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 مقدمة ویراستار 

پیش  رازی،  جزوة  مازیار  رفیق  نوشتة  مقاله  هفت  گردآوری  حاصل  رو، 

  اخیر های  های انقالبی ایران در طول سالسخنگوی گرایش مارکسیست

 است. 

گرایش نکته  سرگذشت  کنند،  توجه  بدان  باید  خوانندگان  که  ای 

جاهایی از مقاالت باشد بدین صورت که در  های انقالبی می مارکسیست

سوس پیش »اتحادیه  نام  از  »گرایش  الیستیرو،  بجای  انقالبی«  های 

به علت تغییر نام این گرایش    کههای انقالبی« استفاده شده  مارکسیست

برای اطالعات بیشتر و مطالة    باشد.میچند سال پس از انتشار آن مقاالت  

مارکسیست گرایش  کارنامة  و  سرگذشت  انقالبی  کامل  ایران،  های 

دهم.  ارجاع می   وبسایت میلیتانتای با همین نام در  خوانندگان را به مقاله 

 }+{ 

militaant.com
http://militaant.com/wp-content/uploads/2012/09/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
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از طرفی در چندجا، رفیق مازیار به »نشر کارگری سوسیالیستی« اشاره  

  « نشر میلیتانت»کند اما آن نشر امروز دیگر وجود ندارد و بجای آن،  می 

 . باشد فعال می 

و جزوه امید   این مقاالت  انتشار  با  به گسترش  است  این دست،  از  هایی 

دانش مبارزات طبقاتی کمک کرده و نقش موثری در هموار کردن مسیر  

بی  که  ایران،  آتی  ایفا  انقالب  بود،  خواهد  سوسیالیستی  انقالبی  شک 

 بنماییم.

 پیش به سوی تدارک انقالب سوسیالیستی!

 باد کمونیسم! زنده

 رامینرفیق         

  1401اردیبهشت       
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 قدرت کارگری پس از انقالب؛ حزب یا شورا؟ 

 ۱۴۰۱ فروردین

  انقالب   از   پیش   که   حزب   تکلیف   ، رد ی گ ی م   دست   به   را   قدرت   کارگر   طبقه   که   ی زمان   : رسش پ 
  کند ی م   حکومت   که   است   حزب   این   آیا   بود؟   خواهد   چه   بوده،   اساسی   بسیار   ی نقش   دارای   کارگری 

 کرده؟   متشکل   خود   در   را   کارگران   اکثریت   که   کارگری   شوراهای   یا 

این   به  است  سؤال پاسخ  روشن  و  مشخص  که    یهی بد   .بسیار  است 

قرار نیست    حزب اصوالً  داریسرمایه ما پس از سرنگونی دولت    نظر ازنقطه 

پیشتاز کارگری دورانی را در جهت تدارک سیاسی   حزب   .کند که حکومت  

و تشکیالتی برای به قدرت رساندن طبقه کارگر طی خواهد کرد و پس از  

این دوران زمانی که طبقه کارگر و شوراهای کارگری از طریق سرنگونی  

گرفتند، حکومت بعدی یعنی حکومت    به دستقدرت را    داریسرمایه نظام  

عبارتی دیگر،    به   .شوراهای کارگری ایجاد خواهند کرد  رکارگری را متکی ب

، یک جمهوری  شودی م   سرنگون   داری سرمایهدر شرایطی که رژیم و دولت  

و حزب تکالیف و    د یآی م  به وجود   داری سرمایهاستیالی    جایبه   ییشورا
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اتمام    ماقبلوظایفی را که در دوران   به  سرنگونی در مقابل خود داشت 

 .رساند ی م

واضح است که افراد و اعضای فعال حزب کماکان همراه با جنبش کارگری،  

درون پرداخت  در  خواهند  سازندگی  امر  به  کارگری    اما ؛  شوراهای 

شوراهای   جایگزین  یا  کارگر  طبقه  جایگزین  را  خودش  که  تشکیالتی 

،  کند ی ممردم هستند،    یهاتوده اراده    ن یتریعال تجلی    مثابهبه کارگری که  

ریزی دموکراسی و انجام  پی آن تشکیالت، راه را برای ایجاد و    آن حزب و 

مقابل طبقه کارگر است تکالیفی که در    من   .کند ی ممسدود  ،  وظایف و 

تجارب    نظرازنقطه چون در دوران گذشته    کنمی م اینجا این نکته را تأکید  

احزابی   از    اند بوده تاریخی،  پس  توسط    قدرت سیاسی  گیری دستبه که 

کارگ طبقه  طبقه  جایگزین  را  و  و  ر، خودشان  کردند  کارگری  شوراهای 

 .طبقه کارگر تصمیم گرفتند  جایبه 

مانند   بودیم، مشخصاً  آن  شاهد  روسیه  در  که  احزابی  مانند  احزاب  این 

 ها توده حزب کمونیست شوروی که در دوران استالین خودش را جایگزین  
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دون قرار  تسه   کرد، یا حزب کمونیست چین حزبی که در صدر آن مائو

خارجی شوروی و چین    یهااستیس داشت و احزاب مشابهی که وابسته به  

شته بودند، پس از کسب قدرت و در واقع پس از سرنگونی  در دوره گذ 

شرایط را برای به قدرت رسیدن طبقه کارگر هموار نکردند و    داری سرمایه

طبقه کارگر از باال بر مسند قدرت نشستند    جایبه به شکل بوروکراتیک  

جنبش    ییآبروی ببردند و باعث    راهکجرا به    هاانقالب این    نظرنقطه و از این  

شدند کار جهانی  سطح  در  کمونیستی  و  ما  و    گری  که    مینیبیمامروز 

  زمانی که   در سطح جهانی همواره   داری سرمایه  یهادئولوگ یابسیاری از  

علیه   یا  کمونیسم  علیه  را  خود  اصلی  انقالبی    یهاستیالیسوس حمله 

 .آورند ی م خاطربه چین و شوروی را  یهانمونه ، کنند ی م

اتفاق ناهنجاری که افتاده    از  ،نظرنقطه از این  داری،  های سرمایهایدئولوگ 

این کشورها    «کمونیست »  اصطالح به اشتباهی که احزاب    یهااستیس و  

که علیه ایجاد شوراهای کارگری    کنند ی م  سوءاستفاده آوردند،    به وجود 

تخریب   را  شوراها  ایجاد  روند  و  پروسه  واقع  در  و  کنند  موضع  اعالم 

نتیجه به اعتقاد من تحت هیچ شرایطی حزب کمونیستی    در  .ند ینمای م
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خواهد آمد، حزبی که تدارکات انقالب را خواهد    به وجودکه در داخل ایران  

اینکه    محضبه دید نباید خود را جایگزین شوراهای کارگری کند و در واقع  

تی  شوراهای کارگری به قدرت رسیدند حزب باید خود را از لحاظ تشکیال

 .منحل اعالم کند 

  کارگران   از   متشکل   را   حزبی   شود ی م   چگونه   و   بود؟   چه   اکتبر   انقالب   تجربه   مورد   این   در   : پرسش 
  طبقه   کل   با   را   خود   ارگانیک   رابطه   دارد   خود   درون   را   کارگرها   پیشروترین   اینکه   بر   عالوه   و   ساخت 
  سیاسی   قدرت   کارگر   طبقه   که   هنگامی   در   کردید   اشاره   آن   به   شما   که   هم   طور همان   کند؟   حفظ 

  باشد   داشته   خود   درون   در   را   ل پتانسی   این   باید   دهد ی م   تشکیل   را   خود   دولت   و   رد ی گ ی م   دست   در   را 
 .کند   منحل   را   خود   که 

  به وجود آنچه که مربوط به انقالب روسیه و شرایطی است که در آنجا  

خالصه وضعیتی که منجر به    اما  1دارد   یتری طوالنآمد، احتیاج به بحث  

بوروکراسی و منحط شدن حزب بلشویک و انقالب پیروزمند اکتبر  ظهور  

امپریالیستی   تدول   14حمله نظامی ) شرایط عینی  شد این بود که عموماً 

نخست در داخل روسیه چنان   وهلهقدرت شورایی( در   نابودکردن باهدف

 
از   یت متعدداالو خواننده را به مق  میشویمسئله نم  نیا  کیتئور  یها  لیوارد تحل  نجایدر ا  1

 .میده یارنست مندل رجوع م
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حزب بلشویک    اصوالً   .در سطح جامعه شد   ییهای ناهنجاربود که منجر به  

جهانی   یهاانقالبماقبل از انقالب روسیه بر این اعتقاد استوار بود که اگر  

و   نیایند  روسیه  انقالب  کمک  به  اروپایی  کشورهای  در  بخصوص 

طبقه کارگر صورت نگیرد و جامعه    به دستدر این کشورها    ییهاانقالب 

روکراتیک منجر  بو  یهای ناهنجارروسیه در انزوا باقی بماند، این انقالب به  

خواهد شد و ما دیدیم که در دوران اولیه انقالب در کشورهای مختلفی از  

اروپایی   کشورهای  از  بسیاری  و  مجارستان  آلمان،  و    هاان یطغجمله 

 .در حمایت از انقالب اکتبر رخ داد  ایتوده اعتراضات 

این   مختلف  دالیل  به  یا    هاانقالب متأسفانه  شدند  سرکوب  دست یا    به 

برده شدند و از این    راهکجان سوسیال دموکراسی در این کشورها به  رهبر

انقالب روسیه در انزوا باقی ماند و زمانی که این دوران آغاز شد،    نظرنقطه 

این حزب در جنگ داخلی   برجسته  از کادرهای  بسیاری  بود که  زمانی 

و    یهایوابستگ که    ییهاش یگراتوسط   به    یهای وابستگ نظامی  سیاسی 

و زمینه برای انحطاط این حزب    رفتند   نیاز بیالیسم جهانی داشتند  امپر

برای کل جنبش کمونیستی بود و    یزیانگ تأسفدوران    نیا  . آمد   به وجود 
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در روسیه این اتفاق    هرحالبه   ی ول  .افتادی منباید چنین اتفاقی    وجههیچبه 

