یه وقتکواضح است  .  ردکدا نیتحقق پ  -د  ن انقالب شدنیوارد ا

نیتحقق پ باشند، اکدا  انقالب به ش یرده  ن موضوع  یا.  انجامد یمست  کن 

شور  ک  یک اگر امروز در    ی ه حتک رد  یقرار گ  موردتوجه  یک د از لحاظ تئور یبا

ن انقالب  یا فرانسه انقالب رخ دهد و ایمانند انگلستان و    یصنعت  شرفتهیپ

ند و درواقع نتواند  کدا نیگر گسترش پید  یبماند و به جاها  ی در انزوا باق
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به    داری سرمایه  جامعهدر    مولد   ی روهایرا فراتر از سطح ن  مولد   یروهاین

 ست خواهد خورد. کتاً ش یجلو ببرد، انقالب نها

  کنندهن یتضمرد و  کس به آن اشاره  کارل مارکه  ک  یو مهم  یاساس   نکته

  ی طیه تحت هر شراک است    ی ارگرک  یراس کدمو  مسئلهتداوم انقالب است،  

 ت شود. یامالً رعاکد یبا

انقالب    ساله  ۱۰حدوداً    پروسهمن  .  انقالب  پروسهبه خود    میپردازی م نون  کا

اد است  ین مورد زیدر ا  ی را اغتشاش نظر ی، زامکرده م  یقسمت تقس  ۴را به  

تحر زیو  ا  ی ادیفات  با  ارتباط  داریدر  وجود  دوران  سو  -د  ن  از    ی چه 

چپ    یاناتیجر جنبش  درون  اکدر  انقالب  با  مغرضانه  برخورد  که  تبر 

و    یکن دوران، مشخصاً حزب بلشویو ضمن مخدوش ساختن ا  کنند ی م

  یبورژواز  -ت راس  یروهایو چه ن دهند ی مرا مورد حمله قرار  هاستینیلن

دقک  -  امپریالیسم و   با  ی ه  روش یچن  یکقاً  ا  ی ن  انقالب  برخورد  کبا  تبر 

را    کنند ی م آن  اقلک   یی ودتاک؛  دانند ی مودتا  ک  یک و  طرف  از  در    یتیه 
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  سوارشدنل شد و پس از  یارگر تحمک  طبقهبر    هاک یبلشو  ی عنیجامعه،  

 ردند.کوب را آغاز ک ، سری ارگرکبر جنبش  

دو  همان  استالینیسمه  ک   کنند ی موانمود    هایگرایش ن  یا  یهر    ادامه ، 

  طبقهو    پروراندهی مودتا را در سر  ک  یهم تئور   لنینیسم است و    لنینیسم

 ب داده است. یارگر را فرک

طرف  کاست    ییهابحث  هانیا از  هم  کو  رآناو    هاستیآنارش ه 

خرده بورژوا در سطح جامعه    هایگرایش و انواع و اقسام    هاستیکالیسند 

به طور    میخواهی مه  کما    یبرا .  امپریالیسمو هم از طرف    شودی معنوان  

ن موضوع  یم، ایداشته باش   متعصبانه   ر یغو    مغرضانه  ر یغمشخص برخورد  

چرا  یبس است؛  مهم  طرف  ک ار  آن    مغرضانه  یبرخوردها  سکهه 

مانند حزب توده    یستینیانات استالیجر  ی، همان برخوردهاهاستیآنارش 

ن  یه در دوران استالکرا    ییهاتیجناو    های روکج ه عمدتاً تمام  کوجود دارد  

 . کنند یم ه یتبر وصل و توجکانقالب ا   مسئله است، به  گرفتهصورت
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متعصبانه هم    ی د از برخوردهایمغرضانه، با  ی ن در مقابل برخوردها یبنابرا

دوره    ۴تبر را به  کاز انقالب ان چند سال  یمن ا  نظرنقطه ن  یرد؛ از اک   یدور 

ه موجود  ک   ی وتاه در وقت محدودک  ی لکدام را به ش کو هر  کنم ی مم  یتقس

اتفاقات مهم  مینمایم  یاست بررس  و    دادهرخ ن دوران  یه در اک   یو بعد 

 . دهمی مبوده است را مختصراً مورد اشاره قرار   زیانگ بحث

 مؤسسان  مجلس  و انقالب پیروزی

 19-1917 داخلی، جنگ و انقالب هایسال

باید به طور روشن و    ۱۹۱۹تا    ۱۹۱۷  هایسالدر مورد بخش اول یعنی  

 ییهاانقالب   نیترک یدموکراتواضح مشخص کرد که انقالب اکتبر یکی از  

احزابی بود که    نیترک ی دموکراتبود که رخ داد و حزب بلشویک یکی از  

و خط   داد  صورت  کارگری  جنبش  درون  در  را  دخالتش  مقطع  آن  در 

 کارگر بود.  یاهتوده ش کامالً منطبق با منافع اگری دخالت

در    هاکیبلشوکه تعداد    کنند ی موقتی که از لنین سؤال    ۱۹۱۲در سال  

که    دهد ی مروسیه چقدر است و چند نفر در حزب هستند، لنین پاسخ  
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به بعد اختناق حاکم    ۱۹۰۶من اطالع دقیقی در دست ندارم، چون از سال  

!  است  کردهینمشاید از انگشتان دست هم تجاوز    هاآن بوده، ولی تعداد  

بود و خود رهبران حزب بلشویک هم    شمارانگشت  هاک یبلشویعنی تعداد  

این حزب به یکی    ۱۹۱۷  هی فوراما در انقالب  ؛  اذعان داشتند   مسئلهبه این  

  نویسانتاریخاحزاب آن زمان مبدل شد و بر اساس آماری که    نیتربزرگ از  

بلشویک، تروتسکیست و آنارشیست و یا کسان   نویسانتاریخنه   - ل مستق

انقالب  اند داده ارائه    - ر  دیگ  ، حزب بلشویک چیزی در  ۱۹۱۷  ه یفور ، در 

بین  .  نفر عضو داشته، متشکل از پیشروان کارگری  هزار   ۲۶یا    ۲۵حدود  

دو ماه قبل از انقالب اکتبر حزب بلشویک چیزی در    ۱۹۱۷فوریه و اکتبر  

 .کردند ی م هزار نفر عضو داشت که از آن حمایت  ۲۴۰حدود 

هزار عضو    ۴۰۰انقالب اکتبر حزب بلشویک چیزی نزدیک به    آستانهدر  

این درواقع از زبان یکی از دشمنان حزب بلشویک  .  کارگری داشته است

بنابراین بحثی که رفقای آنارشیست هم در آن دوران و هم  ؛ شودی مبیان 

بر این که این حزب یک حزب    -د  کردن ی مدر دوران بعد عنوان   مبنی 

و یک   بوده است  و    عدهکوچکی  آمدند و کودتایی صورت گرفت  قلیلی 
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کامالً از لحاظ    - ه  کارگر نداشتند و غیر  طبقه ربطی به حزب    هاکیبلشو

این حزب با وجود تعداد اعضایی که داشت، یکی  .  است  اساس بی تاریخی  

ون در درون جنبش کارگری  تشکیالتی بود که ما تاکن  نیترک یدموکراتاز  

بودن  یهاجناح.  میاده ید این حزب  درون  در  راست،    - د  مختلفی  جناح 

میانه، جناح چ موارد    -پ  جناح  از  بسیاری  در  درون    یهابحثو حتی 

سال مبارزه در درون    ۲۵  بر اساس این حزب  .  شد ی محزب بلشویک علنی  

کارگر تصمیم    طبقه زمانی که  .  جنبش کارگری قدرت و اعتبار پیدا کرد

درون   در  گرفت،  قدرت  تسخیر  وجود    طبقهبه  مختلفی  احزاب  کارگر 

اس   هاکیمنشو،  هاک یبلشو  داشتند  چپ  و  بخش  و  و  آراس آرها  ها 

زمانی که در  .  ترکوچک مختلف    یهاشیگراو انواع و اقسام    هاستیآنارش 

تسخیر    مسئله ،  ( میلیون عضو کارگری  ۱۰با نزدیک به  )شوراهای کارگری  

قدرت مطرح شد، اکثریت کارگرانی که در شوراهای کارگری بودند رأی  

درست بوده    «قدرت به شوراها » دادند که نظر حزب بلشویک یعنی شعار  

انجام دادند   دهیسازمان از  .  تسخیر قدرت را  درون    هایگرایشبسیاری 

بودند، بسیاری متزلزل و مردد   شوراهای کارگری مخالف تسخیر قدرت 
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درواقع چوب الی  .  بودند  اجازه    گذاشتند ی م  کارهاچرخ بسیاری حتی  و 

این    دادند ینم چندین    هابحث که  یعنی  آراء  اکثریت  منتها  برود،  جلو 

کارگر و شوراهای کارگری مستقر در روسیه    طبقه گان  میلیون نفر، نمایند 

بنابراین   نبود که حزب بلشویک،    گونه اینبه حزب بلشویک رأی دادند؛ 

کارگر را فریب    طبقه ناگهان از آسمان فرود بیاید و    «اقلیت »یک    عنوانبه 

کارگر به این حزب اعتماد پیدا کرد و حزب    طبقه بدهد؛ درست برعکس  

 بلشویک را حزب خودش دانست.

بنابراین این انقالب، انقالبی بود که تحت رهبری شوراها و حزب بلشویک  

صورت گرفت؛ ولی حزب بلشویک، یعنی درواقع کارگران حزب بلشویک،  

  رنده یگم یتصماین حزب در واقع حزب  .  نمایندگان شوراهای کارگری بودند 

  ۱۹۱۹تا   ۱۹۱۷برای شوراها نبود، بلکه برعکس در بسیاری از موارد بین 

حتی بر خالف  ) بسیاری از تصمیمات را خود شوراهای کارگری گرفتند  

نه  »جنگ با آلمان و شعار    مسئلهاز جمله  (.  نظرات حزب بلشویک و لنین 

که در واقع با توافق شوراها اتخاذ شده بود؛ خود نظر لنین    «صلح، نه جنگ

  معاهدهو اکثریت حزب بلشویک این بود که شعار صلح باید داده شود و در  
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اعمال    - ت  برس  نظر شوراها  واقع  در  این  .  شد ی ملیتوفسک  ماه  چندین 

بر   بنا  بحث به درازا کشید و نظر حزب بلشویک رد شد و نظر شوراها، 

تروتسک گرفت  نظریه  قرار  تأیید  مورد  یک  )ی  صرفاً  تروتسکی  که  چرا 

که   نبود  باشد   پاتازه روشنفکر  گذاشته  مبارزه  میدان  شوراهای  .  به  از 

را    ۱۹۰۵کارگری   شورای    ۱۹۰۵در  .  شناختند ی ماو  رهبران  از  یکی 

  عنوانبه   علتاینبه کارگری پترزبورگ بود که شناخت قبلی از او داشتند و  

یتوفسک به آلمان  ل  - ت  ه صلح بریسنماینده شوراهای کارگری برای معاهد 

 .ترف

 مؤسسان مجلس ماجرای

بهترین    یهامثال شاید  که  دارد  وجود  مورد  این  در  هم  ، هاآن دیگری 

باشد  کوتاهی به مجلس    اشاره من در این جا  .  موضوع مجلس مؤسسان 

یعنی    یبند م یتقسنخست    به دوره که    کنم ی ممؤسسان   تا    ۱۹۱۷فوق، 

، یعنی  ۱۹۱۷  هی فور مجلس مؤسسان در واقع در  .  شودی م، مربوط  ۱۹۱۹

  یهاش یگراو سایر    هاک یبلشوزمانی که کرنسکی به قدرت رسید، از طرف  
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  مؤسسان هم در مورد مجلس    گیریرأی منشویک و غیره مطرح شد و یک  

  عنوانبه ،  ها  «آراس »در این مجلس، اکثریت آراء با  .  آن دوره صورت گرفت

در   مرفه  عموماً  دهقانان  از    جامعه نمایندگان  یکی  ضمناً  بود؛  روسیه، 

  ۳۰۰ها چیزی در حدود  آراس .  ها، وزیر دولت کرنسکی بودآراس رهبران  

.  رأی برخوردار بودند   ۳۹تنها از    « ها آراس »رأی داشتند و جریانات چپ  

  ۲۰  تا  ۱۸حدود    هاک ی منشوو تعداد آرای    ۱۶۸،  هاک ی بلشوتعداد آرای  

که شد بر اساس نیروهایی که اینها    گیریرأیتعداد و    نی؛ بنابرارأی بود

بود تعین شده  اکتبر  انقالب  از  ماقبل  در  نیروها  این  و  از  .  داشتند  پس 

انقالب اکتبر لنین بر این اعتقاد بود که این مجلس دیگر لزومی ندارد،  

کارگری   شوراهای  قرار    نقداً چون  قدرت  راست ؛  اند گرفته در  جناح  اما 

مجلس    هاکیبلشو که  بودند  موافق  کامنوف  رهبری  شکل   مؤسسانبه 

این    ولی عمالً تصمیم.  گرفته بودند   هاآراس آنان ارتباطاتی هم با  .  بگیرد

که این مجلس فراخوانده شود یا خیر، به عهده شوراهای کارگری گذاشته  

  ۱۹۱۸  هیژانو  ۵نهایتاً شوراهای کارگری رأی دادند که این مجلس  .  شد 

هیئت    شد ی م  ها ش یگرااین مجلسی بود که شامل تمام  .  فراخوانده شود
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 هاک یبلشو نفر،    ۳۹  هاآراس نفر، جناح چپ    ۲۹۹ها که  آراس نمایندگی  

اما  ؛  نفر که در این جلسه شرکت کردند   ۱۸هم    هاک یمنشونفر و    ۱۶۸

مهمی که پیش آمد این بود که از طرف شوراهای کارگری یک    مسئله

پیشنهادی در واقع    قطعنامه مطرح شد که این    آنجا قطعنامه پیشنهادی  

  مؤسساندر مجلس    گراراستمردود اعالم شد و موضوع اصلی که جریانات  

خواهان آن بودند این بود که شعار قدرت به شوراهای کارگری باید ملغی  

از  .  و شعار قدرت بر مجلس مؤسسان باید عمده و اصلی شود  وداعالم بش

کارگری که قدرت   واضح بود که این مورد پذیرش شوراهای   نظرنقطه این 

بودند،   گرفته  دست  در  بگیرد  توانستینمرا  نمایندگی  .  قرار  هیئت 

چپ و غیره سالن را ترک کردند و بعدش هم یک روز و نیم در    یهاآراس 

بحث صورت گرفت و بعد هم درش بسته شد و آن جا در واقع    هاآنغیاب  

مجلس   قیام    مؤسسان انحالل  هیچ  و  گردید  اعتراضات    یاتوده اعالم  و 

نپیوست  یاتوده  به وقوع  از آن  کارگر هیچ    طبقه یعنی  ؛  هم در حمایت 

بنابراین از لحاظ حقوقی و از لحاظ منطقی  ؛  اعتراضی به این موضوع نکرد 

مهم    مسئله ثانوی بود و    مسئلهدر واقع تأسیس این مجلس مؤسسان یک  
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اعتراضاتی از طرف سایر جریانات انقالبی    حالدرعیناما  ؛  نبود  یاعمده و  