رسیدن   حکومت  به  دوران  از  که  اعتقادیم  این  بر  بخصوص  ما  و  افتاد 

این   این    ترقیعم  های ناهنجاراستالین  کردیم  که مشاهده  زمانی  تا  شد 

کرده و به یک جامعه بورژوایی کامالً غیر دمکراتیک مبدل    گردعقب جامعه  

انقالب تجاربی    حالدرعین  یول  .هشد  برداش این  و آن تجارب این    تدر 

  وجه هیچبه   ند یآی م  به وجوداست که احزابی که بنام احزاب »کمونیست«  

در دوران ماقبل از    چه   .باشند   هاتوده و تحت هیچ شرایطی نباید جدا از  

انقالب چه در حین انقالب و چه در دورانی که قدرت به دست طبقه کارگر  

افراد که    افتد ی م این  و  احزاب  در    دهند ی منشان    یازخودگذشتگ این  و 

، باید کامالً پیوند نزدیک با  رند یگی مقرار    داریضدسرمایه صدر مبارزات  

خود را در درون    یهااستیس کل طبقه کارگر داشته باشند و مواضع و  

طبقه کارگر به آزمایش بگذارند و در واقع این ارتباطات باید منجر به این  

این  یهااستیس گردد که طبقه کارگر این حزب را از آن خود بداند و در 

 .حزب دخالت نماید و جهت سیاسی تعیین کند 
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نتیجه   با    ارتباطیبی در  بوروکراسی    یهاتوده احزاب  به  منجر  کارگر، 

که احزاب    شودی مخواهد شد منجر به این    ها ی ناهنجاربه    منجر  .شودی م

کمونیست به انحطاط کشیده شوند و در نتیجه انقالب به انحطاط کشیده  

که در درون    این استتنها راه تضمین سالمت این حزب    نی؛ بنابراشود

را از درون    شیهااستیس ممتد و مستمر حاضر باشد و    به طور طبقه کارگر  

طبقه کارگر استنتاج کند و طبقه کارگر بخصوص زمانی که شوراها ساخته  

احزاب    شوند ی م و  بر تمام جریانات  نقش غالب  و  اساسی  و  نقش عمده 

باشد  داشته  این  و    موجود  باید  است،  کارگر  طبقه  اگر حزب  این حزب 

بقه  ط  یهای ری گم یتصمزمینه را ایجاد کند که شوراهای کارگری در رأس  

تدارکات   این حزبی که  و  بگیرند  قرار  آماده    ماقبل کارگر  را  از آن دوره 

این    انحالل  .واضح و شفاف خود را منحل کند   طور کامالًبه  نموده باید  

قدرت   که  است  مفهوم  این  به  کارگر    وکمالتمام حزب  طبقه  در دست 

  اما   ؛ جلوگیری خواهد کرد  های ناهنجار   وجودآمدنبه خواهد افتاد و این از  

اگر حزبی دست از قدرت نکشید و به اعمال قدرت بر طبقه کارگر دامن  

  . زد، واضح است که آن حزب از طرف طبقه کارگر باید کنار گذاشته شود
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در دست داریم این است که    1۹1۷که از انقالب اکتبر   ایتجربه و   مسئله

رژیم   سرنگونی  برای  تدارکات  و  کارگر  طبقه  که  حزبی  حزب،  این 

مهیا    داری سرمایه دوران    کند ی مرا  از  پس  شرایطی  هیچ  تحت  نباید 

سرنگونی در رأس کار قرار گیرد و شوراهای کارگری باید این امر را به  

 .عهده گیرند 

  دیگر   طرف   از   و   کنند   سازماندهی   را   خود   شوراهای   نتوانند   مردم   کنید   تصور   را   شرایطی   : پرسش 
  حزب   و   باشیم   سراسری   و   قوی   حزب   یک   دارای   ما   ی ول   شود   احساس   جامعه   داخل   در   قدرتی   خلع 

  شوراهای   کردم،   مطرح   که   حالت   این   در   کنیم   تصور   ، باشد   داشته   را   قدرت   گرفتن   امکان   هم   پیشتاز 
  قدرت   کسب   به   قادر   حزب   ، گفتم   که   طور همان   ی ول   نیایند   وجود   به   محالت   شوراهای   و   کارگری 

  ه شان   سیاسی   قدرت   کسب   از   شوراها   امدن ی دن وجو به   دلیل   به   باید   حزب   صورت،   این   در   آیا   ، باشد 
  آیا   گرفت   دست   به   را   سیاسی   قدرت   و   کرد   نفوذ اعمال   اگر   و   نماید؟   نفوذ اعمال   باید   یا   نماید   خالی 

  در   که   خواست   مردم   از   و   آورد   وجود   به   شورا   نام   با   را   تشکالت   یکسری   ساز دست   طور   به   شود ی م 
  آن   ایجاد   از   و   داریم   نظر   در   شوراها   از   ما   که   چیزی   آن   که   چرا   شوند؟   متشکل   شوراها   این   درون 
  وجود   به   ها توده   طرف   از   که   هستند   ای توده   افته ی سازمان   خود   نهادهای   حقیقت   در   م ی کن ی م   دفاع 

 چیست؟   احتماالت   این   مورد   در   شما   نظر   د ی آ ی م 

برده    به سرآید که کامالً در انزوا    به وجوداگر چنین حزبی  به اعتقاد من  

و   نفوذ  این  نداده، واضح است که    ی دخالت گرو  انجام  قبل  دوره  را در 

کنید در    فرض  .تسخیر قدرت پاسخی به مسائل جامعه نخواهد بود  مسئله
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شرایطی که تعداد چندین هزار نفر در دوره گذشته در این حزب فعالیت  

طبقه کارگر قدرت را در دست بگیرند، واضح است که    جایبه ،  اند داشته 

خواهد رفت و خیلی    راه کجبدون حضور سیاسی طبقه کارگر این روند به 

 . داشت  برخواهد زود منحط خواهد شد و طبقه کارگر در مسیر دیگری گام  

تسخیر قدرت را نباید جدا از طبقه کارگر قلمداد    مسئله   نظر نقطه این    از

 .ا در ارتباط با آمادگی طبقه کارگر باید دید کرد و آن ر

  را   کارگری   پیشرو   یعنی   باشد   داشته   کارگری   ترکیب   حزب   این   اگر   که   بود   این   من   منظور   : پرسش 
  آن   سرانجام   که   سیاسی   و   اقتصادی   مختلف   ی ها بحران   در   ولی   باشد   کرده   متشکل   خود   درون 

  کارگری   پیشروی   اینکه   ی عن ی   ؛ نباشیم   را شو   وجودآمدن به   شاهد   ما   گردد،   انقالب   به   منجر   تواند ی م 
  سراسری   صورت به   حتی   باشد،   داده   سازمان   خودش   حزب   درون   را   خودش   ، کلمه   خاص   شکل   به 

 .نباشیم   ی اب ی تشکل   این   وجودآمدن به   شاهد   عام   شکل   به   طبقه   کل   ترکیب   در   ولی 

مشخصاً بر    خواهمی مدر اینجا    من  .است  ترروشن   سؤال بسیار خوب، این  

کارگری انواع مختلفی    یهاتشکل کارگری تأکید کنم، چون    یهاتشکل

انتظار    ما  .دارد در  انقالب  تدارک  برای  تشکل    شکلیک الزاماً  از  خاص 

مستقل کارگری در اواخر قرن نوزدهم و   یهاتشکل  .کارگری نباید باشیم

در آینده    البته  .کارگری در اروپا ظاهر شدند   یهاه ی اتحادبیستم به شکل  
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کار و رژیم،    المللیبینهم امکان دارد به دالیل مختلف با حمایت سازمان  

  .آید   به وجودو سندیکاهای کارگری در ایران    هاه یاتحادبنام    ییهاتشکل

از    شکل   .کارگری، تشکالت مستقل کارگری هستند   یهاتشکل دیگری 

 هرحالبه نهادهایی هستند که طبقه کارگر در رأس آن قرار گرفته و    نهایا

  ی ول   . در دورانی شروع به فعالیت خواهد کرد  داری سرمایه مستقل از دولت  

شوراهای    و اوج اراده و قدرت طبقه کارگر در نهادی بنام شکل  نیتریعال

ر  و ظهو  یا شهری  یامنطقه کارگری )که در دوره اعتالی انقالبی و سطح  

 .شودی م( به نمایش گذاشته  آیند می   به وجود دوگانه قدرت 

اینجا ذکر این نکته ضروری است که شوراهای کارگری در شرایط افت  

کارگر   طبقه  وجودمبارزات  اعتالی  ند یآی نم  به  در شرایط  شوراها  این   ،

در دستور    است(  داریسرمایه مرحله ماقبل از سرنگونی رژیم  که  )  انقالبی 

خواهند آمد و    به وجود   خودجوش   به شکلکار طبقه کارگر خواهد بود و  

ایران هم در دوران انقالب    در  .ایمدیده ما از این شوراها تجارب مختلفی  

پیشین ما مشاهده بودیم که شوراهای کارگری، شوراهای محالت، شوراها  

ین شکلی از نهادی  آمد و ا  به وجود  ...و در میان کارمندان و    هاپادگان در  
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ممکن است که   البته  .دهد ی م است که از طبقه کارگر تشکیل  خودجوش 