بنابراین  ؛  که در سراسر جهان بخصوص رزا لوکزامبورگ به این واقعه شد 

این   من  نظر  یک  ک  ایمسئله به  آمد  پیش  انقالب    مسئله ه  اساسی 

این    توانستینم از  و  جریانات    د ییتأمورد    نظرنقطه باشد  از  بسیاری 

در واقع در این    هاستیآنارش مثالً از جمله  .  آن دوران قرار گرفت  یگراچپ

کردند   شدنبسته تأیید  را عمالً  این  و  بودند  نظر من  .  مجلس سهیم  به 

ایراد    نظرنقطه مجلس مؤسسان در آن دوران موجه بود و از این    شدنبسته

گرفت  شودینماساسی   آن  ما  .  به  که  جایی  آن  از   م یخواهی مولی 

باید   ییهادرس  اتفاق چیزی که  این  از  ایران کسب کنیم،  با  ارتباط  در 

کارگر در جامعه، اقشار    طبقه  غیرازبه قرار گیرد این است که    موردتوجه

در انقالب روسیه کارگرهایی که در  .  مختلفی نیز در جامعه خواهند بود

؛  میلیون نفر بودند   ۱۰کارهای صنعتی و غیره شاغل بودند چیزی در حدود  

میلیون دهقان و خورده بورژوازی در جامعه بودند و    ۱۲۰ر حدود  اما د

نماینده خودشان را    هانیا این   هاک یمنشوواقع  ر دداشتند )هم  نماینده 

بودند  ایران   ی اجامعه در  (.  اقشار  ما،  کشور  است    نظیر  کشوری  که 



 رازی اریماز ر اکتبانقالب 

51 

عظیم غیر پرولتری را نیز سازمان    یهاتوده ، انقالب باید این  افتادهعقب

بنابراین یکی از موضوعاتی که باید در نظر داشت این است که باید  ؛  دهد 

در جامعه به وجود آید؛    یپرولتر نهادهایی برای این تجمعات مختلف غیر  

این اقشار را به انقالب و پرچم انقالب    تواند یم یکی از نهادهای مؤثری که  

، باید  نظرنقطه از این  .  قیقاً مجلس مؤسسان استو پرولتاریا جلب بکند، د

در انقالب    هاکی بلشوالبته برخورد  .  همیشه توجه اخصی به این مقوله شود

طوراکتبر   بود  به  درست  حقوقی  و  اصولی  و  در  .  منطقی  اآلن  ما  البته 

منتهی به  .  میکرد ی م موقعیتی نیستیم که بگوییم اگر آن جا بودیم چه  

انتخابات جدید   هادهقان برای این که    رفراندومیک    نظر من مثالً گذاشتن

برگزار کنند و مجلس مؤسسانی تشکیل دهند که خواهان تدوین اساسنامه 

می  باشد،  اساسی  قانون  باشد و  ثمر  مثمر  پرولتاریا،    غیرازبه تا  .  توانست 

بنابراین یکی از  ؛ وسیعی هم که در جامعه هستند درگیر بشوند   یهاتوده 

این موضوع است که  از این دوران گرفت توجه به    شودی مکه    ییهادرس 

آتی،   انقالبی  دوران  تعیین    رکردنی درگبرای  در  جامعه  اکثریت 

 سرنوشتشان، موضوع مهمی است.
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 نپ و ماجرای کرونشتایت 

  اقتصادی نوین سیاست

اقتصاد    ۱۹۱۹و    ۱۹۱۷  هایسالسیستم اقتصادی روسیه در دوران بین  

 توانستی نمواضح است که این یک اقتصاد عادی  .  بود«  جنگی  سمیکمون»

جنگ داخلی    مسئله.  باشد، اقتصادی بود که در آن زور به کار برده شد 

که   شود  توجه  باید  که  این  بود، ضمن  که    امپریالیسممهم  این  از  پس 

انقالب در روسیه به پیروزی رسید، نگران این نبود که اکنون در روسیه  

، اند ده یرس به قدرت  (  مانند لنین و تروتسکی)جوان ناشناس    یاعده یک  

روسیه    مسئله در  انقالب  که  بود  این  امپریالیستی  دول  کشوری  )اصلی 

جهان    یالرزه زمین  (  افتادهعقب سراسر  کشورهای  )در  مراکز  جمله  از 

  هایسالبه وجود آورده و این که تمام نظریات کارل مارکس که  (  پیشرفته

، شد ی مسال در درون جوامع اروپایی از سوی بورژوازی به تمسخر گرفته 

  امپریالیسمواقع هراس    در.  روسیه به تحقق پیوسته بود  جامعه آن زمان در  

انقالب اکتبر تأثیرات بسیاری در سطح کشورهای    د یدی ماز این بود که  
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جهان در حمایت    عمده کارگر در مراکز و شهرهای    طبقه اروپایی گذاشته و  

اکتبر به حرکت درآمده است انقالب  نفر در سراسر جهان    هاون یلیم.  از 

صورت   بلشویکی  ضد  تحرکات  که  زمانی  حرکت  گرفتی محتی  به   ،

.  ع اساساً نگران حیات خود شده بودند واقردول امپریالیستی د .  درآمدند 

کشور    ۱۴در حدود    روازاین.  آنان نگران انقالبات در کشور خودشان شدند 

.  نظامی به روسیه را آغاز کردند   حملهامپریالیستی را بسیج عمومی کرده و  

و اصوالً کل نظام شوراهای کارگری برای حفظ    هاک یبلشودر آن زمان  

 شدند. انقالبشان درگیر جنگ داخلی

  مسئله جبهه شروع به جنگیدن کرد و این    ۱۸دولت جوان کارگری در  

کنند، این اقتصاد  کسانی که سؤال می .  گرفت  در نظرمهمی است که باید  

  زوربه گیرند که دولت کارگری  جنگی برای چه بود؟ و یا این که ایراد می 

!  است  دادهی مو کار غیردموکراتیک صورت    گرفتهی ماز کشاورزان غالت  

  یازرو باید توجه کنند که این یک اقتصادی بود که دولت جوان کارگری  

به  . ل از اقتصاد به آن تحمیل شده بوداین شک. ناچاری به آن متوسل شد 

دولت امپریالیستی، قحطی در آن زمان به وجود آمد    ۱۴دلیل تهاجمات  
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  مسئله .  و بی خوراکی جان دادند   ییغذای بمیلیون نفر از    ۱۰تا    ۳و حدود  

بود انقالب  آن .  عمده، حفظ  تمامی  که  نظامی  نیرویی  که  بود  از  این  ها 

شوراهای کارگری بودند، کسانی که انقالب را تحقق  داوطلبان در میان  

بپردازند  انقالبشان  از  دفاع  به  و  بمانند  زنده  بتوانند  بودند،  این  .  داده  از 

و متمرکزی    رحمی بلحاظ باالجبار این اقتصاد یک اقتصاد کامالً خشن و  

 بود که بتواند انقالب را از سقوط نجات دهد. 

 21-1920 بلشویک، حزب تاریک هایسال

تاریک حزب    هایسال ، یعنی  میپردازی م(  مرحله دوم) بعدی    به دوره حال  

می   ۱۹۲۱تا    ۱۹۲۰بلشویک   را  دوران  تاریک حزب    هایسالتوان  این 

.  این دورانی است که جنگ داخلی رو به اتمام بود.  بلشویک نام گذاشت

مبارزه و جنگ، دولت جوان    یهاجبهه ارتش سرخ پیروز شده بود و در  

کارگری موفق شد که ارتش سفید را شکست دهد و با قوای امپریالیستی  

کند  بود  حمله گرچه همیشه خطر  .  مبارزه  داشت  وجود  آن  .  نظامی  در 

در واقع همیشه به طور  .  زمان، از طرف لهستان این خطر دوباره مطرح شد 
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بدیهی است  .  داشتاز طرق مختلف وجود    امپریالیسم   یهاتوطئه دائمی  

نوین   اقتصاد  سیاست  اجرای  برای  در  (نپ)که  امتیازاتی  سلسله  یک   ،

به    یهارشته  شد   یهای گذارهیسرمامختلف  داده  گرچه  .  کوچک 

و صنایع بزرگ و بازرگانی تحت    هابانکبزرگ هنوز در دست   یهاهیسرما

کنترل خود حکومت شورایی بود، اما این منجر به یک سلسله تحوالتی  

در این دوران متأسفانه رهبران  .  بهبود بخشید   وبیشکم شد که وضعیت را  

حزب بلشویک خوب عمل نکردند، یعنی آن نظرات کارل مارکس که مورد  

مت رساندن شوراهای کارگری  مشخصاً در ارتباط با به حکو  - د  بو  دشانییتأ

و   متعدد  احزاب  وجود  پرولتاریا،  انقالبی  دیکتاتوری  استقرار  و همچنین 

  -  ی مختلف و شکوفایی اجتماعی و دموکراسی درون یهاش یگراهمچنین 

گرفتند  نادیده  نیز  .  را  تروتسکی  و  لنین  حال  شامل  مشخصاً  نقد  این 

مواضع  .  شودی م سری  یک  بلشویک  حزب  و  رهبران  افراطی  کامالً 

گرایانه اتخاذ کردند و برخوردهای نادرست انجام دادند که مغایر با  فرقه 

 اهداف اولیه آنان بود.
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کارگر    طبقه  مبارزانالبته باید توجه کرد که در آن دوره تعداد زیادی از  

رفته بودند و اصوالً    هاجبهه در   بین  از  از قحطی  بسیاری  و  کشته شده 

نداشتند  وجود خارجی  کارگری دیگر  نمایندگان کارگری که  .  شوراهای 

مشخص خودشان را    یهاکنگره ماه    ۳هر    ۱۹۱۹تا    ۱۹۱۷  هایسالبین  

می  روسیه  سراسری  این  شوراهای  در  و  جدل    هاکنگره گذاشتند  به 

، پس  گذاشتند ی مراهای کارگری را به اجرا  شو  یهااستیس و    پرداختند ی م

اجرایی شوراها هم صرفاً    ته یکماصوالً دیگر نشستی نداشتند،    ۱۹۱۹از  

بود که    ایگونه به اما وضعیت  ؛  ماه جلسه داشتند   ۳الی    ۲چندین بار هر  

مثالً آماری است مبنی  .  اصوالً شهرها از پرولتاریا و کارگران خالی شده بود

از شهرها مانند مسکو    ۱۹۱۰بر این که در سال   میلیون    ۳در بسیاری 

هزار نفر    ۲۰۰این جمعیت به    ۱۹۲۱جمعیت کارگری بود، اما در سال  

که وجود    یاژه یو کارگران ها اغلب به دلیل شرایط  .  تقلیل پیدا کرده بود

این اتفاقات لنین و رهبران حزب بلشویک را به  .  داشت، به روستاها رفتند 

آن   به  باید  که  رساند  نتیجه  پیشتاز    هی نظراین  حزب  تشکیالتی  سابق 

بازگشت،   برای تدارک و سازماندهی    یاه ی نظرکارگری  که در زمان تزار 
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ا در دست  کارها ر  همه یعنی پیشرُوی کارگری باید    انقالب آتی داشتند 

بدیهی بود که پیشرُوی کارگری در آن زمان تنها در حزب وجود  .  گیرد

 مرکزی حزب.  ته یکمیعنی  هم حزب . داشت

آمد  وجود  به  انحرافاتی  دوران  این  در  غیاب  .  بنابراین  در  حزب  رهبری 

شوراهای کارگری به این تحلیل رسید که دیگر الزم نیست شوراها و عموم  

  جایبهو این که حزب باید تمام تصمیمات را    باشند کارگران در قدرت  

نبودند و    دانیدر م   هرحالبه هم که    هاتوده از آن جا که  .  بگیرد  هاتوده 

های کارگری در  کارگری در جامعه حضور داشتند، پایه   یهاه یاتحادتنها  

شدند   هاه یاتحاداین   متمرکز  زمان    یهاه یاتحاد.  بیشتر  آن  در  کارگری 

  یاتجربه به دلیل    هاک ی منشو.  قرار گرفته بودند   هاک یمنشوتحت کنترل  

پس    خصوصبه که در پیش از انقالب اکتبر در جنبش کارگری داشتند،  

از   بیشتری  نفوذ  داخلی،  جنگ  دوران  پایان  درون    هاکی بلشواز  در 

کارگر در    طبقه.  داشتاین دلیل واضحی  .  کارگری پیدا کردند   یهاه یاتحاد

است بلشویک  کسی  چه  نبود  مهم  برایش  دیگر  زمان  کسی    آن  چه  و 

اقتصادی بسیار وخیم شد، حتی    طبقه وضعیت  .  منشویک از نظر  کارگر 
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تزار زمان  از  و  .  بدتر  بودند  خود  وضعیت  کردن  بهتر  دنبال  به  کارگران 

ما شاهد  بنابراین در این دوره  ؛  جنگ، آنان را از رهبران خود جدا ساخت

یکی از  .  کارگری بودیم  یهااعتراض دهقانی و انواع و اقسام    یهاشورش 

 ( کنمی مکه بعداً به آن اشاره  )این اعتراضات هم ماجرای کرونشتات است  

در لنین    خصوص به «  جایگزین گرایی»در آن دوران این انحراف    هرحالبه 

تروتسکی به وجود آمد  نیازی نیست    و مشخصاً در  یعنی این که اصوالً 

وجود    یایاس یس کارگر منسجم و   طبقه کارگر تصمیم بگیرد؛ چون    طبقه 

کرد حساب  آن  روی  بشود  که  که  .  ندارد  واقعیت  این  دیگر  سوی  از 

دست    یهاه یاتحاد در  هم  سمت    هاک یمنشوکارگری  به  و  افتاده 

غلتیده بود، آنان را به این نتیجه رساند که اصوالً    های بورژوایی درسیاست

پیش از    دوره همانند  )شود    سمیونگاردنظام شورایی باید جایگزین نظام  

یعنی پیشروان کارگری هم کسانی هستند که از اعضای حزب و  ؛ (انقالب

انحراف درواقع  .  رهبری آن هستند  بود این    وجههیچبه و    انحراف بزرگی 

بنابراین، ما باید از این  ؛  امروز قابل دفاع نیست  وجههیچبه موجه نبوده و  

ما باید عکس این کاری را که لنین و تروتسکی  . انحراف نیز درس بگیریم
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اگر ما در آن دوره حضور  .  انجام دادند، اجرا کنیم  یاژه یوتحت شرایط  

بر خالف   باید  باید  می کردیم رهبری حزب عمل    یهااستیس داشتیم،   ،

احیا    هاجناح که    می کردی متشویق   دوباره  تشکیالت خودشان  درون  در 

شوند و احزاب کامالً آزاد باشند، شوراهای کارگری تقویت گردند و جلسات 

برگزار بشود  ادامه    یهاه ی اتحادو    نمایندگان شوراها  به کارشان  کارگری 

و حق  (  هاکیمنشوحتی تحت رهبری  )شند  دهند و حق اعتصاب داشته با 

 ابراز نظر و حتی حق انتقاد به حزب کمونیست را داشته باشند. 

رعایت اصول دمکراسی کارگری یکی از خصوصیات بارز و مهم ضامن    رایز

یعنی دولت و حزبی که  ؛  هست  سوسیالیسمبه    داریسرمایه این گذار از  

  -د  کامالً مرتبط با پرولتاریا باش در آن جامعه وجود دارد، باید یک حزبِ  

 .۱۹۱۹- ۱۹۱۷ هایسالمانند ه

توان  های مهمی را که از این دوران تاریک حزب بلشویک می یکی از درس 

اکنون روشن  از هم  د یبای م حزب و دولت    رابطهاخذ گرفت، این است که  

شوراهای کارگری، حزبی    وسیله به به اعتقاد من پس از تسخیر قدرت  .  باشد 
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بوده است باید روند میرایی خود را آغاز    گیریقدرت که ابزار اصلی این  

 .کند و نهایتاً خود را منحل اعالم نماید 

 28-1922 روسیه، در دموکراسی احیای برای تالش هایسال

سوم،   د  ۱۹۲۸الی    ۱۹۲۲  هایسالمرحله  که  دوران  راست  واقع 

باید توجه شود که  .  دولت کارگری شوروی بود(  شدن  زهیبروکرات)تالشی  

در این دوره برخی از رهبران حزب بلشویک، از جمله خود لنین و سپس  

واقف شدند و اقداماتی نیز برای   بروکراسیتروتسکی، به خطرات ناشی از  

پیش، خود    دورهگرچه در  )جلوگیری از آن انجام دادند که نافرجام ماند  

نادید   مسائلاین   بودند را  گرفته  اواخر سال  (.  ه  در  نمونه  و    ۱۹۲۱برای 

، یعنی این  افتد ی م لنین دقیقاً متوجه شد که چه اتفاقی دارد    ۱۹۲۲اوایل  

و یک قشر    اند رفته که نقش کارگران کامالً به کنار رفته و شوراها از بین  

ها کسانی بودند از  این.  بوروکراتیک عمالً در سطح حزبی رخنه کرده است

ان سابق تزار، مانند کارمندها و نیروهای ارتش تزار و غیره که  مستخدم

پس از نابودی پیشرُوهای کارگری در جریان جنگ داخلی، به دلیل کسب  
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. امتیازهای مادی و مقام، در حزب نفوذ کردند و عضو حزب بلشویک شدند 

این روند نادرستِ رهبرانی نظیر استالین    دادن جلوه برای موجه    حالدرعین

 را تکامل دادند. ییهای تئور

 رشدروبه در آن زمان که لنین به این نتیجه رسید که باید علیه این قشر  

او    بروکراسی برگردد،  سابق  به دمکراسی  و حزب  مبارزه شود  در حزب 

ار  دچ  ۱۹۲۲اما باید اشاره شود که لنین در سال  ؛  مبارزاتش را آغاز کرد

مغزی شد و یک طرف بدنش لمس گردید و حدود هفت ماه    سکتهیک  

؛  آن قدرت تکلم را از دست داد  جهینتدوم شد که در    سکتهبعد هم دچار  

او شروع کرد، متأسفانه    یامبارزه بنابراین   از رهبران    وسیلهبه که  برخی 

استالین از    دارودسته.  در انزوا قرار گرفت  -ن  در رأس آن استالی  - ب  حز

پیشنهادات لنین را  .  بیماری لنین استفاده کردند تا او را به کناری بگذارند 

بود که طی    ۱۹۲۲لنین در سال    یهابحثاین آخرین    ؛ و سانسور کردند 

در  (.  اش نامهتی وصمعروف به  ) مرکزی حزبش نوشت    ته یکمبه    ییهانامه 

لنین در مورد رشد بوروکراسی و نقش مخرب استالین، به    نامهت یوصاین 

داد  تهیکم هشدار  که  .  مرکزی  رفقایی  در    خواهند ی مبه  لنین  بدانند 
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این    یامبارزه چه    اش ی زندگآخر    هایسال خواندن  را    نامهت یوصکرد، 

.  شد   ردوبدلکه بین لنین و سایرین    ییهانامه همچنین  .  کنمی متوصیه  

  کردی مدر این میان کروپسکایا، همسر لنین کامالً درگیر بود و مشاهده  

  دهد ینمخود ایجاد کرده است و اجازه    دوربه که چگونه استالین باندی  

به رهبری حزب بلشویک راه یابد، چه برسد    ز یانتقادآم  یهابحث که این  

با    است که اولین فردی که مبارزه   ذکرقابل .  به کل اعضای حزب و جامعه

بوروکراسی را شروع کرد، اتفاقاً خود لنین بود و پس از چند سال تروتسکی  

آمد  وی  دنبال  به  از  ؛  هم  تروتسکی  علیه    ۱۹۲۳بنابراین  مبارزه  وارد 

در سال   گردید، سپس    منطقه به  )تبعید گردید    ۲۸- ۱۹۲۷بوروکراسی 

،  «رامون مرکادر »هم به دست    ۱۹۴۰و نهایتاً در اوت  (  در قزاقستان  یآلمات

 یکی از جاسوسان استالین، در مکزیک به قتل رسید.

وضعیت   یک  این  در    یاژه ی وبنابراین،  یعنی  بودیم،  شاهدش  ما  که  بود 

بنا به دالیل عینی مورد حمله قرار گرفت و   مجموع دمکراسی کارگری 

اما موقعیتی ایجاد شد که    ؛بعدها رهبری حزب بلشویک آن را ادامه داد
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متأسفانه  .  رهبران اصلی حزب بلشویک تالشی برای احیای دمکراسی کنند 

 تالش آنان شکست خورد. 

 90-2819 ،بوروکراسی ارتجاع یا انقالب سیاه هایسال

آخر   مرحله  به  نهایی  .  میپردازی م (  چهارم)حال  بعد    ۱۹۲۸شکست  به 

«  سوسیالیسم در یک کشور»بود که یک تزی به نام ساختن    بیترتنیابه 

شد   - ن  استالی  وسیلهبه  مطرح  ضد  .  بوخارین  تزی  واقع  در  تز  این 

گوید که در وضعیت آن دوره در  این تزی است که می .  مارکسیستی است

توان داشت و از آن جا که  شوروی دیگر امیدی به انقالبات جهانی نمی

دیگر  اند هخوردشکست  هاانقالب   همه نظریات    کردن دنبال ،   یاده یفاآن 

  ؛ وروسیه ساخت  افتادهعقب ندارد و باید اکنون سوسیالیسم را در کشور  

از این تز غیر مارکسیستی به این نتیجه رسیدند که روسیه به هر بهای  

این    داران طرف.  در آن به وجود آید   سوسیالیسمممکن باید حفظ شود و  

تز در روسیه در حزب کمونیست شوروی دارای امتیازاتی شدند و سایر  

حقوق تمام کارگران  .  نهادهای مستقل کارگری را وابسته به حزب کردند 
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در  . مرکزی حزب به کناری پرتاب شد   تهیکمکارگری به نفع  هاه ی حاداتو 

حزب،   رأس  در  و  گرفت  قرار  کمونیست  حزب  جامعه،    ته یکم» رأس 

از    جیتدربه هم    ی هر مخالف!  مرکزی، استالین  ته یکمو در رأس  «  مرکزی 

یا محاکمات قالبی  .  شد   برداشته   انیم یا اعدام شدند،  مخالفان استالین 

 شدند. ستینسربه برایشان گذاشته شد و یا تبعید شدند و 

بنابراین، تز سوسیالیسم در یک کشور در واقع تز خفه کردن دائمی انقالب  

بود روسیه  در  شده  .  شورایی  تشکیل  سراسر جهان  در  که  احزابی  تمام 

وابسته به کرملین تبدیل شدند، در واقع کارشان در    یهامهره بودند، به  

این کشورها این بود که از ساختن سوسیالیسم در روسیه دفاع کنند و  

 طبقاتی را تعطیل نمایند. مبارزههرگونه 

رهبران آن  دمیتریف یکی از    وسیله به تزی که    ۱۹۳۶پس از آن هم در  

بود که در واقع تیر خالص را به  «  خلق  جبهه» زمان روسیه مطرح شد، تز  

کرد شلیک  شوروی  شورای  نظام  که    مغز  را  دستاوردهایی  تمام  و 

از  المللبین کمونیستی در سطح    یهاجنبش داشت،  رهبران  .  بردمیانی 
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ایران،  در  .  حزب از طریق این تز، آشتی و ائتالف طبقاتی را توجیه کردند 

قاعدتاً حزب توده اگر ربطی به  .  حزب توده بر اساس این تز ساخته شد 

باید در داخل ایران حزب لنینیستی و حزب    داشتی م  لنینیسملنین و  

حزب  »خودشان را  .  نام حزبش گویای نظریاتشان بود.  ساختی مبلشویکی  

در    هاستیکمون، یعنی حزبی که هم  «خلق» نامیدند، یعنی حزب  «  توده

کار این  .  هستند و هم بورژوازی ملی و هم دهقانان و هم فقرای شهری  آن

حزب توده چه بود؟ دفاع از شوروی، برگزاری تظاهرات صلح در شرایطی  

 ها انقالب این تز منجر به این شد که  .  که شوروی مورد خطر قرار نی گرفت

  ۱۹۲۷-۱۹۲۵یکی پس از دیگری شکست بخورند، مثالً انقالب در سال  

به  .  چین بنا  آمد،  وجود  به  نیرومندی  بسیار  کمونیست  حزب  چین  در 

ائتالف طبقاتی را با رهبران بورژوازی ملی آن جا    هانیااستالین    ه یتوص

  عامقتل نفر را    میلیوناستفاده کرد و یک    هانیاساختند و بورژوازی ملی از  

  یهاتوده خلق همین بال را بر سر    جبههدر اسپانیا، تز    ۱۹۳۶در  .  نمود

دوباره همین تز منجر به شکست انقالب    ۱۹۳۶در فرانسه  .  کارگری آورد

دوباره در اندونزی همین تز مطرح شد همین    ۱۹۶۱در این کشور شد؛ در  
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از    هاونیلیم ائتالف صورت گرفت و   شدند، آن    عامقتل   هاست یکموننفر 

بورژوازی ملی که قرار بود در جنگ کرملین طرف   اصطالحبه هم از سوی 

 کرملین را بگیرند. 

ضد   تئوری  این  گرفت،  صورت  تئوری  یک  اساس  بر  فجایع،  این 

از این   لنین کامالً جدا    نظرنقطه مارکسیستی  از نظریات مارکس و  باید 

که  .  شود را  فجایعی  این  مغرضانه  سطح    هاون یلیمبرخی  در  را  نفر 

اشتباه استالین قربانی کرد، با مثالً اتفاقی    یهالیتحل  ی بر اساس المللبین

مجلس مؤسسان    شدنبسته و یا با    کنند ی م که در کرونشتایت افتاد مقایسه  

  لنینیسم  ادامه   استالینیسم   که   کنند می   گیرینتیجه   آن   از   و  ۱۹۱۹٫در  

است کامالً  .  بوده  برخورد  یک  یک  ؛  است  غیراصولی این  واقع  در  یعنی 

افتاد که این دمکراسی کارگری خوب اجرا نشد و   اتفاق  سلسله وقایعی 

اشتباهات داشت اصالح   این  داد،  اشتباهاتی رخ  اما شد ی م یک سلسله   ،

بود تا حدی دیر شده  بعد یک    زمانی که دیگر  این    ضدانقالبو  از دل 

رتجاعی بود  استالینستی، بوروکراسی ا  ضدانقالب انقالب بیرون آمد و این  

.  جهان را تغییر داد  یهاانقالب که در سطح جامعه غالب شد و مسیر تمام  
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، از آن جایی که خیلی از  ۱۹۲۱و    ۱۹۲۰  هایسال در این دوران یعنی  

.  کنمی مکوتاهی به آن    اشاره، یک  اند کرده کرونشتات اشاره    مسئلهرفقا به  

هم یکی از موضوعاتی است که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته    مسئله این  

 است. 