آیند که همان    به وجودمستقل کارگری    یهاتشکلدر شرایط آتی ایران  

دهد  انجام  را  شورا  کارهای  و  بنابراوظایف  تشکل    نی؛  از  صحبت  ما 

که در یک مرحله خاصی خودش و کل جامعه را برای    میکنی م   یای کارگر

در درون    م یکنی متسخیر قدرت آماده کرده و این حزبی که صحبت از آن  

یا    یهاتشکلاین   کارگری  یا    یهاه یاتحادمستقل  کارگری  مستقل 

 .شوراهای کارگری باید حضور داشته و نقش رهبری را ایفا کرده باشد 

طبقه کارگر بخصوص کارگرانی که در   به نظر من در شرایطی که اکثریت

صنایع سنگین در داخل ایران مشغول به فعالیت هستند، آماده تسخیر  

  قدرت نباشند، اشتباه محض خواهد بود که حزب پیشتاز انقالبی متکی به 

حقیقت باید امر    در   . بگیرد  به دست کارگری قدرت را    ی شروهایپاز    ایعده

در شهرهای بزرگ ایران که صنایع    ویژه به کارگر    یهاتوده با    گیری ارتباط

در آنجا طبقه کارگر آماده تسخیر قدرت    د و بنابراینمختلف وجود دارن

گیرد کارگری    هرچند   وگرنه  .است، صورت  پیشرو  پیشتاز، حزب  حزب 

اعتقاد من یک عمل ماجراجویانه خواهد بود، اگر بدون اتکا به    به  ،باشد 



15 

طبقه کارگر در چند شهر    کننده تعیین اکثریت طبقه کارگر، حداقل بخش  

اصلی استان  بگیرد  گیری حزبقدرت   امر  ،و  روسیه    در   .صورت  انقالب 

  پترزبورگ دو شهر بزرگ در مسکو و  در  اکثریت شوراهای کارگری    1۹1۷

شوراها« )و شعارها    دست مبنی بر »قدرت به   هاک ی بلشوبه شعار محوری  

کردند   مثبت  یرأدیگر(   انتخاب  را  خود  رهبری  و  از    نیا  .دادند  شکل 

  یهاانقالب  .آید   به وجودبین حزب و شوراها باید    تنگاتنگسازماندهی  

ژانویه مانند  شد   1۹1۹  زودرس  کشیده  فاجعه  به  آلمان  نقد    نیلن  .در 

بیماری کودکی  »  ، شدیدی به این قبیل از سازماندهی انقالبات در اثر خود

  . نوشت و انتشار داد 1۹۲0 « دردر کمونیسم  رویچپ
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 « داری دولتی»سرمایه افسانة

 ی کارگر   ست ی کمون   حزب   تز   به   ی نقد   

 ۱۹۹۶ هیژانو  ۰۳

 پیشگفتار 

  نظام   هیچگاه   جامعه   این  در   است.  شده  احیاء  شوروی  در   داریسرمایه   ظامن

  و   اکتبر   انقالب   پیروزی   با   نشد.  برقرار   آن  دقیق  معنی   به   ، «سوسیالیستی»

  از   گذار »  مرحلة   وارد   اقتصادی،   لحاظ   از   جامعه،   این   تزاری،   نظام   سرنگونی

 گذار،  مرحلة  توفیق   ضامن  تنها  اما  ؛شد   «سوسیالیسم   به  داری سرمایه

  ی دمکراس   بود.   «پرولتاریا   انقالبی  دیکتاتوری»  یعن ی  ،«کارگری   دمکراسی»

  به   اما   ؛یافت  استقرار  لنین   حیات  دوره   در   بلشویک  حزب   توسط   کارگری 

  در   ترتیب نیبد  شد. نابود کوتاهی،   دوره از پس استالین، دارودسته دست

  با  ،یستیتالیکاپ  ر یغ  اما  بروکراتیک،   منحط   مناسبات  یک  ، ۲0  دهه  اواخر

  روابط  مارپیچ  در مناسبات  ن یا  شد.  حاکم   شوروی  در   خود   ویژه  تضادهای 
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  و   کرده  متوقف   را   سوسیالیسم   به   داری سرمایه   از   گذار   مرحلة   بروکراتیک، 

 2بازگرداند  داریسرمایه  به را جامعه نهایتاً

 از  نوعیبه   بازگشت  مفهوم  به  دوره،  آن  در  گذار  مرحله  توقف  اما

  که   را یز  ؛ نبود  ،« دولتی  داریسرمایه »  یبرخ   زعمبه   و  داری سرمایه

  مشاهده   دوره،  این  طی   شوروی،  در  «داریسرمایه »  یاساس   مشخصات

 3د. نش

  شوروی   جامعه  «دولتی  داری سرمایه »  تز   مدافعان  از  که   اتیانیجر  از  یکی

 است.   «(حزب»   بعد من )  « ایران  کارگری   کمونیست  حزب»  هست  و   بوده 

 است: آمده چنین «انترناسیونال»  هی نشر شمارة نخستین  در

، ساختمان یک اقتصاد ملی بر طبق  ۲۰دهه  در نیمه دوم  »

به وقوع یک  عمالً باتوجه که    داری دولتیالگوی سرمایه 

 
. رجوع شود به  افتیتکامل    3۰دهه    لیدر اوا  یتوسط لئون تروتسک  بارن یموضع نخست  نیا  2

و مسئله   یو »دولت کارگر  ی«دولت شورو  یطبقات  تی»ماه  «شد  انت یکه به آن خ  ی»انقالب
 ی«ستیالیسوس یاز »نشر کارگر ریبازتکث «زمیو بناپارت دوریترم
از   ی. خواننده را به مقاالت متعددمیشوی مسئله نم  نی ا  کیتئور  یهالیوارد تحل  نجا یدر ا  3

 . میدهیارنست مندل رجوع م
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انقالب کارگری تنها آلترناتیو تاریخی مقدور بورژوازی  

دارانه در این کشور بود، مبنا  برای حفظ مناسبات سرمایه 

سرمایه، پیروزی  قرار گرفت و الجرم با تحکیم اقتصادی  

جای به   سیاسی طبقه کارگر روسیه نیز باز پس گرفته شد.

حکومت انقالبی کارگری دوره لنین، یک بوروکراسی  

 4«بورژوایی متمرکز دولتی بر شوروی حاکم شد.

  یهادگاه ید  با  آشکار  تناقض   در   تئوریک   سطح  در   ییهابرداشت  چنین

  مفهوم   از  یحصح  درک   عدم  در  آنان  ریشه  و  6ن یلن  و  5مارکس

  به   داری سرمایه  از  گذار»   مرحله   به   تز،   این  مدافعان   است.  «سوسیالیسم»

  بورژوایی   اقتصادی  عناصر  مشاهده  محضبه   ندارند.  اعتقادی   «سوسیالیسم

  جامعه   که   رسند ی م   نتیجه   این  به   ( بورژوایی  توزیع   وجه )   گذار  دوره  در

  داریسرمایه »  مقوله از  خود  نظریات  اثبات  برای  و !است  شده  «بورژوایی»

  در   که  طورهمان  .کنند ی م  استفاده   بود،   شده  طرح  لنین   توسط   که  « دولتی

 
امروز  سمی »مارکس  4 »انترناس  «و جهان  با منصور حکمت،  اسفند  1  شماره«  ونالیمصاحبه   ،

13۷۰. 