 کرونشتایت مسئله درباره

من   که  افتاد  اتفاق  دورانی  همان  در  اتفاق  حزب    هایسال این  تاریک 

به اعتقاد  .  افتادی م، به این دلیل که چنین اتفاقی نباید  ناممی م بلشویک  

به نفع    هرحالبه بود که    یافاجعه من اتفاقی که رخ داد یک فاجعه بود،  

سابق حکومت   دارانطرف از    بخشییککسی نبود، این اتفاقی بود که بین  

به نام کرونشتات در نزدیکی    یاره ی جزشورایی و ملوانان ناوگانی در یک  

داد رخ  ملوان مستقر    ۱۰در حدود    تیکرونشتادر  .  پترزبورگ  نفر  هزار 

از   نظر نقطه و از این  آمدند ی مبولشویکی  سابقه از  هاآن بودند که خیلی از 

  ۱۹۲۱  و   ۱۹۲۰اما در  ؛  فعالین حزب بلشویک و شوراهای کارگری بودند 

چیزی که باید توجه بکنیم این بود که پس از جنگ داخلی، بسیاری از  
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در    هادهقان دهقانان مورد صدمه قرار گرفتند و نارضایتی شدیدی مابین  

دهقانی صورت گرفت و به هر رو    یهاانیطغسطح جامعه وجود داشت و 

  وابستگانی در میان   شانی اریبسبودند،    هایکرونشتات کسانی که در این  

دهقانان داشتند و فرزندان دهقانانی بودند که حاال به ملوانان کرونشتات  

از این زاویه انزجاری از دولت مرکزی داشتند، انزجاری    ؛ و ملحق شده بودند 

و مسائل کارگری را در    هادهقان مسائل    هانیابه این مفهوم که در واقع  

در شرایطی که این برخوردهای    خصوصبه این جا و آن جا رعایت نکردند،  

این واقعه    هرحالبه.  شد ی م از طرف حزب بلشویک هم مطرح    غیراصولی 

در واقع بیشتر کسانی که به این رویداد انتقاد دارند به کتابی  .  روی داد

پل آوریچ  .  نگاشته است  «ناپل آوریچ»کنند که فردی به نام  رجوع می 

به روسیه   تحقیق  برای  بود که  آمریکایی  آنارشیست  استاد دانشگاه  یک 

  ایگونه به منتقدان آنارشیست  .  رفت و این وقایع را در آن کتاب توضیح داد

هزار نفر    ۱۰نظامی زده و    حمله دست به    هاک یبلشوکه    کنند ی موانمود  

یک    نتقدانم.  اند کشته را    ها ست یکمون  دارطرف ملوان   صورت  این  به 

  طور همان. کنند ی ممقداری موضوع را از ابعاد حقیقی تاریخی خود خارج 
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، منتها علتی که رخ داد  دادی مکه گفتم این یک فاجعه بود و نباید رخ  

باید بررسی بکنیم؛ بین حکومت و ملوانان، جنگی در گرفت، زیرا مذاکرات  

بود و    ریناپذ اجتناباین جنگ هم    هرحالبه   ؛ و ی نرسید جایبه ها  بین آن 

مذاکره    ادامهقادر به    دو طرفاز این    کدامچی هکه دیگر    نظرنقطه از این  

تصویب کرد که یکی    یاماده چند    قطعنامه نبودند، چرا که کرونشتات یک  

ش این بود که حکومت شوروی بالفاصله باید تغییر پیدا کند و  یهااز ماده 

و کل این حکومت را بر    م یکنی ماز بین برود، وگرنه ما پایتخت را بمباران  

بلشویک،  !  میاندازی م حزب  سیستماتیک  دشمنان  از   ها ستیآنارش یکی 

متفاوتی برای نمک پاشیدن بر    یهات یموقعاز    هاستیآنارش بودند و این  

انتقاد ما هم هستند و    ییهازخم .  موجود بهره بردند   یهازخم که مورد 

.  ها وضعیت حساس کرونشتایت را بدتر کردند این.  آمدند ی م نباید به وجود  

حزب بلشویک و رهبرانشان این    گرایانه فرقه برخوردهای    بدیهی است که 

کردند   هازخم تشدید  آنارشیستی    اما؛  را  نبودند،    پارچهک یجریانات 

و هر یک از این شاخه، انواع و اقسام اقدامات    مختلفی داشتند   یهاشاخه

دوران   طی  حتی  را  حال    هیاولعجیب  در  دائماً  و  دادند  انجام  انقالب 
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.  بودند   هاانیطغبه دولت شورایی و سازمان دادن    زدن ضربه و    ی گرتوطئه 

هم در اکراین چیزی مشابه به این اقدام انجام دادند تحریکاتی    ازاینپیش

کردند، شعار سرنگونی دولت شورایی را پس از گذشت   شانیهاروزنامه در 

، خودشان را در بسیاری از جاها مسلح  دادند ی مماه از انقالب اکتبر سر  ۳

برای سرنگونی نظام شورایی    هاطلبسلطنتکردند و در بسیاری موارد با  

این سابقه هم وجود داشت؛ یعنی از    هرحالبه .  در روسیه همکاری نمودند 

مطلقاً   تاریخی  کنار    گونه ایننظر  در  همواره  آنارشیست  که  است  نبوده 

را اعدام و    هاآنبیایند و    هاک یبلشوکارگر بوده باشند و بعد به ناگاه    طبقه 

شوراها در روسیه در    گیریقدرتاز ابتدای    هاستیآنارش .  تیرباران کردند 

کارگر    طبقه  بدنهدر حال لطمه زدن به  .  با حکومت بودند   زیوگرجنگحال  

و شوراهای کارگری بودند؛ این قبیل اقدامات از روز اول انقالب آغاز شد  

  گشتی بازمهم    هاآن اختالفات  .  شد ی نمکرونشتات مربوط    مسئله و تنها به  

دولتی بودند    خصوصبه مخالف دولت،    هانیا از آن زمان  .  مارکس  به دوران 

بودند و لزومی  ( دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا)  کرد ی مکه مارکس پیشنهاد  

که این دولت تحقق پیدا کند و بنابراین وقتی تحقق پیدا کرد،    دند یدینم
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ای استفاده کردند که نخستین  از هر بهانه   ؛ وکردند ی مباید آن را سرنگون  

 حکومت کارگری در جهان ساقط شود. 

کرونشتات را باید از این زاویه هم نگاه کرد که اختالف    مسئلهدر نتیجه  

بدیهی است  .  پیشینی داشته است  سابقه  هاستیآنارش و    هاست یمارکسبین  

کرونشتایت   ملوانان  مورد  در  کردم    طورهمانکه  اشاره   هرحالبه که 

داشت   وجود  هم  نارضایتی  زمان  )مقداری  آن  در  که  کرد  ذکر  باید 

(. شد ینمدمکراسی کارگری هم از سوی رهبری حزب کمونیست رعایت  

تاریخی   به فارسی هم ترجمه  )موجود است    هاآن حاال اسناد  این اسناد 

است موجود  ما  سایت  در  و  نشان  (شده  واقع  در  که  اسنادی   دهدی م؛ 

فران ماجرای  سفارت  کارگری شوروی در  دولت  علیه  توطئه  در حال  سه 

.  نفر نیز درست نیست  هزارده   شدنکشته   عهیشادر ضمن  .  کرونشتات بود

مستقل یک   نویسانتاریخ بنا به گزارش . است زیآماغراق شدتبه این آمار 

  ۵۰۰یعنی    -  کشته شدند هزار نفر از طرفین    ۳الی    ۲چیزی در حدود  

خود    ۶۰۰الی   از  از    هاکی بلشونفر  نفر  هزار  یک  از  بیش    یهاملوان و 

بود،    یافاجعه یک نفر هم    شدنکشته که گفتم حتی    طورهمان .  کرونشتات
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ولی متأسفانه این اتفاق افتاد و حدود هفت هزار  .  چه برسد به این تعداد

هم دستگیر    یاعده کرونشتات به فنالند مهاجرت کردند و    یهاملوان نفر از  

برخورد    ویژهبه ها از سوی طرفین و  این اقدام.  هم اعدام شدند   یاعده و  

، ولی از  میکنینم دفاع    هاآن حزب کمونیست صحیح نبوده است و ما از  

  م یتوانینمرا    هان یانباید خارج کنیم،    اش یخیتارطرف دیگر این را از ابعاد  

 ی هااستیس ، بر اساس  هاست یکموننفر، از جمله    هاون ی لیمبا قربانی شدن  

گر کسی بخواهد این  .  اشتباه استالینیستی در سراسر جهان مقایسه کنیم

با   را  مغرضانه و    گریکد یدو  برخورد کامالً  انجام  اساس بیمقایسه کند،  ی 

 .دهند ی م

و    دادی مما واقعیت این است که این فاجعه نباید رخ    نظرازنقطه بنابراین  

تاریک    هایسالاشتباهاتی صورت گرفت و حزب بلشویک در این دوران، 

بسیاری از کارهای اشتباهی در آن دوران رخ داد که  .  گذراند ی مخود را  

ولی از  .  از آن دفاع کرد  شودی نممورد انتقاد شدید ماست و به هیچ نوع  

را که دوران    هاستیآنارش و شبه    هاستیآنارش طرف دیگر این برخوردهای  

داستان کرونشتات  .  رمیپذ ی نم،  کنند ی ملنین و استالین را یکی قلمداد  
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در طول انقالب اکتبر انجام    هاستیآنارش بود که    ییهاطئه توهم بخشی از  

سال    ۲۰۰به   گرددی برمدادند و این درواقع یک بحثی است مابین ما که  

پیش و هنوز هم ادامه خواهد داشت و مطمئن هستم که در داخل ایران  

آنارشیستی و شبه آنارشیستی و آنارکوسندیکالیستی  هایگرایش هم این 

 یهای تئور و غیره خواهند بود که به دلیل مخالفتشان با هرگونه دولت و 

خواهند    اشتباهی که دارند، در مقابل تشکیل یک دولت کارگری قد علم

 . کرد
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 سالگرد انقالب اکتبر  نیاُم  ۹8به مناسبت 

انقالب اکتبر    ی ها درس   بندی جمع سخنرانی جلسه در پالتاک:  

۱۹۱۷ 

  یک  بلکه  سخنرانی،  یک   نه   من،   امروز   صحبت  که   کنم   ذکر  باید   ابتدا   در

  تجارب   اساس   بر   هرحالبه   ما .رفقا  با  نظر   تبادل  برای   است  بحث   معرفی 

  را  هاآن   مایلیم  که   میاده یرس   نظراتی   سلسله  یک  به   خود،   عملی  و  نظری

  و  تمایالت   که   رفقایی   و   دوستان  با   مختلف،   سطوح   در   و   جامعه   عرصه   در 

 تنهانه   ما  حقیقت،  در   بگذاریم؛   میان   در   دارند،  مشابهی  یهاگیری جهت

  تأثیرپذیر   خود  تا  هستیم   آماده   بلکه   بگذاریم،  تأثیر   رفقا  این   بر  میخواهی م

 .باشیم هم

  نیز   جلسه  این .دارد  مفهومی  چنین  جا  این  در «نظر   تبادل» بنابراین،

  هم  من  و  من؛  طرف از  است بحث معرفی یک گردید، اشاره  که طورهمان

  امیدوارم   و   کرد   خواهم  دخالت  هابحث   در   ،کنندگانشرکت   از   یکی   عنوانبه 

  مشخصی  متحدین و هاگیری جهت  نظرها، تبادل  این بهباتوجه  بتوانیم که

 . کنیم پیدا ایران  آتی انقالب  راه  در  را
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  بحث   یک  صرفاً  ،کنمی م   معرفی  امروز  من  که  بحثی دیگر  نکته  اما  و

  و   جهان  کل   برای  مهم  ایمسئله   اکتبر،  انقالب .نیست  انتزاعی  و  تئوریک 

  هرحالبه   ولی  . باشد ی م   انقالبی   یهاستیمارکس و کارگری  جنبش  ویژهبه 

  متکی  اصلی  نکات  سلسله  یک   مرور   و   بررسی  برای   است  یابهانه   بحث  این

  انقالب   برای  هادرس   این  کاربست  و  استفاده  و   اکتبر   انقالب   یهادرس   بر

  از   را  مشخصی   یهااس یق  بحث  ن یح  در   من  ،نظرنقطه   این   از .ایران  آتی 

  -   ع موضو  این  تا  کرد   خواهم   مطرح   جهان،  همچنین  و   ایران   امروز   مسائل

  مسائل  با  مرتبط   بحثی  که   انتزاعی  بحث   یک  ه ن  . کردم  اشاره   که  طورهمان

 باش  ما  امروز

  عمیق  و  مفصل  بحثی   اکتبر،   انقالب   بحث   که  ندارد  چندانی  توضیح  به  نیاز

  آن   جوانب  یتمامبه   جلسه  دو  یا  یک  در  توانینم  جهت  همین  به  و  است

  بررسی  به  اول   جلسه   در   که  است   این  جلسه   دو   این   در   من   تالش  .پرداخت

  اعتقاد   به  .بپردازم  اکتبر   انقالب   با  مرتبط   و   مشخص  یهادرس   سلسله   یک

  وجه   که   دارد   وجود  اکتبر   انقالب   در   اصلی   محور  دو   و   مهم   درس   دو   من،
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  موضوعاتی  دو،   این   ؛دهد ی م  نشان  هاانقالب   سایر   با  را   انقالب   این   تمایز

 . کنم مطرح مختصراً جلسه  این در  تا  کنم ی م سعی  من که  هستند 

  ییهاپرسش  جهان،  سطح  در  مختلف  نیروهای  و   افراد  از  بسیاری   نظرازنقطه 

  چه  کاربرد با و  شکلی چه به اکتبر انقالب که این بر  مبنی شودی م مطرح 

  یا   دیدند   تدارک  را   انقالب   که   بودند   هاتوده   آیا  رسید؟   پیروزی   به   ابزاری

  عام   مفهوم  به   کارگری  تجمعات  و  کارگری  یهاه یاتحاد  کارگری،  شوراهای

  را  پیروزی که  اشتد  وجود انقالب این در  دیگری مشخص  ابزار آیا کلمه؟

 .بپردازم  موضوع   این   به   ابتدا   در  خواهمی م  من  خیر؟   یا   کرد   تضمین  و   میسّر

  مهمی بسیار  موضوعات  از   یکی   هم  این .است  انقالب   ماهیت دوم، موضوع 

  قرار  سؤال   مورد  امروز،   به  تا  اکتبر   انقالب  فردای   از   درست  که   است

  در   سوسیالیستی  انقالب  که  است  ممکن  چگونه است  این  سؤال  آن .گرفته

  این  سؤال  این کالم   جان   واقع در کند؟  پیدا تحقق   افتاده عقب   جامعه   یک

  چرا   است؛  بوده   مارکس   کارل   نظرات   برخالف   اکتبر،   انقالب   وقوع  که   است

  صنعتی  مراکز  در  باید   ابتدا  هاانقالب   که   کرده ی م   این  از   صحبت   مارکس   که 
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  افتاده عقب   هیروس   در  که  انقالبی  بنابراین  و  دهند   رخ  داریسرمایه   شرفتهیپ

  که   است  نبوده   انقالبی  اصوالً  و   بوده  زودرس   انقالبی  واقع  در  ،گرفتهصورت

  سایر  در  مجدداً  هاانقالب   نوع   این  تا  نیست  الزم  نتیجه  در .بماند   باقی  پایدار

 . گردد تجربه  و  تکرار  جهان نقاط

  چنین   مجدد  وقوع  امکان  اصوالً  آیا  که  پرسش  این  و اکتبر  انقالب  ماهیت

  خواهد  میسر  ماندهعقب   کشورهای  خصوصبه   و  دنیا  نقاط  سایر  در  انقالبی

  دوم   بحث  طی  و   کنمی م  ارائه  اول  بحث  در  که  هستند   مسائلی  خیر،  یا  بود

 ی هادرس   و  انقالب  شکست  علل  مورد   در  مشخصاً  دیگر  دوهفته   در  خود

  که   چرا  ،امکرده   تفکیک  هم   از  را   دو  این  من  البته  کرد؛   خواهم  صحبت   آن

  همین   به  و  هستند   برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  هرحالبه  هادرس   این

 . دارند  الزم را مشخصی  تمرکز  جهت،

  برای   الزم   تشکیالتیِ   ابزار   ه ی زاو  از   انقالب   یها درس   به   پردازم ی م  اکنون 

  نکاتی  همین  فقط   اگر   تاریخی   لحاظ   از   نرویم،  دور  راه   به  .انقالب  تدارک

  بدهیم،  قرار  بررسی  مورد   کرد،  اشاره  جلسه  ابتدای  در  فرهاد  رفیق  که
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  به   داری ضدسرمایه  مبارزات  گذشته،  سال  دو  یکی  همین  طی  که   مینیبی م

  سراسر  در  نفر  هزار  صدها  کمدست  ،هاون یلیم  نگوییم  اگر  و  رسیده  خود   اوج

  انواع  .هستند   داری سرمایه   نظام   علیه   مبارزه   حال  در   مشخصاً  جهان

 یهااستیس  .است  داده رخ   گذشته  سال  یک  این  طول  در  هم  رویدادها

  مختلفی   یهاتشکل  و  رفته   سؤال  زیر   به  داریسرمایه   یهانظام   ریاضتی

  ،۲۰۱۱  نوامبر   ماه   یعنی  ماه،   همین   اواخر  در  و   اند ده یگرد  مبارزات   درگیر 

  از   تاریخی   عمومی  اعتصاب  گفت   توانی م  یا  و  تظاهرات  یک  انگلستان  در

  دولت  نئولیبرالی  یهااستیس   با  تقابل  در  کارگری  هی اتحاد  ۳۰  طرف

 .گرفت خواهد  صورت  انگلستان یبرالل -  کارمحافظه 

  فعلی   یهااستیس   به   اعتراض   در  که   شاهدیم  جهان  سراسر  در   امروز   ما

  بیش  است،  شده  داشته   روا   مردم   حق   در  که   ی اجحافت  و   داری سرمایه

  ییهاگزارش   اخیراً  طورهمین .است  شدن  اشغال  حال   در  منطقه   هزار ۲ از

  ، ۱۳۹۰  آبان  ۱۳  ورخم  پیش،  هفته  دهد ی م  نشان   که  است  رسیده  ایران  از

  پیشرُوی   کارگران  و   افراد   از   بسیاری  و   شده  برگزار  کرج  در   سمیناری

  از  صحبت  بسیار  جسارت  با  هم  هاآن   اصوالً  و  کرده شرکت  آن  در  باتجربه
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  نظام   سرنگونی  حتی  و  سازماندهی  کارگر،   طبقه  درون  در  ییهاتشکل   ایجاد

 . اند نموده  کارگران  خود  دست  به  داری سرمایه جهانی

  خاورمیانه  در   یضداستبداد   مبارزات  هستیم؛  نیز  دیگری  وقایع  شاهد   ما

  شده   منجر   منطقه   دیکتاتورهای  از  نفر   چند   ی ریگکناره   به  تاکنون  که

  که  یاتوده   اعتراضات  این   آیا  که   است  این  شودی م  مطرح  که  سؤالی .است

  منجر  است،  «داری ضدسرمایه » اعتراض  یک  عریان  صورتبه   دیگر  امروز

  گردد ی م  مناطق  این   همه   در   یا   و   مناطق   این  از   یکی   در   پرولتری   انقالب   به

 خیر؟ یا

  سطح  در   که  اعتراضاتی  این  تمامی .است  منفی  کامالً   سؤال   این  به  پاسخ

  منجر   کارگری  انقالب  به  یک  هیچ  متأسفانه  ،میاکرده   مشاهده  جهانی

  اعتراضات  این  در   بیغا  عنصر  یک است  ساده   هم   آن  علت .شد   نخواهد 

  تدارک   باید   که   است  مشخص   تشکل  یک  غایب،  عنصر   آن   و   دارد   وجود 

  نه  و   یالمللبین  سطح   در  نه   عنصر   این  باشد؛  دیده  پیش   از  را   انقالب   این

 . ندارد وجود مختلف  کشورهای  در  محلی   سطح در
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  این   در «بیغا  عنصر» این  ببینیم   که  است  این  دارم   امشب  من   که   بحثی

  انقالب  نیتربزرگ  به   روسیه  در   که حاضری  عنصر  آن  و  هست  چه  کشورها

 است؟  بوده چه  شد، منجر  جهان در  سوسیالیستی

  برای  مهم  بسیار  مسائل  از   یکی  انقالب،  تدارک  و  تشکیالتی  ابزار  مسئله

 ی هاتشکل   زمان،  آن   افتادهعقب   هیروس   در .است  پرولتری   انقالب   تحقق 

 های سال   طی  مهمی   بسیار   بحث  آن   دنبال  به  و  گرفتند   شکل  مختلفی

  وجود  به  هادمکرات سوسیال  میان  در   ۱۹۰۳  و  ۱۹۰۲

 بودند  روروبه  دیدگاه،   و  خط  دو  با  واقع  در هادمکراتسوسیال .آمد 

  است  کارگر  طبقه   ی اتوده   یهاتشکل   درون   در  مستقیم  فعالیت  طریق   از  یا

  کل  آگاهی،   این  نهایتاً  و   شودی م  کسب   سوسیالیستی  و  سیاسی  آگاهی   که 

  به   که   این  یا  ،د ی نمای م   تزاری  استبدادی   نظام  سرنگونی   به   منجر   را  طبقه 

  و   انقالبی  یهاست یمارکس  از   متشکل  دیگری،  مشخص   تشکل  یک

 .است نیاز انقالب  دیدن  تدارک برای  کارگری،  پیشروهای
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  مستقل   یهاتشکل  آن   طبق   که  نظری   بود،  دوم  نظر  مدافع  درواقع  لنین

  درواقع  کارگر  طبقه   بزرگ  احزاب  کارگری،  یهاه ی اتحاد  ارگری، ک

  نخواهند   نظام  سرنگونی  جهت  در  انقالب  سازماندهی  به  قادر  خودی خودبه 

  و  هابخش   نیترمهم   از   یکی  من  نظر   ه ب  -   دکر ی م  مطرح   او   که  عللی .شد 

  آگاهی است  نینچ  -   ه شد   اضافه   مارکسیسم  به  که   است  جدیدی  ابعاد

 نخواهند  پایدار  کارگری  بزرگ  یهاتشکل   درون  در  متأسفانه  سوسیالیستی

  حد   تا   حتی   ،داری ضدسرمایه   آگاهی   و   سوسیالیستی  آگاهی  گرچه .ماند 

  که  این  برای  اما  ،ند یآی م  وجود  به   داریسرمایه   نظام  سرنگونی   برای  آگاهی

  دهند،   سازمان  سرنگونی  جهت  در  قبل  از  را  مبارزه  بتوانند   هاتشکل  این

 . باشد ی م دیگری مشخص  تشکل  یک به  نیاز

  این   در  که   این  وجود  با  سوسیالیستی  آگاهی  که   بود  این  درواقع  لنین  بحث

  که  علتی  .رودیم  بین از  هم نسبت  همان به اما ،د یآی م  وجود به  تجمعات

  جامعه،   سطح   در  غالب  ایدئولوژی   که   است  این  شد ی م  مطرح  بحث   این   در

  دولت  و (داره یسرما   طبقه) بورژوا  طبقه .است  حاکم  هیئت  ایدئولوژی

  سرکوب   را  جامعه  کل  و  کارگر  طبقه   طریق  دو  از  اصوالً  داریسرمایه
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  و  (قضاییه  و   مجریه   مقننه،   قوه ) قدرت  مجاری  طریق   از   یکی  ؛کند ی م

  داریسرمایه   که  است  واضح   دارد؛   دست   در   سرکوب   برای   که   است   ابزاری

  هر   و  اعتراض  هر   در   را  کارگر  طبقه  تواند یم  سنگین  یهانه یهز  صرف  با

  و   کارگری   تجمعات  این  که   شود  آن  از   مانع  تا   کند   سرکوب  اعتصابی

  نظام  سرنگونی  شرایط   ،د یآی م  وجود  به   معترضین  درون   در   که   تجمعاتی

 . نماید  ایجاد را

  در .است  ایدئولوژیک  سرکوب   سرکوب،   دیگر  قهیطر  این،  بر   مضاف   اما

  دمکراسی  از   که   داری سرمایه   جوامع   ه چ  -   داری سرمایه   جوامع   سطح

  و   اروپایی  کشورهای  مانند   هستند،  برخوردار (صوری   دمکراسی) بورژوایی

  استبدادی   یهام یرژ  سلطه   تحت  که  ییهادولت  و   کشورها  چه   و  آمریکایی

  عظیمی  یهانه ی هز  از  یکی  ایدئولوژیک  بزارا  -  نایرا  مانند   دارند،  قرار  نظامی

 را  زحمتکشان  و  کارگر   طبقه   تا  شودی م  صرف  کشورها  این  در  که  است

  بزرگ   یهاتجمع  در  ما  که  چه  آنو    کند   پرتاب  کناری   به   و   سرکوب

  طور   به   تجمعات  این  که   طورهمان   که  است  این  ، میکنی م  مشاهده  کارگری 

  هیئت   ایدئولوژی   ترتیب   همان  به   ،کند ی م  آغاز  را  مبارزات   این   خودانگیخته 
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  هایگرایش   و   د ینمای م  نفوذ   تجمعات  این  در  خودانگیخته   طور   به   حاکم

  وجود   به   یاتوده   تجمعات  درون   در  طلب  مماشات  یهاش یگرا  و  رفرمیستی

 . د یآی م

  از  خود  داشتننگه   مصون  برای  که  بود  این  زمان  آن  در  لنین  بحث

  از   که   تشکلی . کرد  ایجاد  مشخصی  تشکل  باید   حاکم،  هیئت  ایدئولوژی 

 سازماندهی   بتواند   که   تشکلی  باشد،  یاتوده   تشکل   از   جدا  تشکیالتی  لحاظ

  یک  حول  بتواند   که  تشکلی   ببیند،   تدارک   انقالبی   اعتالی   دوران   برای   را

  و  یالمللبین سطح در  انقالبی یهای تئور  تمام از  استفاده با انقالبی برنامه

  خود   بتواند   که  تشکلی .دهد   انجام  را  سازماندهی  این  مختلف،   سطوح  در

  سرکوب،   ابزارهای  اقسام  و انواع  و  مخفی  پلیس  سوی  از  یریپذ ضربه   از  را

  که   زیرا  باشد،  تواند ینم  یاتوده  تشکل  یک  تشکل،   اینو   دارد  نگه  مصون

  علنی یهاجنبه  اوالً که رودی م جلو به ایگونه به  مبارزات هاتوده  میان  در

  سرکوب   مورد  حاکم  هیئت  طرف  از  مبارزات  و   اعتراضات  این  ثانیاً  و  دارد

  در  حاکم   هیئت  ایدئولوژی   ، ترمهم   همه   از   و دیگر  طرف   از   و   رد یگی م قرار

 .کند ی م نفوذ  یاتوده  یهاتشکل  و  تجمعات این
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  درواقع .میکنیم   مشاهده  وضوح به   را  مسئله  این  ما  هم  ایران  بادررابطه 

  این   از   بلکه   ،کند ی نم  استفاده   فیزیکی   سرکوب   ابزار   از   همواره   ایران   رژیم 

  ۲  مانند   ،کند یم   استفاده  جّدی   خطر   با  رویارویی   و   بحرانی   شرایط   در   ابزار

  یهایشخصلباس   و  پاسداران  ،های جیبس  از  مشخص  طور   به   که   پیش  سال

  دورانی   در  دوران،  این   غیاب  در   اما .کرد  استفاده   هاابانیخ  در   غیره   و   مسلح

  و   عمومی  یهارسانه   و  مختلف  منابع  مساجد،  نیست،  خطر  در   رژیم   که

  بیراهه  به  و  نفوذاعمال  نقش  رژیم،  به   وابسته  کارگری  نهادهای  همچنین

  هنگفتی  بسیار  نه یهز  خاطر  همین   به  و  کنند ی م  دنبال   را  هاتوده   کشیدن

 . شودی م نهادها نوع  این صرف

 تواندی نم  یاتوده   تشکل  یک   درون  در  انقالب  که   است  واضح  بسیار  بنابراین

  نیز   جهانی  سطح  در   کنونی  شرایط   در   را  این و    کند   پیدا  سازماندهی

  و   بزرگ  کارگری   یهاه یاتحاد  که  م ینیبی م  مصر  در   مثالً .میکنی م   مالحظه 

  جمله   از   و   دیگر  کشورهای   از   بسیاری   در   و  بودند   جا  آن   در   ی اپرتجربه 

  و   قدرتمند   کارگری  یهاه یاتحاد  که  مینیبیم   اروپایی  کشورهای  در  امروز
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  در   انقالب   تدارک   به   قادر  هان یا  از   کدامهیچ  اما  دارند،   حضور   ی نفوذ  پر

 . نیستند  «داریسرمایه  نظام» سرنگونی جهت

  انقالب   از   توانیم   من  اعتقاد   به   که   مهمی  یها درس   و  موارد   از  یکی  پس

  که   حزبی .است  بوده  جا  آن  در  انقالبی   پیشتاز  حزب  وجود   فراگرفت،   اکتبر

  این  و   کرد  فعالیت  به  شروع   تزار،   رژیم  سرنگونی  از  پیش   دهه   دو  از   واقع   در

  رهایی  برای  را  کارگر   طبقه   و  داد  انجام  کارگر  طبقه   درون  در  را  تدارکات

  شوراهای   که  انقالبی  اعتالی   شرایط   در .کرد  آماده   داریسرمایه   نظام  شر  از

  از  واقع   در   حزب  این   یهاندهینما  که   است  واضح   گرفتند،   شکل  کارگری 

  نمایندگان  عنوانبه   و  بودند   هم   کارگری  شوراهای  رهبران   از   و  مبتکرین

 . گردیدند   انتخاب انقالب  سازماندهی برای  کارگر  طبقه 

  و  شد   مشاهده  اکتبر  زیآمت یموفق  انقالب  در  حضورش   که   چیزی  بنابراین

  سلسله   یک  در   و   امروز   یاتوده   اعتراضات  و  تظاهرات  در  غیبتش  که   چیزی

  -  ن ایرا انقالب  خود  جمله  ز ا -  د شوی م مشاهده هم  گذشته  یهاانقالب  از
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  که   است  یاعمده  یهادرس   از   یکی  اینو    است  انقالبی  پیشتاز  حزب  بودن