 ست،یالیکارگر سوس«  قابل تحقق است؟   امروز  ،یستیجامعه کمون   ایرجوع شود به مقاله »آ  5
 . 13۷4 ی، د3۲ شمارة

 .شگفتاریادامه پ در« زمیمنشو هیعل سمیرجوع شود به مقاله »در دفاع از بلشو  6
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  ارتباطی  وجههیچبه   واژه  این   از  لنین   منظور   شد،   خواهد   داده  نشان  مقاله 

 .نداشت شوروی   در  « داریسرمایه » استقرار با

  و   گذاشته   کنار  پیشگفتار  این   در  را   تئوریک  ی هاجدل  بحث،   سهولت   برای

  بورژوایی   بوروکراسی  یک   ایجاد  بر  مبنی   «حزب »  تز  که   میکنی م  فرض

  منطق  طبق  نباشد.  ناصحیح  نیلن  دوره  از  پس  ی شورو  بر  دولتی  متمرکز

  انتقال   از  سال  ۵  به   نزدیک  شدن   سپری  از  پس   امروز   ، «حزب»

  این   دیگر   یستیبای م  «خصوصی  داریسرمایه »  به  « دولتی  داریسرمایه »

  « سرد  جنگ »  و  امپریالیسم   اقتصادی   محاصره  تحت   سال  هاده   که   جامعه

  همان   طبق  و  باشد   نهاده   گام   داری سرمایه  عادی   روال   در   داشت،  قرار

  است،   برخوردار  امپریالیسم   مستقیم   حمایت  از  که   جامعه  این  استدالل،

 واقعاً  ایآ  باشد.  گذشته  از  واالتری   و  بهتر  نظامبه   انتقال  حال  در  بایستی

 است؟ چنین

  به  کامل   انزوای   و   غرب   اقتصادی  محاصره  در   شوروی   درگذشته   چنانچه

  غرب   صنعتی   کشورهای   و   « جهانی  بانک »  لطف   مورد   اکنون   ، بردی م  سر
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  اکتبر   در  «جهانی  بانک»  موجود،  اخبار  آخرین  طبق  است.  گرفته  قرار

  ون یلیم  ۵۵0  مبلغ  روسیه  در   « رفرم»  شبردی پ  برای  که  کرد   اعالم  1۹۹۵

  ولفن   جیمز»  یآقا  گفته   طبق   .دهد ی م  وام  زغال  صنعت   بازسازی   برای  دالر

  آینده  سال  ۳  ی ط   دالر  ارد یلیم  ۲  مبلغ  جهانی،  بانک  کلس یرئ  ،«سوهن

  روسیه   دولت  به  اجتماعی  خدمات  و   کشاورزی  زغال،   صنایع   بازسازی   برای

  به   دالر  اردیلیم   4/ ۶  مبلغ  بانک  این   ،1۹۹۶  هیژانو  تا  شد.  خواهد   اعطا

 ۷. است داده اعتبار  روسیه

  توسط   مختلف   یهارشته   در   کالنی   یهایگذاره یسرما  اینها،  بر  اضافه

  ، 1۳۸  آلمان  ،۸/1۹۲  کایآمر  یکشورها  است.  شده  غربی  گذارانهیسرما

  ، ۲۹  فرانسه  ،۳۳  کانادا  ، ۳4  ایتانی بر  ،۳۶  کیبلژ  ،۳۷  سیسوئ   ،۶/۳۷  شیاتر

  گذاریسرمایه   1۹۹۵  سال  اول   ماه   ۶  یط  دالر  ونیلیم  ۲۲  ژاپن  ،۲۵  فنالند 

  8.اند بوده   نفت   و  پتروشیمی  شیمیایی،  مواد  یها رشته   در  بیشتر  که   اند کرده 

 
اقتصاد  ۷ اطالعات  مرکز  از    TheEconomistIntelligenceUnitLimitedیآمار 

  ونیلیم  4631بالغ بر    1۹۹3-۹5  یهاسال  ی ط  ه یبه روس  یبانک جهان  یهاوام   31، ص1۹۹5
 دالر شده است. 

 3۲همانجا، ص 8
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  مبلغ   ۹خارجی  مستقیم   گذاریسرمایه   که   شودی م  زده  تخمین

  دالر   ارد یلیم  4  یال  ۳  به  ،1۹۹۵  سال  در   دالر  ارد یلیم  1  از  را   گذاریسرمایه

 .بدهد  افزایش  جاری  سال در

  بوده   سابقه بی   اکتبر  انقالب   از   پس  روسیه   تاریخ  در   که   اقداماتی   چنین   با

 یستیبای م  ،«دولتی   داریسرمایه »  تز  پردازاننظریه   طبق  قاعدتاً  است،

  نتیجه   باید   عتاًیطب  باشد.  شده  بهتر   مردم  اقتصادی   و   اجتماعی  وضعیت

  دنبال   به  را  ترع ی وس   اشتغال  نتیجه  در  و  بیشتر  تولید   ،هاگذاری سرمایه

 حتماً  سمامپریالی  کمک  و  اتکا  به  هم  آن  ،«خصوصی   داریسرمایه » آورد.

 تنهانه   گذشته  سال  چند   طی  اما  ؛کند   گذشته  از  ترمتعادل   را  وضع  باید 

  رفته   ترعقب   هم  سابق  از   که  نشده  بهتر   روسیه  در   مردم   اقتصادی  وضعـیت

 .است

  « داخلی  ناخالص  تولید »  1۹۹۵  سال  نخست  ماه  11  طول  در  روسیه،  در

  درصد   1۵  زین  کارگران   مطلق  دستمزد   آن  با  همراه  یافت.  کاهش  درصد   4

 
 ForeignDirectInvestment :رجوع شود به منبع ۹
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  درصد   ۲۲0  سابقه بی   افزایشی   به   اجناس   یهامت یق  مقابل،  در   یافت.   تنزل

  بین   صنایع   در  اشتغال  ، «کار  المللیبین   سازمان»  قات یتحق  طبق  1۰.رسید 

  سال  4  یط  یافت.  کاهش  درصد   ۸  متوسط   طور   به  1۹۹۳- ۹4  یهاسال

  روسیه   اخیر   تاریخ  در   های کارسازیب  بود.   باالتر  بسیار   رقم   این   گذشته

  که   «»پترزبورگ   در  ،«کیروف »  کارخانه  در  نمونه  برای  اند،بوده   سابقهبی

  تابستان   تا  شاغل  کارگر  000/40  از  دارد   تراکتور  و   تانک   تولید   در   تخصص 

  « زیم»  یدفاع  وسایل   کارخانه   در   ماندند.  باقی  نفر   000/1۵  صرفاً   1۹۹4

  000/11  به  ۳۳/ 000  از  شاغل  کارگران   تعداد  دوره  همین  در   ، «سامارا»  در

  کامیون   کارخانه  در   )رفتند   کنار   داوطلبانه   نفر  1000  صرفاً )  .دند یرس   نفر 

  ی باق  000/۷0  صرفاً  کارگر  تن  000/11۶  از  مسکو،  در  ،«زیل»  یساز  دیزل

  کارخانه   در   (است   شده  نیز  کمتر  رقم  این  گذشته  سال  طی)  ند.ماند 

  صنعت   در  یحت  یافتند.  کاهش   درصد   40  شاغالن  هواپیماسازی  «اَرسِنال»

  موردتوجه  و   کرده  دریافت   غربی   یهادولت   از   کالنی   یهاوام   که  زغال

 
روان  :هی»روس  ةمقال  1۰   الملل، نیب  دگاهید  هینشر«  ان یراستگرا  یبرا  ی شکست 

ViewpointInternational1۹۹6 هی، ژانو 
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  کل   درصد   10)   کارگر   000/۸0  داشت،  قرار   روسیه  دولت   تبلیغاتیِ

 11.اند داده ازدست را خود  شغل ( کارگران

  سازمان »  قاتی تحق  طبق   بود.   تر م یوخ  تی وضع  1۹۹4  سال   اواخر  در

  خود   مشاغل  ترک  به   مجبور   صنایع  کارگران  پنجمک ی  ، «کار  المللنیب

  از  بیش سیبری،  در  «اٌمسک» ی نفرون یلیمکی  شهر در نمونه یبرا شدند.

  کارگران   سوم   دو   از  بیش   نساجی  بخش   در   بودند.  بیکار  شاغالن   سومیک

  تا  شوند   گرفته   نظر   در  کارگران   کل  چنانچه  . دادند   دست   از   را   خود  کار

  است.   داشته  وجود  روسیه   در  بیکار  درصد   ۲0  حدود  در  1۹۹4  سال  اواخر

  کل   درصد   ۵/1۳)  نفر  ون ی لیم  10/ 1  به   را  تعداد   این   رسمی  یهارقم 

  گذشته   دهه   چند   در   ی فراگیر   بیکاری   چنین  !اند زده   تخمین  1۲(شاغالن

 .است بوده سابقهبی

 
کارگر  11 جنبش  و  کارگر  »طبقه  مقاله  از  نقل  روس  یبه    ن یب  دگاهید  هینشر  « هی در 

 1۹۹5 هیژوئ InternationalViewpoint ۲۰، یاللمل
از    1۲ نقل  کارگربه  جنبش  و  کارگر  »طبقه  روس  یمقاله   ، یالمللنیب  دگاهید  هینشر  « هیدر 

InternationalViewpoint ،15  1۹۹5ژوئن 
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  متکی   « خصوصی  داری سرمایه »  ای  و   «رفرم »  از   نارضایتی   سیاسی  سطح   در

 ،1۹۹۵  دسامبر  پارلمان  انتخابات  در   که   بود  شدید   چنان  امپریالیسم،   بر

  در   که   (سابق  یهاستینیاستال)  «روسیه   فدراسیون   کمونیست   حزب»

  ن یا  ، بود  داده  اختصاص  خود  به  را  آراء  درصد   ۳۵/1۲  صرفاً   1۹۹۳  انتخابات

  بلوک  که ی درصورت  )آراء  بیشترین   یعنی )  .رساند   درصد   ۹/۲1  به   را  رقم 

  10%  ، «چرنومردین  ویکتور»   ریوزنخست   رهبری  به  ،«است  روسیه  ما  خانه»

  دست  به  را  آراء  درصد  ۵  صرفاً  «گادار  گوریا»  آقای  غرب  دارطرف   حزب  و

 !آورد

  نظام  که  است  داده   نشان  ،«حزب»  اتینظر  برخالف  روسیه،   اخیر  وقایع

  متفاوت   کیفی   طور   به   که   نبوده   فعلی   نظام   از  « بخشی »  ا ی  و   « نوعی»  سابق