 .فرابگیریم اکتبر  انقالب  از میتوانی م

  درون  در  که  است  مهمی  بسیار   مسئله  هم  حزب   این  اجتماعی  ترکیب 

  وجود   به  شد،  ساخته  انقالب   تدارک  برای  که   حزبی  بلشویک،   حزب

 است   یادوگانه   ترکیب   یک  درواقع  حزب  این  اجتماعی  ترکیب .آمد 

  بر   ما  که  کارگرانی  سوسیالیست،  کارگران   و   پیشرو   کارگران  از  متشکل

  مقدم   صف  در  که   کارگرانی .میانهاده «روشنفکر  کارگران » نام  هاآن

  آگاهی   ،کنند ی م  مبارزه  یادوره   برای  داری ضدسرمایه  مبارزات

  دست   و  آورند ی م  دست   به   خود   روزمره   مبارزات  طریق   از   را   سوسیالیستی

  درواقع   هانیا .زنند ی م  اجتماعی  مسائل   از   تحلیل   و  ارزیابی   و   مطالعه   به 

 . هستند  کارگری  جنبش متفکر  مغزهای

  این  ایران  سطح  در  امروزه  و   داشت  وجود   اکتبر انقالب  در   مغزهایی  چنین

  نوع  این   تعداد  و   هستند   اکتبر   انقالب   دوران  از   بیشتر   مراتببه   مغزها

  یعنی   حزب،   این  دیگر،   سوی   از .نیست  پایین (کمّی  لحاظ   به ) کارگران
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 هاآن   بر  ما  که  کسانی  از  است  شده  متشکل  انقالبی  پیشتاز  حزب

  هستند   کسانی  کارگری   روشنفکران .میانهاده  «ی کارگر  روشنفکران » نام

  کارگری  مبارزات  وارد  ی کارگر  ریغ  سابقه  از   یا  روشنفکری  سابقه  از  که

  طور   به  و  دهند ی م  قرار  کارگر  طبقه  خدمت  در  را  خودشان  و  شوند ی م

  تجارب   دوربه   و   گرددی م  هم  هاآن   مسئله  کارگر،  طبقه  مسئله  روزمره

  مبارزات   گیریجهت  که   کرد  خواهند   کوشش  خود   یالمللبین   و  تئوریک

  مورد   ،یاپروسه   طول   در   باید   بلکه   این،  تنهانه  .ببخشند   غنا   را   کارگری 

 .بگیرند   قرار کارگری  پیشروی  کمدست اعتمادِ

  عنوانبه   را  هانی ا  باید   جامعه   در   کارگری   پیشروان  و   کارگر   طبقه   یعنی

  این  .بشناسند   رسمیت  به   دارند،   حضور   کارگری  جنبش  در  که  کسانی

  که   است  «کارگری  روشنفکر » و «روشنفکر  کارگر » ترکیب  یعنی  ترکیب،

  در   که  بود  روند   اینو    نهد ی م  بنا  را  انقالبی  پیشتاز  حزب  هی اول  بنیادهای

  حزب » و  گرفت  صورت  انقالب  وقوع   از  پیش  دوران   در  یعنی  روسیه،   انقالب

  حزب  .بود  دوگانه  ترکیب  این   دهیزائ  درواقع  «ین یلن  حزب » یا  «بلشویک

  سازماندهی  کردم،   اشاره  که   عنصری   دو   این  با  تشکل،  این  طریق   از   توانست
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  صدر  در   نقالبی، ا  -   اپیش  دوران   در   که  برود   جلو   ی واحد   و   کند   کامل   را

 . بگیرد قرار  کارگری مبارزات

  کارهای   درون   از   صرفاً  که  نیست  حزبی  انقالبی،  پیشتاز  حزب  بنابراین

  تشکیالتی   لحاظ  از  حزب،  این .بیاید   بیرون  یاتوده   یهاسازمان   روزمره

  بلشویک حزب  درواقع  حزب  این و  است  یاتوده یهاسازمان  از جدا  کامالً

  را   روسیه   داخل در  آن   پیروزی  و  کارگری   انقالب  ساختن  پروسه  که  است

  انقالب   از  که   است  درسی   نیترعمده   این  ،نظرنقطه   این  از .کرد  تضمین

 . فراگرفت توانی م  اکتبر

  و  بوده  بسیاری  یهاسازمان   کرد،  اشاره   دیگری  موضوع   به   باید   جا  این   در

  را   خودشان  هک  -  زامرو  حتی  یا  لنین  خود  دوران   در  المثلفی   -  د هستن

  یا   «یستیکمون» / «کارگری » احزاب  عنوانبه   کارگر  طبقه  از  جدا

  نوع   این  از  ما  هم  امروز   ؛کنند ی م   و  کردند ی م   معرفی  «سوسیالیستی»

  طبقه  تأیید   مورد   احزاب   این  اگر   اما .داریم  فراوان   ایران   داخل  در   احزاب

  نداشته   کارگر   طبقه   درون  در  اعتباری  و  نفوذ  و   باشند   نگرفته  قرار  کارگر
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  از   کاریکاتوری  که   است  این  اند داده   انجام   که  کاری   تنها  واقع  در  باشند،

  حزب   از   ما  منظور  ، نظرنقطه   این  از .اند آورده   وجود   به   لنینیستی   احزاب

  که   حزابیا) نیست  احزاب   نوع  این   انقالبی،   پیشتاز  حزب   یا  لنینیستی 

  خارج   را  احزابی  صرفاً  و  ندارند   کارگر   طبقه   با  مشخص   و  ارگانیک  ارتباط

  به   کارگران که دارند   توقع و  آورند ی م وجود به  کارگری  مبارزات طهیح  از

  پیشروان   و  کارگر  طبقه (.کنند   پیدا  سازمان  انقالب  بعد   و  بپیوندد  هاآن

  حزب   که  این  مگر  نیستند،  احزاب  این  به  پیوستن   به  متمایل  کارگری

  جامعه  درون   در  متأسفانه   شرایط   این .بپندارند   خود   آن   از   را  یانقالب   شتازیپ

  جنبش  با  که   ییهاگروه   و  احزاب  و  انقالبی  پیشتاز  حزب  ندارد؛  وجود  ما

 .شوند  ساخته آتیه  در  باید  و ندارند  وجود   امروز باشند، مرتبط  کارگری 

  بگیرد،   قرار   مورداستفاده   آینده   در   تواند ی م  که   اکتبر  انقالب   درس   دومین 

  اکتبر  انقالب   که  باورند   این   بر  هایبعض .است  سوسیالیستی   انقالب   مسئله 

  از   صحبت  مارکس  کارل  که   چرا  است؛  بوده   مارکس  کارل  نظرات  خالف

  انقالب   و  کرده  صنعتی   شرفته یپ  داری سرمایه  کشورهای  در  هاانقالب 

 برخالف  اما .است  دانستهی م   کشورها  این  به  مرتبط   درواقع  را  سوسیالیستی
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 پیدا   سازمان  مارکس  نظرات  اساس   بر  دقیقاً  اکتبر  انقالب  برداشت،  این

  مرکزی   تهیکم  هیخطاب» در  ۱۸۴۸  سال  در  مارکس  خود  یعنی  کرده،

  در   آلمان  در   انقالب  کردن تجربه   از  پس  مشخصاً  «هاست یکمون  ه یاتحاد

  انقالبی   خصلت  آن   دیگر  بورژوازی   که   رسد یم   نتیجه   این  به  ، ۱۸۴۸  سال

  داده ازدست   را  استبداد  علیه   مبارزه   و   فئودالیسم   دوران   در  خود

  تکالیف   مکراتیک، د  -  ابورژو  تکالیف   حل  به   قادر   دیگر  بورژوازی .است

 . بود نخواهد  دارد، وجود   جوامع این در   که یاافتاده عقب

  را   ارزیابی  این  مارکس  آلمان،  انقالب   در  بورژوازی  توفیق  از   پس   سال  یک

 به  .باشد  «مداوم» باید   مختلف   کشورهای   در  انقالب   درواقع   که   کند ی م

  دهد،   انجام   را  مکراتیک د  -   ا بورژو  تکالیف  که  انقالبی   دوران  دیگر،   سخن

  در   مختلف  کشورهای  در  بورژوازی  خود  وسیلهبه   سنتاً  که  تکالیفی  یعنی

  سپری  دیگر  ،گرفتهصورت   بیستم   قرن   اوایل  و   نوزدهم  و   هجدهم   قرن   اواخر

  چون   شده،   سپری  جوامع  این   در  دمکراتیک  انقالب   دوران .است  شده

  کارگر   طبقه   از   بورژوازی  واهمه  و   ندارد   را   انقالبی  خصلت   آن  دیگر  بورژوازی 

  عناصر   و  فئودالی  استبداد  از  سابقاً  ه ک  است  یاواهمه   از  بیشتر  اکنون
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  سطح  در   کارگر  طبقه  که  جا  آن  از .داشت  داری سرمایه   -  پیشا  ارتجاعی

  درون   در  علمی  سوسیالیسم  و  سوسیالیستی  آگاهی  و  کرده  رشد   جهانی

  را قدرت  کسب  توان   طبقه   که  کرد  مشاهده بورژوازی   بود،   کرده   رخنه   آن

  انجام   از   و   کرد   تبانی   استبداد   با  جهت  این  به   و   داراست  هاآن   از   بیشتر

  مارکس   نینابرا؛ ب زد   سرباز  آن،   انقالبی   شکل  به   دمکراتیک   بورژوا   تکالیف

  انقالب  باشد، «مداوم   انقالب » یک  باید   انقالب  که  رسد ی م  ارزیابی   این  به

  با   و   بگیرد   دست  در   را  قدرت  باید   پرولتاریا  خودِ   که   مفهوم   این   به   مداوم 

  را  آن  انجام  سوسیالیستی،  تکالیف  با  مکراتیکد   -  ابورژو  تکالیف  ادغام

 . دهد  تحقق 

 ؛ دهد ی م   قرار  اشاره  مورد  هم  دیگری  هاینوشته   در  را  نظرات  این  مارکس

  که   رسید  نتیجه  این  به  ۱۸۷۱ سال  در پاریس کمون  از  پس خصوص به  او

 بپاشد  هم   از   و  شود   سرنگون   باید   داریسرمایه   دولت   دستگاه  و  ابزار  تمام

  در   که  را  تکالیفی  همچنین  و  برسد   پیروزی  به  بتواند   انقالب  که  این  تا

  بر  متکی   نیز   روسیه  اکتبر   انقالب .نماید   حل  دارد،   وجود  جامعه   مقابل

 . بود نظریاتی  چنین
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  روش   لحاظ  از  هم  انقالب،  این  که   هستیم  شاهد   روسیه  انقالب  در  ما

  کارگری   شوراهای  ایجاد  نییع) انقالبی  سازماندهی  لحاظ از  هم  مبارزاتی،

  قدرت  گرفتن   دست  به   درواقع   و   کارگری   شوراهای  دست   به   قدرت  دادن   و

  تشکیالتیِ   ساختار  حیث  از  هم   و  ( کارگر  طبقه  خود  سوی   از  دولتی  دستگاه

 . بود منطبق پاریس کمون  تجربه  از پس  مارکس  کارل  نظرات  بر  خود،

  قدرت  ماشین شد، متالشی   روسیه انقالب  در هرحالبه  هم  دولتی ماشین

  با  هم   مسئله  این .شد   آن   جایگزین   نوین   قدرتی  و   رفت  بین   از   بورژوازی 

بنابراداشت  انطباق  ، کردی م  مطرح  مارکس  کارل  که  نظراتی   مسئله  نی؛ 

  به  و است فاحشی  اشتباه مارکس، کارل نظرات از اکتبر  انقالب جداکردن

 .کنند ی م را  کار این عامدانه  بسیاری من  اعتقاد

  خود  که  پیوست  وقوع  به  یاافتاده عقب   هیروس   در  سوسیالیستی،  انقالب

  افتادهعقب   کشور  این   حقیقت  در .باشد   جهانی  یهاانقالب   آغاز  توانستی م

  ضعیف   حلقه   در  هاانقالب   این  که   داد   نشان  مرکب  و   ناموزون  رشد   تئوری  و

  بسیار  بود   یاتجربه   این و    برسد   پیروزی  به   و  دهد   رخ   تواند ی م   امپریالیستی
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  یایتئور .است  تحقق   قابل  تئوری   این   داد  نشان   که   اکتبر   انقالب  از   غنی

  در   تروتسکی  آن   از  پس  کرد؛  مطرح  ۱۸۴۸  سال  در  مارکس  کارل  که

  در   انقالب  که   این  و  الینقطع  انقالب   از  بارها  هم  لنین   خود   و   ۱۹۰۵

  پیروزی  به  جهانی  سطح  در  و  کرد  خواهد   پیدا  گشایش  ضعیف  یهاحلقه 

 . کردند   صحبت رسید، خواهد 

  ن ی؛ بنابراکرد  استنتاج  باید   اکتبر   انقالب   از   که  است  مهمی  بسیار   نکته  این

  نظیر   ی اجامعه   در  «کی دمکرات»  انقالب  از   هاسال   از   پس  هنوز   که   کسانی

  و پروسه  این  تمام  از   که  رسانند ی م را  واقعیت این  ،کنند ی م صحبت  ایران

  یا  گذشته،   سال  ۱۸۰  طول  در  جهانی  سطح  در   کارگری   مبارزات   روند 

 .رند یگی م  نادیده را آن کامالً یا و  هستند  اطالعیب

  زمانی   تا  بورژوازی   که   بود   مفهوم   این   به  افتاد  اتفاق  روسیه   در  که   چه  آن

  حل  به   قادر  زمانی  تا  و   هست   انقالب   خواهان  زمانی  تا  است  خواهی ترق

  و   استبدادی   رژیم  یک   که  باشد ی م   مکراتیکد  -  ابورژو  وظایف  و  تکالیف

  در  ،امپریالیسم  عصر   در  اما .باشد   حکومت   در  داری سرمایه   ماقبل   ارتجاعی
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  در   حتی   بورژوازی   جهانی   سطح  در   که   میکن ی م  مشاهده   ما   فعلی،   دوره

  امروز   دنیا   جای  هیچ  در   ما  و  است  قدرت  در   افتاده عقب   کشورهای

  وقتی   ، نظرنقطه   این   از .نداریم  فئودالی   یهادولت  و  فئودالی   یهاحکومت

  خواهان   بورژوازی   همان   از   بخشییک   است  واضح  است،  قدرت   در   بورژوازی 

  ایران   داخل  در   وضوح به   ما  را  پروسه  این .شد  نخواهد   خود  نظام  سرنگونی

  و   کنند ی م  مطرح  را  دمکراتیک   انقالب   یهای تئور  که   کسانی .مینیبی م

  طلباصالح   جناح  ثالًم  -  محاک  هیئت  از  بخشی  با  سازش   یا  و  تأیید   خواهان

  مختلف   یهاشی گرا  که  رند یگی م  نادیده را  واقعیت  ینا  -  د ستنه  -

 خواهان  باشند،  هم  اپوزیسیون   در   یادوره   برای  است  ممکن  که   بورژوازی 

  به   قادر  و  هستند   سازش   خواهان  بلکه  نیستند،  نظام  این  کلیت  سرنگونی

  بوده،   بورژوازی   عهده  به  تاریخی  نظرازنقطه   که  وظایفی  و  تکالیف  تحقق

 . باشند ینم

  ایران   داخل  در  انقالب   کلیدی   مسائل  از  یکی   ملی،  مسئله   حل   مثالً

  یا  را   ملی  مسئله  ،اند بوده   قدرت   در  که   ییهام ی رژ  و  هادولت   یتمام .است

؛  اند داده   پاسخ  آن   به   سرکوب   با   ،مسئله   حل  جایبه   یا  و  اند گرفته   نادیده
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  دمکراتیک  تکالیف از  یکی و  مطالبات از یکی که ملی  مسئله  حل نیبنابرا

  این  تا  که  زیرا  شده؛  ادغام   رژیم  این  سرنگونی  با   است،  جامعه  سطح  در

  است،  مکراتیکد  -  ابورژو  تکلیف   یک  که   ملی  مسئله  نگردد،  سرنگون  رژیم

 . شد  نخواهد  حل  ما جامعه در

  که  است  ایمسئله   ترتیب  همین  به   هم  دهقانان  مسئله  و  ارضی  مسئله

  که   این  برای  و  گردد  اشتراکی  باید   و  باشد   دهقانان   به  متعلق  باید   زمین

  که   کسانی  به  مختلف  یهابانک  باید   که  است  واضح  شود،  اشتراکی  زمین

  که   داریسرمایه   دولت   نظرنقطه   این  از   و   بدهد   وام   ،شوند ی م  زمین  صاحب

  است   واضح  ،اند شده   ادغام  دولت  این  در   هم  هابانک   و  هاستبانک  حامی

  که   این  برای   نظر  این   از .کرد  خواهند   جلوگیری   دهقانان  به  وام   دادن   از  که 

  ایران  داخل   در  ارضی،  مسئله  مانند   دمکراتیک  تکالیف  و  هاخواست  از  یکی

  رژیم   یک   آن   جایبه   و   گردد   سرنگون  اساس   از  رژیم   این   باید   شود،   حل

 .دهد   انجام را  دمکراتیک  هی اول اقدامات این بتواند  تا آید  سرکار کارگری 
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 کدامهیچ   که  داد  نشان  رژیم  این  ؛طورهمین  هم  درونی  دمکراسی  مسئله

  مکراتیک د   -   ابورژو  تکالیف   سلسله   یک   حتی  تحقق   به   قادر   آن   یهاجناح   از

  تحمل   توانند ینم  را  یکدیگر  حتی  که  دادند   نشان  درعمل  و  نیستند   هم

  ارمغان   به  دمکراسی  توانند ی نم  هم  جامعه  برای  که   است  واضح  کنند،

  چنین   یک   مکراتیکد  -   ا بورژو  تکالیف   این   حل   برای   نظر،   این  از .بیاورند 

  محقق   دمکراتیک  مطالبات  و  هاخواست  تا  گردد  سرنگون  باید   رژیمی

 .طورهمین هم زنان مسئله  حل .شود

  هم  با  سوسیالیستی  تکالیف  و  دمکراتیک  تکالیف  ما  جامعه  در   درنتیجه

  تکالیف   تحقق   به   قادر   که   انقالبی   نیروی   تنها .جداناپذیرند   و   شده   ادغام

  طبقه   است،   جامعه  در   سوسیالیستی  تکالیف  آن   با   زمانهم   و   دمکراتیک 

  مبارزه،  طریق   از   تواند ی م  که   است  انقالبی   نیروی  تنها  اینو    باشد ی م  کارگر

  و  خود  کردن   مسلح   برای  مبارزه  نهایت  در  و  عمومی  اعتصاب  طریق  از

  انجام   به   آغاز  همچنین .کند   مستقر  را  کارگری  دولت  نظام،   این  سرنگونی

  نبوده   هاآن   تحقق به  قادر  رژیم   این   که  نماید   مکراتیکید - ابورژو  تکالیف

  را  سوسیالیستی  انقالب  خود  کارگری،  انقالب  آغاز  درضمن،و    نیست  و
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  یک  از   که  است  انقالبی   هم   سوسیالیستی   انقالب   و   دهد ی م  قرار   هدف

  نظر،   این  از .بکند   پیدا  گسترش جهان  سراسر  به   و   شود   آغاز   د توانی م  منطقه 

  میتوانی م  اکتبر   انقالب   از   که   یاعمده   یهادرس   از   یکی   ایران،   داخل   در 

  سوسیالیستی   انقالب   و   کارگری  انقالب  که   است  این   کنیم،   اتخاذ

  تکالیف   انجام  راه   تنها  بلکه  است،  پذیرامکان  تنهانه   و  است  پذیرامکان

  -   ابورژو  تکالیف  و   است  جامعه  در  مکراتیکد  -  ا بورژو  افتادهعقب

  ادغام   سوسیالیستی  تکالیف   انجام   با   جهانی  سطح  در   امروزه   هم   مکراتیک د

 .است تکالیف  این انجام  به قادر کارگر طبقه  رهبری  تنها  و شده

 بحث  بندیجمع

  حزب   درونی   اختالفات  به   مربوط   یهابحث  وارد  که   ندارم   را   این   قصد 

  سمتی ق  -  ردیگ  وهفته د   -   ه آیند   جلسه   در  هرحالبه   چون   گردم،  بلشویک

  انقالب   شکست  علل  و   بعد   به  ۱۹۲۰  هایسال  وقایع  مورد   در   را   بحث   این  از

 . داشت خواهیم  اکتبر
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  برگزاری  ما  هدف  درواقع  که  بگویم  باید   امشب،  بحث  زهیانگ   مورد  در  اما

  سلسله   یک  امروز  مشخصاً .نبود  اکتبر  انقالب  مناسبت  به  جشن  مراسم

 ، هاحرکت   ،هاتالطم  بهباتوجه   که  است  آمده وجود  به   ما مقابل  در   مسائلی

  هم   ایران  به   مربوط  جهانی،  سطح  در  غیره  و  هااشغال  و  هاان یطغ  ،هاامیق

  وجود  با  ایران  در   کارگر   طبقه  کردم،   اشاره  که  طورهمان  ؛شودی م

  سال  دو   ما  است؛  داده  ادامه   داریضدسرمایه  مبارزات  به  همواره  ،هاسرکوب

  محققاً  هاانیطغ  این   و   داشتیم   ایران   در   یاتوده   یهاان یطغ  ،ازاینپیش

  که   خاکستری  زیر  آتش  ،هاسرکوب  تشدید   وجود  با .داشت  خواهد   ادامه

  یک   باید   که  داد  خواهد   قرار  مقامی  در   را  ما  روزی  وجود،   ایران  در  امروز

 . ببینیم آتی  انقالب برای  را  تدارکات سلسله

  دارند  وبیشکم   گراراست هایگرایش   که مینیبی م  بکنیم، نگاه دقتبه  اگر

  جلسات  شده،  دمکرات   سوسیال  طلبانسلطنت  ،کنند ی م  آماده  را   خودشان

  جریانات   همچنین،  هم   انطلباصالح   دارند،   را   خودشان  تدارکات   و   بحث

  آماده  مختلف  درجات  به  هرکدام  هستند،  اپوزیسیون  طیف   در  که  مختلفی

  است،  متفرق  کماکان  چپ .چپ  هایگرایش  غیرازبه   هستند،  گری   دخالت
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  شود ی م  انزواطلبانه  کامالً   و   گرایانه فرقه   کامالً  یهابحث   وارد   کماکان  چپ

  در   اولیه   یهاقدم  و  نکرده  اعالم   را   یاکپارچهی  مشخص   تشکیالت   هنوز   و

 . است برنداشته هم  را عمل اتحاد یک تدارک  راستای

  اکتبر،   انقالب  سالگرد   چهارمین  و  نود  بهانه  به  فعلی،  بحث  در  بنابراین

  از   آغاز،  برای  اما .نماییم  صحبت  بیشتر  موضوعات  این  سر  بر  میخواهی م

  آموخته   ما   به   را  مشخصی   یهادرس   سلسله  یک   اکتبر   انقالب   که   جا   آن

  باید   جهت،  همین  به   کنیم؛   شروع   صفر   از  مجدداً  میتوانی نم  دیگر   ما  است،

 . نماییم استفاده  تاحدامکان هادرس  این از

  چه   به   آتی  انقالب  تدارک   برای   که   است  پرسش  این   به  پاسخ  اول،   درس 

 داریم؟   نیاز تشکیالتی   نوع

  آیا   داریم؟   نیاز  کارگری   یهاه یاتحاد  آیا  داریم؟  نیاز   شورایی   تشکیالت   آیا

  و  نداریم  نیاز  چیزی   به  اصوالً  آیا  نیازمندیم؟  کارگری  مستقل  تشکل  به

  وجود  به   را   مشخصی  تشکل  باید   یا  و   برویم؟   هاتوده   میان   به   باید   فقط 

  -   کبلشوی  حزب  یعنی  شده؟  نامیده  انقالبی  پیشتاز  حزب  که  بیاوریم
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  اعتقاد  به .رسانید پیروزی   به   را   اکتبر   انقالب   که   الگویی   اساس   بر   نینیست، ل

  برای   باید   ما  و   است  درست  بدیل،   دومین  یعنی  مورد،  آخرین  این  من

  یعنی   اکتبر،   انقالب  که   تشکیالتی   ساختارهای  اساس   بر  ایران   آتی  انقالب

  برای  را  تدارکاتی  ،رسانید پیروزی   به   را  پرولتری  انقالب  تنها  و  نخستین

 . ببینیم تشکیالتی  چنین

  یک   که   چرا  نشد،  اما .شد ی م  ایجاد  پیش   هایسال   از  باید   تشکیالت  این

  به   مرتب   کارگری   جنبش   فعالین  از  کارگری،   جنبش   از  بخشییک   و  عده

  شوراها  مثالً   تا  اند بسته   بکار  را   خود  تالش   و  رفتند   یاتوده   فعالیت   دنبال

  کارگری   ه یاتحاد  بسازند،   سندیکا  بسازند،  پایین  از   را   شوراها   بسازند،  را

  است  واضح  دارد،   قرار  ما  حمایت  مورد   موارد،   این   که   است  واضح  بسازند؛

  در  .بکنیم  حمایت  شوراها   یا و سندیکا  کارگری،   مستقل   تشکل   از   باید   که 

  کارگر   طبقه  وسیلهبه   هاشورا .نیست  انقالبیون   کار   شوراها  ساختن  ضمن

  رفقایی   نیست  نیازی  و  شد   خواهد   ساخته  انقالبی  اعتالی  شرایط   یک  در

  اساسی  فه یوظ .بسازند   را   شوراها  بروند   هستند،  انقالبی   چپ   گرایش  در   که 
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  پیشتاز   حزب  تشکیل  انقالبی،  یهاستیمارکس  و   انقالبیون  مرکزی  و

 . بس و  است انقالبی 

  اکتبر  انقالب   نخست  درس   این .ندارد  وجود  این   از   ترمهم   دیگری   زیچچیه

  یک   در   که   است  واضح  باشد،  نرسیده   اولیه  درس   این  به   کسی  اگر .است

؛  داشت  نخواهد   همسویی   باشند،  رسیده  درس   این   به  که  جریاناتی   با  اتحاد،

  درس   مشترک،   کار   امکانات  آوردن فراهم   برای  اولیه   شرطپیش  نیبنابرا

  حزب   ایجاد  ضرورت  هم  درس   نخستین  و  است  اکتبر   انقالب   از   گیری

 . اکتبر انقالب تجربه اساس  بر  است، انقالبی  پیشتاز

  امکان   افتادهعقب  کشور  یک  در   که  داد   نشان  اکتبر  انقالب  ؛دوم  مورد

 یهاانقالب   دوران .دارد  وجود   پرولتاریا  رسیدن  قدرت   به   و   پیروزی 

  بین   از   بورژوایی   انقالب   عنوانبه   دمکراتیک   انقالب  شده،   سپری   دمکراتیک 

  موضعی   ،سونی ا  به   ۱۸۴۸  انقالب   زمان   از   رسیده؛  سر   به  آن   دوران   رفته، 

  خصلت   بورژوازی   که  بود   مفهوم   این  به  گرفت،  مارکس   کارل  خود  که

  -  ا بورژو  یهاانقالب  نیست   قادر   دیگر   و   است  داده ازدست   را   خود   انقالبی 
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  -  ابورژو  تکالیف  که   نیست  قادر   دیگر  رساند،  انجام  به   را  مکراتیک د

 .دهد   انجام بود شده نهاده دوشش  بر که   را مکراتیکی د

  افتاده  کارگر   طبقه  دوش   به  جامعه   مکراتیکد  -   ا بورژو  تکالیف

  انقالبی   یا  و   است  سوسیالیستی   انقالب  یک  یا  ایران،   آتی   انقالب .است

  عوض   مهرهکی  ،کند ی م   پیدا  تغییر  حکومت  یک .گرفت  نخواهد   صورت

  خمینی   و  رفت  شاه  که  طورهمان .د یآی م  دیگری  مهره  آن  جای  و  شودی م

 خواهد  شجایبه   او   مشابه   دیگر  یکی  و  رفت   یکی  مصر   در   که  طورهمان .آمد 

 . نشست

  نخواهند   حل  جامعه   در  را  ایمسئله   و  نیستند   پرولتری   انقالب  هانیا

 شرط پیش   نی ؛ بنابرابخشند ی م  تداوم  را   کارگر  طبقه   استثمار  هانیا .کرد

  و  قبول  ایران،  آتی   انقالب  در   دخالت   برای  اتحاد   یک  و   همسویی   یک

  سپری  دمکراتیک  انقالب   موعد   که   است  نکته   این  مشخص  پذیرش 

  دیگر رسیده،  قدرت  به   جهان  سراسر  در   و   ایران  در بورژوازی  چون .گشته

  سوسیالیسم  احقاق  برای   مبارزات   بنابراین  ندارد،  وجود  فئودالیسم   دوران 
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  و  مکراتیکد  -  ابورژو  تکالیف   انجام  و  اجتماعی  رفاه  و  اجتماعی  عدالت  و