 .است بوده  آن با

  جامعه   که   اند داشته   ادعا  همواره   که   « دولتی  داری سرمایه »  تز   داران طرف

  سال   ۵  هیروس   وقایع  مشاهده  از   پس  اکنون  است  « داریسرمایه »  یشورو

 بپذیرند  باید  یا  .دارند  خود مقابل  در دوراه صرفاً داری،سرمایه احیا از پس
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  داری سرمایه »  از   «ترشرفته ی»پ  است  نظامی  «دولتی   داریسرمایه »  که

  در  که  کنند   اعالم  که   این  یا  است؛  تکیم  امپریالیسم  بر  که  یا«خصوصی

  ینظام  و   نداشته  وجود  درگذشته   «داریسرمایه »  نظام   یک   شوروی   جامعه

  خود،   ویژه   یهاتناقض   با   «یستیالیسوس   ر ی»غ  و   ی« ستیتالیکاپ  ری»غ

  حال   و  گذشته  یهات یواقع  ارزیابی  به  حاضر  آنها  اما  ؛است  بوده  فرماحکم

  یهای تئور  با  کامل   تناقض  در   را   آنان  نخست  حلراه   قبول  که   زیرا  نیستند،

  پذیرش   مانند   استدالل  این)  داد   خواهد   قرار  «لنینیسم»  و   « مارکسیسم»

 حلراه   قبول   اما  ؛(است  «داریسرمایه »  به   نسبت  «سم ی»فئودال  نظام   برتری 

  که   نظریاتی  !دهد ی م   قرار ها«تروتسکیست»   جبهه  در   را   آنان  نیز  دوم 

 .اند کرده   اعالم مردود شدت با حال و  درگذشته 

  تئوریک   سردرگمی  به  را  آنان  نخست  حلراه   قبول  دیگر،  سخن  به

 پس   !است  سیاسی  نشینیعقب   آنان  برای  دوم  حلراه  پذیرش   و  کشاند ی م

  کنند  دفاع   یایرواقع یغ و  پرتناقض  مواضع از که  دهند ی م  ترجیح  کماکان

  حاکم   شوروی   بر   دولتی   متمرکز   بورژوایی   بوروکراسی  یک   ابتدا   در   اگوی  که 
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  کنونی   « داریسرمایه »  آن  تداوم  که   یا«دولتی  داریسرمایه »  یعنی  .شد 

 !است روسیه  در

  تئوریک   سطح  در   نه  نباشد،  «شعار»  صرفاً  هاعبارت   گونهاین   چنانچه

  روسیه  در  گذشته  سال  چند   یهات یواقع  با  عمل  در  نه  و  هستند   درکقابل

  از  بیش  برای چگونه که   دهند   توضیح باید  پردازاننظریه  ن یا دارند. تطابق

  « دولتی  داریسرمایه »  نوع   از   افتادهعقب   « داریسرمایه »  نظام   یک   قرن مین

  با   البته )  را  مردم  اولیه  نیازهای  و  مسکن  و  بیکاری  مسئله  بود  توانسته

  کند؟   حل  پیشرفته   داری سرمایه   یهانظام   از   بهتر  (هاتناقض   و  هایکاست

  تنهانه   داریسرمایه   یهادولت   نیتربزرگ   اقتصادی  کمک   که  است  چگونه

  هالیتحل  شاید   است؟   کرده  بدتر  مراتببه   که  نکرده   بهتر  سابق  از   را  وضعیت

  «دولتی   داریسرمایه »  تز  دارانطرف   نظریات  ماا  نباشد،  جامع  و   کامل  ما

 .است دفاعغیرقابل  و اساس بی  محققاً
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  نظریات  رد  در  ،1۹۷۸  نوامبر  در   که   است  یانوشته   از  بخشی   13بعدی   مقاله 

  غالم   آن،   رهبران  از  تن  دو  موضع  بخصوص   و  « حزب»  دولتی   داری سرمایه

  از   دیگر  برخی  و( حزب  که یی ازآنجا  شد.  نوشته  حکمت  منصور  و  14کشاورز 

 اند،نگسسته  خود سابق انحرافی نظریات از هنوز مائوئیستی  شبه جریانات

  جوانب  از  برخی کردن روشن در   باشد  کمکی  شاید  مقاله  این  مجدد  انتشار

  .لنین حیات زمان  در  شوروی  جامعه و  «دولتی  داریسرمایه » تز

 
و قسمت دوم نوشته که    ابد؛یی انتشار م  ی کی تکن  ییبخش جزوه با اصالحات جز  نینخست  13

منتشر نشده است؛ اما مواضع    نجایاست در ا  ی مربوط به موضع مثبت ما در باره جامعه شورو
  ی انقالب  یهاستیال یسوس  یهادر هسته  ییهاکه به دنبال بحث  یگریما، در نوشته د  یعموم

در نوامبر    یسیبه زبان انگل  «بخصوص پس از »کودتا  یمورد شورو   درو تکامل مواضع    رانیا
  دگاه ید  در«  نیریشماره آمده است. رجوع شود به مقاله »مراد ش  نینگاشته شده، در ا  1۹۹1
  3ة شمار

به   میقبرس توسط مزدوران رژ یدر شهر الرناکا 1۹8۹اوت  ۲6با تأسف غالم کشاورز در  14
 ی در مورد مسئله شورو«  زب»ح  پردازانه یاز نظر  یکی. او در زمان نگارش نوشته فوق  دیقتل رس

بولتن  به  شود  رجوع  مس  سمیمارکس»  ۲و    1شماره    یهابود.  از  1364  -5  ی«شورو   ئلةو   ،
 « ران یست ایانتشارات »حزب کمون
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 م سمنشوی علیه بلشویسم از دفاع در

 ۱۳۶۶ آبان بیست
 
  عنوان  تحت  بولتن   دو  گذشته  سال  دو  در  15هند س   -  هکومل   زبح

  در   یشورو   ةمسئل  که  زیرا   کرده،  منتشر  شوروی«  مسئله  و  مارکسیسم»

  داده  تشکیل   را   حزب   این   16ی درون  مناظرات  و  وبررسی بحث   محور   مدت  این

  ادامه   در   و  نیست  دقیق   و  جامع  هنوز  هایبررس   و   هابحث   این  البته   است.

  بولتن   یک  در   را   آنها  ، «حزب»  همهاین  با  اما  یابد،  تعمیق  و  بسط   باید   خود

  طرح  با  و  باشد   حزبی   رفقای   مختلف   نظرات   ة کنند منعکس   کهنحوی به   آزاد

  را  ی ترع ی وس   مخاطبین برای   اظهارنظر   و   برخورد   امکان   نظریات   این   علنی

 است. داده  انتشار 1۷آورد  فراهم

 
صورت    یانشعاب  1۹۹1در سال  «  رانیا  ستی»حزب کمون  ای  «سهند  –   در حزب »کومله15 

نام خود را به    ،سابق  «»سهندرا حفظ کرد و  «  رانیا  ستینام »حزب کمون  «گرفت. »کومله
 .داد رییتغ« رانیا یکارگر ستی»حزب کمون

 4، ص 1بولتن  شگفتار،یپ 16
 همانجا 1۷
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  نظرات   از  یاپاره  به  « حزب»  ةاجاز  با  و  میکنیم   استقبال  ابتکار  این  از  نیز  ما

 .میپردازی م  ستین دقیق  و  جامع  هنوز  که   یحزب رفقای 

  در   شوروی،   مسئلة   رامون یپ  ی درون  مناظرات   و   وبررسیبحث   محور  مورد   در 

  18« سوسیالیسم  ی سو»به   ة یریتحر  هیئت   توسط   که   «بولتن»  شگفتاریپ

  است،  « شوروی  مسئله»  نظرانصاحب   کلیه  تأیید   مورد  ظاهراً  و  هیافت  انتشار

 1۹: است آمده

  صرفاً  داریم،  مدنظر   «شوروی  مسئله»  عنوان  تحت  آنچه
  گیریموضع   و  شوروی  جامعه  کنونی  وضعیت  شناخت

  این  از  باید  .نیست  کشور  این   در  حاکم  حزب  به  نسبت
  نظام   کارکرد  تحلیل  با  سویک   از  و  رفت   فراتر  سطح 

  از  و   دریافت  را  آن   قوانین  و  های ژگ یو  ، شوروی  اقتصاد
  و   روسیه   در   طبقاتی   مبارزه  شرایط   نقد   با  ،دیگر  سوی
  وجود  به  کشور   این در  که  ایستی مپریالیا  -   ابورژو  نظام

  به   مسئله  از  عمیق  و  عینی  تحلیل  و  توضیح   است،  آمده

 
که   یی. تا آنجابود«  رانیا  ستیحزب کمون»  کیتئور  ه ینشر  «سمیالیسوس  یسو»به   هینشر   18

 .افتیانتشار   1368، در اسفند ماه 5 شمارة ه،یشمارة آن نشر  نیآخر م،یما اطالع دار
1۹  
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 تنها نه   روسیه،  تجربه  انتقادی  مطالعه  و  شود  هداد  دست
  انقالب   شکست  و  انحطاط  ایپایه   علل  و  هاشه یر   باید

 اثباتاً  مبنا  این  بر  بلکه  دهد،  توضیح  و  کند  تحلیل  را  اکتبر
  اشتباهات   کدام   از   اجتناب  با   ای  و   چگونه  که   سازد  روشن

  توانستی م  روسیه  پرولتاریای  ،هاضعف   کدام  جبران  و
  برای   ،امروز  اینکه   همچنین  و   کند  تثبیت  را   خود  پیروزی

  در  تجربه  این   تکرار  از   جلوگیری  راه  جهانی   پرولتاریا
  از  هدف   دیگرعبارت به  ت( ماس  از  تأکید)  چیست

  وجود   رد  یا  اثبات  ،یدرون  مناظرات   و  یوبررسبحث
  . باشدی نم  شوروی  در  یستیالیامپر  -  ابورژو  نظام  و  دولت

  وبررسی بحث  به  که  حزبی   پردازاننظریه   هیکل
  رس  بر  قیدق  و  جامع   طور  به  استثناء  بدون  اند،پرداخته

  شوروی   نظام  و   دولت  بودن   یستیالیامپر   -   اورژو ب
  و  روشن   پاسخ   و  توضیح   نه   هنوز  که  را یز   ؛نداالقولمتفق

  ستوار ا  ایپرولتار   عمیق  نقد  و   تحلیل  مبنای   بر  که  منسجمی
  سیبوروکرا  به  معترض   یها ستیتروتسک  سوی   از   باشد
  از   نه  و   ایمکرده   دریافت  یکارگر   منحط  دولت  و  یدولت
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 به   دترمینیستی  ةشیو  اب  که   شوروی  مدافعین  جانب
 ۲۰.رسندی م اکتبر انقالب  شکست ناپذیریاجتناب

  نکته   دو   پیرامون   صرفاً   «حزب »  در   نظراختالف   و   بحث  ؛ نتیجه  در  

  -   ابورژو  نظام  و  دولت  احیاء  دقیق  زمان  کشف  ،اوالً  است.  گرفتهصورت

 ها ک یبلشو  یهاضعف   و  اشتباهات  تعیین  اًیثان   و  شوروی؛  در  یستیالیامپر

  جایبه  «حزب»   اگر  اینکه  یعنی)  آنان  تکرار  از  جلوگیری  راه  یافتن  و

 رخ  اشتباهات  تا  دهد   انجام  ستیبای م  اقداماتی  چه   ،بودی م  هاکیبلشو

 .(برسد  پیروزی  به انقالب و ندهند 

 اند، کرده   کوشش  که   «حزب»  پردازاننظریه   مواضع   به  میپردازی م  حال

 باشد  پرولتری   عمیق  نقد   و   تحلیل  مبنای  بر  که  منسجمی  و  روشن  پاسخ

 .دهند  ارائه

 « شوروی   مسئله »   و   کشاورز   غالم   « مارکسیسم » 

 :کند ی م  آغاز  چنین  ،«کشاورز  غالم»  «،شوروی   مسئله»   نخست  پردازظریه ن

 
 4همانجا، ص  ۲۰
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  شوروی   ،خوردهشکست  اکتبر  انقالب  اینکه  امروز
  ساخت   و  است   امپریالیستی  کشور   یک   امروزی

  مورد   ،است  دولتی  انحصاری  داریسرمایه   شااقتصادی 
  و بورژوائی جریانات از خیلی حتی و هاستی لیخ قبول

 .اندرسیده  نتیجه این  به امروز رویزیونیستی

  را  سؤالی   هیچ  جای   بالتردید   که  « پرولتری  عمیق »  استدالل  این   از  پس 

  « امپریالیستی»   بارةدر  را  ایرانی  یهاستیکمون   کلیه  و  گذاردی نم  باقی

  توضیح  یعنی  درونی،   اختالف  نخستین  به   ،کند ی م  متقاعد   شوروی   بودن

  . پردازدی م  «امپریالیستی  کشور»   نیا  در   داریسرمایه   احیاء  دقیق  زمان

  مائوئیستی،   گرایشات  نظریات  و   استدالالت  بودن  پایهبی   به   ابتدا   در   کشاورز 

  دهند ی م  نسبت  استالین  مرگ   از   بعد   به   را   شوروی  انحرافات  که   آنان   یعنی

  با   و  بوده  پرولتری  خط   روی   کارگری  حکومت  ،زمان  آن  تا  که  معتقدند   و

  ، شده  عوض  مسیر  این  (خروشچف   زمان)  یشورو  یهاست یونیزی رو  کودتای

  ی و  .کند ی م ارزیابی یستیمارکس ریغ را استدالالت قبیل این و  پردازدی م

 ه: ک  دهد می  توضیح
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  ممکن  کوتاهی  مقطع  در  و  روزهیک   یا  شبهک ی   ،اوالً 
  خود  پراتیک  ثانیاً  و   آید  وجود  به  بزرگی   تغییر  چنین  نبود

  از   قبل  هامدت   شوروی   حکومت   و  کمونیست  حزب
  و   شده   نحرف م  دوم  جنگ  از  قبل   حتی  و  استالین  مرگ

  و   مارکسیسم  مبانی  و   مارکسیسم  از   آنها  رویگردانی
  شدهداده نشان   آشکار  به  کارگری  حکومت  هایپرنسیپ

 ۲1.بود

  کمونیست  حزب»  یهابوردیگیست   نظریات  نقد به   سپس  کشاورز  

  به   را  کمونیست  حزب  انحراف   نیز   آنان  که  پردازدی م  «انترناسیونالیست

  کرده  انشعاب  کمینترن   از   جریان  این   خود  که   زمانی   ی عنی  1۹۲۸  مقطع

 یهانه یزم  دلیل به  را  اکتبر  انقالب  تشکس  آنان   و  کنند ی م مربوط  بودند،

  ناپذیر اجتناب   ، دنیا  سطح   در   کارگری   جنبش  شکست  دلیل   به   و   عینی

 هاک یبلشو  خود  انحرافی  ضعامو  تأثیرات  یستیبای م  کهدرصورتی   .دانند ی م

 ۲۲.کرد بررسی  ایدن  سطح در  انقالب افول  به  رو  مسیر  روی  بر را

 
 «۷، ص 1 »بولتنی در شورو یانحراف و شکست انقالب پرولتر یهانهیزم ۲1
 همانجا ۲۲
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  عمیق   تحلیل  کشاورز   بوردیگیستی،  و  مائوئیستی  نظریات  نقد   از  پس

  و   روسیه   شدن  داری سرمایه   دقیق  زمان   کشف  جهت   در  را  خود  ی پرولتر

  در  انقالب  افول  به  رو  مسیر  روی   بر  که   هاک یبلشو   خود  انحرافی  ضعامو

 :دهد ی م  ارائه شکل  بدین گذارد،  تأثیر  ایدن سطح

  یاصل   خط  ی طورکلبه   ۱۹۲۱  تا   که  کنم   اشاره  باید  مقدمتاً
  روز   دستور  در  جهانی  انقالب  که  است  این  روسیه  در

  در   فقط   سوسیالیسم  پیروزی   که   نکته   این   و   دارد  قرار 
  پرولتاریای   گرفتن   قدرت  گرو   در  و  جهانی  ابعاد

  وظیفه  نیبنابرا  ؛باشدمی  مطرح   ،است  غربی  کشورهای
  موقع   آن  تا  که   است  این  روسیه   حکومت   و  دیکتاتوری 

  دنیا  سطح   در  نقالبیا  مبارزه  به  و  کند  حفظ  را  قدرت
  بعد   الخصوصعلی   ،نپ  طرح   دوره  در   اما   ؛کند  کمک

  فوری   نه   اما   محتمل  اندازچشم   با   جهانی  انقالب   ،نِپ  از 
 ۲3.شودی م تصور

 
 1۲همانجا، ص  ۲3
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  طرح   با  اما  نداشته،  وجود  ایعمده  اشکال  1۹۲1  سال  تا  کشاورز  اعتقاد  به

 سیاست  . گردند یم   آغاز  سیاسی  انحرافات  )نِپ(  « نوین  اقتصادی   سیاست»

  در   که دهد ی م  نشان انقالبی یهاجنبش بادررابطه   کمینترن و هابلشویک

  انحرافات   دیگر  مقاطعی  در  و  جدی  اشتباهات  برخی  ،مقاطعی

  ۲4.است  گذاشته  سیاست  این  روی  بر  عمیقی  تأثیرات  ایکننده تعیین

  و   ترکیه  حدودی  تا  و )  نیچ  و آلمان  انقالب  مانند   انقالبات  برخی  شکست

  اند،بوده   کمینترن  یهااستیس   این  ةج ینت  1۹۲1  از  پس  ( فرانسه  و  یرانا

 :د یافزای م  کشاورز

  وجود  عدم  دوره،  همین  در  نیز،  درونی  سیاست  لحاظ  از
  رفتن ازبین   به  منجر  روسیه  در   ایپرولتار   دیکتاتوری

  ۱۹۲۰  ی هاسال   از  قبل   تا  اگر  .گشت  کارگری   دمکراسی
 ، رندیگیم  تصمیماتی  و  شوندی م  جمع  شوراها

  به   شوراها  بعد  به  موقع  آن  از  ،کنندی م   اعتراضاتی
  و  ندارند   نقشی  که  خاصیتبی   و  فرمال   کامالً  یهاارگان 