  که  است  کارگر  طبقه   رهبری  به   تنها  و   شده  ادغام  هم  با  سوسیالیسم

  درونی؛   و   بومی   بورژوازی   با   اتحاد  طریق   از   نه  و   برسد   سرانجام   به   تواند ی م

 . اند شده   مبدل  ارتجاعی  نیرویی   به  آن  یهاجناح   و  بورژوازی  ایران  داخل   در

  بگیرد،   قرار   مبارزات  صدر   در  کارگر   طبقه  و  دهد   رخ   ایران   در   انقالبی   اگر

  به  هانیا .بود  خواهند   انطلباصالح   همین  بورژوازی  ضربت  ضّد  نیروهای

بنابراپیوست  خواهند   رژیم   انقالب،   که  این  اساس   بر   میتوانی نم  نی؛ 

  ائتالف   شویم،  متحد   ایران  داخل  بورژوازی  از   بخشی  با  است،  دمکراتیک

  اشاره   «بزرگمهر»  دوستمان .نماییم  طبقاتی  سازش   کالم ک ی  در   و   بکنیم

 ماکسیمالیستی  یهاصحبت   بود،  من   بحث  ضعف   نقاط  هانیا  که   کند ی م

 پرش  هانیا .داشتم  پرش   کردم،  گرایانهفرقه   یهاصحبت   یعنی  کردم،

  بخواهیم   اگر .است  جامعه   عینی   مشخص  یها ت یواقع دقیقاً  هان یا  نیست،

  فقط   آتی   انقالب  که  باشیم  داشته   قبول  باید   ببینیم،   تدارک   انقالب  برای

 . بس و باشد  کارگر  طبقه رهبری به باید 
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  کارگر،   طبقه   متحدین .باشد   بورژوازی   تواند ی نم  کارگر،   طبقه  متحد 

  جمیع  هستند،  مبارز   زنان   هستند،  ستم  تحت  یهات یمل فقیرند،  دهقانان

  آتی   انقالب  در   کارگر  طبقه  متحدین  هانیا .هستند   کارگران

  سؤال   مورد  را  نظام .است  قدرت   در   و   حکومت  در  واقع  در  بورژوازی .هستند 

  ارتجاع   به   هم  بورژوازی  خرده  فوقانی   یهاشی گرا  از   بخشی   ، دهد ی نم  قرار

  بودند   بورژوا   خرده   جریاناتی   که   را   هایاللهحزب  ایران   انقالب   در .اند وسته یپ

  و   اکثریت  و  توده  حزب  اگر .شدند   تبدیل  ضدانقالب  نیروهای  به  که  دیدیم

  دیگر  ستیبای م  اکنون   داشتند،  توهم   رژیم   این  به   زمان   آن   در   هاستیمائوئ

  تکرار  را  موضوعات  همان  دوباره   توانند ینم .باشند   فراگرفته  را  هادرس   این

  صدری بن  دارطرف  رنجبران،  حزب  مانند   مائوئیست،  هایگرایش .بکنند 

 همکاری  و  شدند   خمینی  دارطرف   هم   آن  دارودسته  و  توده  حزب .شدند 

 . کردند 

  از  افرادی   وبیشکم   هم   امروز   که   است  اشتباهی  یهااستیس   اساس   بر  این

  انقالب  چه   یعنی  !«است  دمکراتیک   انقالب،»  کنند ی م   صحبت   آن

  کرد،  ائتالف  شد، متحد  بورژوازی  از  بخشی با باید  یعنی  است؟ دمکراتیک 
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  و   کرد   خیانت  است،  پرولتری   که  انقالبی   به   و   گرفت  قرار   هاآن   خدمت  در 

  حرف  این !است  ماکسیمالیستی   حرف   این   بزند،  حرف   این   از   کسی  اگر   بعد 

 !است گرایانه فرقه 

  اکتبر   انقالب   ی هادرس   بر  مبتنی  و  انهیگراواقع   حرف  این  خیر،

  یک  در  انقالب  که   این  از  گرفتن   درس   یعنی  اکتبر،   انقالب  یهادرس  .است

  پیش  سال ۹۴ اگر .است تحقق  قابل  پرولتاریا  رهبری  به  افتاده عقب  کشور 

  این  برای   شرایط   مراتببه   ایران  در امروز   شد،  پیروز  روسیه   در  انقالب   این

  ایران  پرولتاریای   دارد،   غنی   تجربه   ایران   پرولتاریای .است  ترآماده   پیروزی 

  و کرد؛  سرنگون  ایران  در  را  شاهنشاه  یعنی  ،امپریالیسم  متحد   نیترمهم

  طی   در   ایران   کارگر   طبقه  .شود  فراموش   زودیبه   که   نیست   یاتجربه   این

  به   جنگ،   دوران  سال  ۸  غیرازبه   مستمر  و  ممتد   طور  به   گذشته،   سال  ۳۳

  در  پتروشیمی  کارگران  امروز .است  داده   ادامه   اعتصابات  و  مبارزات

  کارگری  محافل  داشته،  ادامه  اعتصابات  دوران  این  تمام  در .اند اعتصاب

 هاآن   دل   از  کارگران  متفکر   مغز  که  محافلی   ،اند گرفته شکل

  به  نیازی  هانی ا  ،کنند ی م  مطالعه   هستند،  س ینومقاله   هانیا .آمدهرون یب
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  بنویسند،   مقاله   و  کتاب  هاآن   برای  و  نشسته  میز  پشت  که   روشنفکرانی

 . ندارند 

  کارگر   طبقه  واقعی  رهبران  هانیا .هستند   حاضر  ما  جامعه  در  هانیا

 این   باید  .باشند   داشته  گیریجهت  چنین  باید   انقالبی  روشنفکران .هستند 

  ایران،   داخل  در  کارگری   پیشروهای   بین   وحدتی  که   بکنند   متقاعد   را   نیروها

  صورت   انقالبی  روشنفکرهای  و  انقالبیون  و  کارگر  طبقه  متفکر  مغزهای

  کنند،   جلب  را  کارگر  طبقه   اعتماد  نتوانند   انقالبی  روشنفکران  اگر .بگیرد

 .شد  نخواهد  ساخته انقالبی  پیشتاز  حزب که  است واضح

  و   هست  میلیتانت  سایت  روی  امروز  که نوشتم  یامقاله   پیش   سال  ۶  من

 به اخگر برافروختن ابزار حزب» عنوان  با  دهم ی م  رجوع  آن   به  را  رفقا

  مقاله این به را  رفقا ؛امکرده  مطرح حزب تدارک برای پیشنهاداتی «شعله

 .است  مقاله   همان  با   ارتباط  در  جلسه   این  یهابحث   که   چرا  ، دهمی م  رجوع

  اکنون »  که  بود  کرده  سؤال   درستیبه   که  «بزرگمهر»   رفیق  به  پاسخ  در  و

 ؟ «دکر  باید  چه
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  بر  یهایشرطپیش .پذیرفت  باید   را  هاشرطپیش   سری  یک  است،  روشن

 ها عمل  اتحاد   سری   یک   آن،   بر   مضاف .اکتبر  انقالب   ی هادرس   اساس 

  از   مشخص   حمایت  با  ارتباط  در  ییهاعمل  اتحاد .بگیرد  صورت  تواند ی م

  باید   کنند،   پیدا  نفس اعتمادبه   ایران   کارگران   که   این   برای  .ایران  کارگران 

  با مستمر  طور  به  هاآن  از  که دارند  متحدینی کشور از  خارج در   که بدانند 

  آن،   بر  اضافه .کنند ی م  حمایت  ،ردیگی م  صورت  که مشخصی  یهانیکمپ

  انقالب  اساسی  مسائل  از   یکی  فعلی  دوران  در   یالمللبین   متحدین  یافتن

  آتی  انقالب   حامیان  و کارگر طبقه  حامیان  که متحدینی  یافتن .است  آتی

  یالمللبین   سطح  در  نفر   هزاران   نیستند،   کم  هان یا  و   بود   خواهند   ایران

  و   کرد  پیدا  باید   را  هانیا .هستند   ما  رزمهم   و   نظر  هم   هستند،  ما  همفکر

  داخل  در  حزب  یک  ساختن  ضمن  را  انقالبی  المللبین   یک   هی اول  نه یزم

 . آورد فراهم  ایران

  یالمللبین   مرکزی  مسئله  به   انقالبی   پیشتاز  حزب  مسئله   امروز   بنابراین

  این  تمام  پیش  سال  ۳۰  اگر  و  بود  حزبی  چنین  اگر .است  شده  مبدل

  پرولتاریا   نمایندگان  را  خود  و  کردند ی م  یگری انقالب  ادعای  که  احزابی
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  که   این  از   ارغف  -  د گذاشتنی م   قدم  مسیر  این  در   نمودند ی م  معرفی

  از   بسیاری   اتفاقاً  .تروتسکیست  یا  و   مائوئیست  یا   و  اند بوده   استالینیست

  یهابحث  جا  این  در  ما  بنابراین  هستند،  تروتسکیست  کنند ی م  ادعا  هاآن

 . میکنی م جهانی  وضعیت به  نگاه عمومی طور به و  نداریم گرایانه فرقه 

  انگلستان،   نیویورک،  در   امروز  بود،  حزبی  چنین  اگر  شرایطی  چنین  یک  در

  نظام   سرنگونی  جهت  در  نقالبیا  -  اپیش  شرایط   فرانسه،  و  آلمان  یونان،

  انقالب  تدارکات  بود،  کمینترنی  امروز  اگر .آمد ی م  وجود  به  داریسرمایه

  چه   آن   است،  آماده   عینی   شرایط  .شود  ریخته   امروز   توانستی م  جهانی

 یالمللبین   انقالبی   حزب   یک   نبود   یعنی   ذهنی،   شرایط   است،  غایب

 اگر .بکنیم  باید   کارچه   ما  که   دهد یم  نشان  وضوحبه  شرایط   این .است

  و   کنند ی م  دلسوزی  پرولتاریا  و   ایران  در  انقالب  برای   که   هستند   کسانی

 .بردارند  باید  اول وهله   در را هاقدم  این  دارند،  اکتبر انقالب به اعتقاد

  سال   دو  از  ترمیعظ  ییهاان یطغ  اگر   حتی  نشوند،   برداشته  هاقدم   این  تا

  صورت   هم  انقالب  اگر  حتی .افتاد  نخواهد   اتفاقی  باز  آید،  وجود  به  پیش
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  بیشتر   که   دیگری  عده  و   روند ی م  عده   این  ،ماهبهمن   انقالب   مانند   بگیرد،

  در   بورژوازی  کماکان .شوند ی م  هاآن   جایگزین  هستند،   غرب   به   متمایل

  و  استثمار  کماکان  ترتیب  بدین  و  ماند   خواهد   باقی  قدرت  و  حکومت

  خواهد   پیدا  ادامه  هاسرکوب   کماکان .کرد  خواهد   پیدا  ادامه  سرکوب

  خود   به  ظاهری  نوع   چه  هانیا  که   کند ی نم  تفاوتی  .کرد

  بورژوازی   نیست،  مهم   کراواتی   یا   و   سر   به   تاج   یا  و   سربهعمامه .رند یگی م

  همراهان  شده،  مبدل   ارتجاعی   کامالً   جریان  یک  به   درواقع  ایران   در

 ها ن یا .بورژوازی  خرده   فوقانی  اقشار  و  هستند   انطلباصالح   همین  بورژوازی 

  متحدین  از  را  هان یا  میتوانینم  ما  ،اند شده  مبدل   ارتجاع  یهادستگاه   به

 . می ده سازمان اینان  با همراه  را ایران  آتی انقالب و  بدانیم  خودمان

 است   ییهاپاسخ  هان یا  و   است   اکتبر   انقالب   اصلی  یهادرس   هانیا  بنابراین

  هم   دیگری  یهاسؤال   سلسله  یک .کنند ی م  طلب   مشخص  طور  به   رفقا   که

  همچنین  و   انقالب  مفهوم   و  انقالب  مورد   در  « سیاوش »  رفیقمان  سوی  از

 یهاپاسخ  که   است  شده   مطرح   غیره   و  انقالبی  برنامه  و   حزب   مسئله 

  بحث   بعدی  جلسات  طی  م یتوانی م  موارد   این  در   ؛طلبد ی م  ی تریطوالن
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  روی   بر  بود  متمرکز  ما  امشب  بحث  هرحالبه   ولی .دهیم  پاسخ  و   کنیم

 . ایران آتی انقالب برای هادرس   این کاربرد  و  اکتبر انقالب یهادرس 

  مشخص   نظر   رفقا  از   برخی   و   من   حد،   این  در   حداقل   کنم ی م  فکر   من

 ن ی؛ بنابراهست  موجود   مکتوب همه هابحث  این و  کردیم ارائه را خودمان

  ثلم  -  د نباش   رفقا  بحث   برای   وقت  جلسه  این  در   حاضر  حال   در  اگر   حتی

  ادامه   مکتوب  طور  به  را  شانیهابحث   توانند یم   رفقا ینا  -« حمید »  رفیقمان

  ما  و   بنویسند   مقاالتی   قالب  در   را   خود   یهابحث   و  انتقادات  یعنی .دهند 

  ادامه   م یتوانیم   هم   را  جلسات  این .داد  خواهیم  پاسخ  حتماً  هم

  تریبون  از  بیایند،  توانند ی م  هستند،  ما   مخالف  حتی   که   هم  رفقایی .بدهیم

  منظور   چون .بدهند   ادامه  را  شانیهابحث   مساوی  طور  به   و  کنند   استفاده

  اتحاد  یک   که  است  این  واقعاً   منظور   بلکه   نیست،  آن   یا  این  از   گرفتن  امتیاز

  خودمان   ما  و  د بیای   وجود  به  کارگری  جنبش  با  مرتبط   مشخص  و   اصولی

  سایر  که  طورهمان .ایران  آتی  انقالب  برای   ببینیم  تدارک  و   کنیم  آماده  را

  خودشان   مختلف  هایگرایش   و   سانتریست  جریانات  و   گراراست  جریانات

 . نماییم چنین باید  هم  ما  ،کنند ی م آماده  دارند  را