 
 همانجا ۲4
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  تبدیل   ندارند،  اجتماعی  و  سیاسی  زندگی  در   تأثیری  هیچ 
 ۲5.شوندیم

  یعنی  یاس یس   مکانیسم   این  ایپایه   درک  برای»  :کند ی م اعالم  کشاورز  اما

 ۲6« پرداخت موقع  آن  در  روسیه اقتصادی  وضعیت  به باید  فوق، انحراف

 طلبفرصت   و   بورژوا  خرده   عناصر  نفوذ   راه  ،قدرت  کسب   از   بعد   او  اعتقاد   به  

  سالمت   آن  و  طبقاتی  استحکام  آن  بلشویک  حزب  شد،  باز  حزب  در

  جنگ  در  کارگر  طبقه  خوردن  ضربه   و  داد  دست  از  را   خود  اولیه   ایدئولوژیک

  داری سرمایه   به  بازگشت  خطر   یاقتصاد  ةزمین  و  شد   علت  بر  مزید   داخلی

  ایره دو  .نکرد  کیفی   تغییر  شرایط   هنوز  لنین  حیات  زمان   در  اما  شد،  ایجاد

  عبارت   روسیه  در   اقتصادی   وضعیت   شودی م  همراه   لنین   گ مر  با  عمدتاً  که 

  دولتی   داریسرمایه  اش گیری جهت  که  است  ایپراکنده   داریسرمایه  از

 ی های نگران  یحت  و   مباحث  و   نیات  تمام  رغمعلی  هم   سیاسی  نظر  از  و  است

  دارد   بورژوایی   معمول   دولت   یک   که   است  طوری   وضعیت   ، لنین  عمیق

 
 18همانجا، ص ۲5
 1۹همانجا، ص ۲6
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  کامنوف   و  زینوویف  قول   به  1۹۲۵  مقطع   در  و .کند ی م  تحکیم   را  ودش خ

  سیستم   نیا  است.  دولتی   داری سرمایه   سیستم  است  روسیه  در   آنچه 

  که  را   داری سرمایه  سیستم  ، بلشویک  رهبران  سایر   اما  .است  داری سرمایه

  به   گذار  مقدمات  حتی  تا  داشت  الزم  وقت  سال  هاده   لنین   قول   به

  ک ی  مثابةبه   کامالً  کند،  فراهم  را   اقتصادی  سیستم  کی  مثابةبه   سوسیالیسم

  به   کشاورز   اینجا  در   ۲۷.زنند ی م   جا  کارگر   طبقه  به   سوسیالیستی  سیستم

  دولت   و   نظام   شدن  بورژوائی   دقیق  زمان  کشف  یعنی   خود   هدف  نخستین

  حال   ن.لنی  مرگ  از   پس  سال   یعنی  1۹۲۵  مقطع   .د یآی م  نایل  شوروی 

  همان   وی  سمی مارکس  که   دهد   نشان  صرفاً  باید   خود   لیتحل   اثبات   برای

  انطباق   سپس  و   کرده   تفسیر   را  لنین  نظریات  باید   کشاورز   است.  « لنینیسم»

  لنین  نظریات  با  ظاهراً  وی  که  زیرا   دهد،  نشان  را  لنین  با  خود  نظریات

 .ند کی م نیز  نیچن دارد.   توافق

 ۱۹۲۱  در   ن ی لن   نظریات   و   کشاورز   « مارکسیسم » 

 
 ۲3همانجا، ص  ۲۷
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  در   نِپ،  آغاز  دورة  یعنی  1۹۲1  سال  در  لنین  یهاموردبحث   در  شاورزک

 : سد ی نوی م چنین  ،1  شماره بولتن

  وضعیت   که  است  این  لنین  تحلیل  ،ما  موردبحث  مقطع  در
  گوناگون   اشکال  از  است  ترکیبی  روسیه  در  اقتصادی

  داری سرمایه   و  خرد  داریسرمایه   داری،سرمایه   ماقبل
  اما)  ی.ستیالیسوس  اقتصاد  به   کندی م  اشاره   بعالوه  دولتی.

  بعداً   هرچند  .دهدینم  توضیح   را  مسئله   این   جا  هیچ 
  ( است  کمیاب  و  نادر  بسیار  روسیه  در  این  که  دیگویم

  حیات   این  مشخصه  کنندهتعیین   عنصر  دیگوی م  او
  و   است  خرد  داریسرمایه   اقتصاد  و  خرد  تولید  اقتصادی،

  که   بود  این   بر   ما  مجاهدات   تمامی  که  کندی م   اضافه
  این   و  است  ناپذیراجتناب  رشدش  که   داریسرمایه 
 شود ی نم   نیرویی  هیچ   اب  ناخواهخواه   که  را   داریسرمایه 

  بگیریم،   را   جلویش  که  مجازیم  نه  و  گرفت  را  جلویش 
 لنین   بحث  کنیم.  کانالیزه  دولتی  داری سرمایه   سمت  به

  روسیه   در  داریسرمایه   رشد  نِپ  با  که  است  این
  به  دادن  عمل  آزادی  درجه  یک و است   ناپذیراجتناب

 تمامی  که  شودی م  اما  آزاد  داریسرمایه   به  خرد  تولید  این
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  نظیر  داریسرمایه   به  را   آن  که  باشد  این  باید  ما  هدف
  رفتن   شرطپیش   را  آن   لنین و کنیم   کانالیزه  آلمان  مدل

 هاده   به  اشاولیه   مراحل  حتی  که  ددانی م  سوسیالیسم  به
  تحول   آن  از   صحبت  شودب  تا  دارد  احتیاج  کار  سال

  مطالبی   این  .کرد  روسیه  اقتصاد   در  بنیادی  سوسیالیستی
 ۲8.کندیم انیب ۱۹۲۱ در  لنین که است

  که  نیست  یمطالب  این  ؛اًیثان  .کند ی م  بیان  لنین  که  نیست  یمطالب  این  ؛اوالً

  شکلی   همین  به  مطالب  این  اگر  حتی  .کند یم   ان یب  1۹۲1  سال  در   لنین

  وی  که است مطالبی  تکرار لنین  اتینظر باشند. ،دهد ی م  ارائه کشاورز  که

  از   پس  سال  یک) 1۹1۸  سال  و   ( قدرت  تسخیر  از  قبل ) 1۹1۷  سال  از

 .کردی م ایراد  ( قدرت تسخیر

 :د یگوی م  کشاورز

  روسیه   در   اقتصادی   وضعیت  که   است  این  لنین  تحلیل
  داری، سرمایه   ماقبل  گوناگون  اشکال  از  است  ترکیبی
  .دولتی داریسرمایه  و خرد  داریسرمایه 

 
 ۲۰همانجا، ص ۲8
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  اقتصاد   به   لنین  که   د یگوی م   مبهم   بسیار   شکل  به   بعدی   جملة   در   البته )

   د(دهینم توضیح را  مسئله این جا چیه اما ،کند ی م اشاره یستیالیسوس 

  نادر   بسیار  سوسیالیستی  اقتصاد  هیروس  در  د یگویم  لنین
  اقتصاد  ،اقتصادی  حیات  این   مشخصه  و  است  کمیاب  و

  است  ناپذیراجتناب  رشدش  که  است  خرد  داری سرمایه 
  زهیکانال  دولتی  داریسرمایه   سمت  به  را  آن  صرفاً  باید  و

  سوسیالیسم  به   رفتن   شرطپیش   نیلن  را  روند  این  و  کرد
  وضعیت  که   داشته  اعتقاد  لنین   اینکه   یعنی  ! داندیم

  اقتصاد   چند  از  است  ترکیبی  روسیه   در   دیاقتصا
  است.  غالب  آن   در  خرد  دارسرمایه   که  داری سرمایه 

  است،   ناپذیراجتناب  خرد  داریسرمایه   رشد  ازآنجاکه
  کانال  به  را  آن  که  است  این  هاستیکمون  وظیفه  پس

  است   داریسرمایه   نوعی  خود  که  دولتی  داریسرمایه 
  ختم   سوسیالیسم  به  هااین   همه  آخر  دست  دهند.  سوق

 ! شودیم

  و   نامعقول  لنین  بحث  یا   نتیجه   در  باشد.  تواند ی نم  چنین   که  ستیهیبد  

  نای مب  بر  کشاورز  تفسیر   البته  است.  نادرست  لنین   بحث   از  کشاورز   تفسیر   یا

  که   گرفته صورت  « جنسی  مالیات   درباره »   عنوان   تحت   لنین   از  ای مقاله 
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  در   تناقض   این  منبع   م ینیبب  باشد.  لنین   نظریات  کننده بازتاب  یستیبای م

 .کجاست

 سیاست »  یمعرف  و   روسیه   کمونیست  حزب  دهم   کنگره  از  پس   بالفاصله

  ی«جنس  مالیات»   عنوان  تحت   ایمقاله   لنین  )»نِپ«(  نوین  یاقتصاد

  ، 1۹۲1  لیآور  در  نِپ،   توضیح  منظور به   ( آن  شرایط   و  نوین  سیاست  اهمیت)

  مثابه به   نِپ   معرفی  بر  مبنی  سوءتعبیر  نوع   هر  از   جلوگیری  یبرا  کرد.  منتشر

  « دولتی  داریسرمایه »  مفهوم  از   نادرست  برداشت  و  داریسرمایه   سیستم

  در   نظری   بحث  اینکه   دادننشان   برای  و(  کشاورز  تعبیر  و  برداشت  نظیر

  موضع   تعبیر  و   بوده   هاک یبلشو  قبلی  یهال یتحل  همان  ادامه   نِپ   مورد 

  ادعا   کشاورز  مانند   که  کسانی  مقابل  در   هم  باز  (است  نداده  رخ  ایکیفی 

  را   خود  بحث  لنین)  است  کرده  تغییر  اقتصاد  1۹۲1  سال  از   که  کردند ی م

  و   کند می   آغاز  1۹1۸  سال  در (  هاکیبلشو  و   (خود   مواضع   به   استناد  با

  اشتباهی  نظریات  و   عقاید   نِپ   مفهوم   مورد  در   که  دهد ی م  توضیح  چنین

  مرحلة   شناخت  و   مطالعه   در   کوشش   عدم   از  ناشی  نهایا  است.  شده   متداول

  طور   به   وائی بورژ  سیستم   که   کنند ی م  تصور  آنان   .است  آن   نتایج   و   گذار
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  امشده   مجبور   اشتباه   این   با   مقابله   ی برا  شود. می   تبدیل   کمونیسم   به   عام

  که  کند می  تاکید  ی و ۲۹. کنم  رجوع امکرده  انیب 1۹1۸ مه  ماه  در  آنچه  به

  اما   شده   افزوده  قبلی  تحلیل  به  نکاتی  و   داده رخ   تحوالتی   گرچه  1۹۲1  در

 3۰د. بو  که است همان کماکان  ما اقتصاد اساسی عناصر

 : سد ینوی م  خود  1۹1۸ اتی نظر به  استناد  به لنین سپس

  در   امور  کنونی  اوضاع  با  قیاس  در  دولتی  داریسرمایه 
  اما   بود   خواهد  پیشبه   گامی   ما  شوروی   جمهوری

 های برخ   واالیی   ی هابرداشت  چه  که  کنم  تصور   توانم یم
  شوروی   جمهوری  در   ! بله  .کرد  خواهند   کلمات  این   از 

 پیشبه   گامی   دولتی  داریسرمایه   به  انتقال  سوسیالیستی،
   است؟ سوسیالیسم  به خیانت این آیا بود؟ خواهد 

 فعلی:   اوضاع درک   برای که د یافزای م لنین

 
 34۲، ص3۲جلد  ،یسیمتن انگل ن،یمجموعه آثار لن ،ی«جنس اتی»مال ۲۹
 341همانجا، ص 3۰
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  را  سوسیالیسم  به   داری سرمایه   از   انتقال  ماهیت  باید  اوالً
  که  دهدی م  دلیل  و  حق  ما   به  که  اینکته  .کنیم  برسی
 .بنامیم شوراها سوسیالیستی جمهوری  را  خود کشور

  و   بورژوازی  خرده  اقتصاد  شرایط  که  را  آنان  خطای  ثانیاً
  در   سوسیالیسم  عمده  دشمن  را  بورژوا  خرده  عناصر
 .کنیم افشا ،دانندی نم ما کشور

  تفاوتی   لحاظ  از  را،  شوروی  دولت  مفهوم  باید  ثالثاً
  درک  کامالً  دارد،  بورژوایی  دولت  با  که  ایاقتصادی 

 .کنیم

 : پردازدی م  اول نکته  توضیح به لنین

  سیستم   مطالعه  از   پس  که  شودی نم  یافت  کسی  من،  نظر  هب
  اما   کند  انکار   را  آن  انتقالی  خصوصیت  روسیه،  اقتصادی

 اقتصاد،  یک  با  ارتباط  در  چیست؟  «انتقال»  کلمه  مفهوم
  و  عناصر  موجود  نظام  در  که  نیست  این  مفهوم  به  آیا

  سوسیالیسم   از  هم  و  داریسرمایه   از  هم  قطعاتی  و  اجزاء
  چنین   آری  که  کنندیم  تصدیق  همه  ؟شودی م  یافت

  خود   به  زحمت  موضوع  این   به  معترفین  اما   است،
  این   تشکیل  چگونگی  بر  را  خود  توجه  که  دهندینم
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  جتماعی ا  -  اقتصادی  مختلف  ساختارهای  در  عناصر
  در   مطلب   نکته   آنکهحال  دارند.  طوف مع  روسیه   امروز 
 :میکنیم ذکر را عناصر  نی ا جاست. همین

 جوانب   زیادی   درجة   به  که  اقتصادی  یعنی  ؛پاتریارکال  اقتصاد -1

 دارد  هقانی د  -  کشاورزی و  طبیعی

  ،فروشند ی م  غله  که  دهقانی   اکثریت  شامل  ؛ خرد  کاالیی  تولید -2

 شودی م

 خصوصی  داریسرمایه  -3

 دولتی  داریسرمایه  -4

 سوسیالیسم  -5
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 .است  نهفته نکته این در نیز فعلی اوضاع  یژگیو

 ؟ اندغالبکدام یک از عناصر : شودی مسؤال 



45 

 عنصر   پا،خرده   یدهقان  کشور  یک  در  اضح و  طور  به 
 31د.باش چنین هم  باید  و است  غالب بورژوایی  خرده

  تفسیر   با   را  شوروی  زمان   آن   اقتصادی   وضع   مورد   در   لنین  توضیح   اکنون 

  اعتقاد   به  که  است  مدعی  کشاورز   کنیم.  مقایسه  لنین  نظریات  از  کشاورز

  داری،سرمایه   از  ماقبل   اشکال   از   است  ترکیبی  روسیه   اقتصاد   لنین

  در   که   سوسیالیستی  اقتصاد  و  ی دولت  داریسرمایه   و  خرد  داری سرمایه

  بیان   را  متفاوتی   مطالب  لنین  آنکهحال  است.  کمیاب  و  نادر   بسیار  روسیه

  کامل   سرنگونی  از   پس   یعنی   ، 1۹1۸  سال  در   که   است  معتقد   ن یلن  .کند ی م

  سمیالیسوس   توانی نم  اقتصادی   لحاظ  از  شوروی   داری، سرمایه   م نظا  و   دولت 

  از   «انتقال»  دوره  یک  وارد   اقتصاد  که   زیرا  نهاد،  بنا  را  «عام  طور  به»

  که   است  این   دوره  این   تمایز  وجه   و   است  شده  سوسیالیسم   به  داری سرمایه

  دیده   یکدیگر  کنار  در  سوسیالیسم  و  داریسرمایه   قطعات  و  اجزاء  و  عناصر

  داری، سرمایه   ماقبل  ه،رگ  چند   اقتصاد  یک  انتقال  دوره  در  .شوند ی م

  اقتصاد   و  دولتی   داری سرمایه   خصوصی،  داریسرمایه   خرد،   داری سرمایه

 
 331، ص33۰همانجا، ص 31
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  بورژوایی   خرده   اقتصادی   عنصر   با   غالب  وجه  که  دارد   وجود   سوسیالیستی

  مسئله   پرولتاریاست.  قدرت   کنترل   تحت   رگه   ند چ  اقتصاد   این  کل   اما  ؛است

  خود   اقتصادی  و  سیاسی  قدرت   بر   اتکاء  به   کارگری  حکومت   که   است  این

  از  را  شرایط   نی ا  کند.  هموار  سوسیالیسم  به  گذار  برای  را  شرایط   د یبای م

  اقتصاد   با  تضاد  در   که   «دولتی   داریسرمایه »  ی اقتصاد  عنصر  کانال

 .گذاشت  اجرا لةمرح به  باید  نیست سوسیالیستی

  داری سرمایه   از  « انتقال»  دوره  یعنی  دوره،  این  در  که  کند ی م  تأکید   لنین

  داری سرمایه   بین  جنگ   ،پرولتاریاست  دست  در   قدرت  که   سوسیالیسم  به 

  و  بورژوایی  خرده   اقتصاد   بین   جنگ   که  نیست   سوسیالیسم   و  دولتی

  از  سوسیالیسم   و   دولتی   داری سرمایه   و   طرفازیک   خصوصی   داری سرمایه

 :کند ی م تأکید  ، سوءتفاهم هرگونه رفع برای مجدداً،  و  3۲است دیگر  سوی

  مقام  در   اقتصادی   لحاظ  از   دولتی  داریسرمایه   اوالً
  اقتصاد  یعنی )  فعلی   اقتصادی سیستم  با   قیاس  در  واالتری 

  دولتی  داری سرمایه   ثانیاً  و   دارد   قرار   (بورژوایی  خرده

 
 331همانجا، ص 3۲
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  که  زیرا   ندارد،  شوروی   قدرت  برای   خطری  و  ضرر  هیچ 
  کارگران   قدرتآن   در   که  است  دولتی   شوروی،  دولت

 33. است شده  تضمین فقرا و

 .است ناقص لنین  بحث  از کشاورز   تفسیر

  داری سرمایه   ثانیاً،  ،دهد ی م جلوه  ناچیز   عنصر  را   سوسیالیستی   اقتصاد  اوالً

  ی عن ی  کلیدی   مسئله   به   ثالثاً،   و   ند کی م  معرفی   داری سرمایه   نوعی   را   دولتی 

 : سد ینوی م  لنین  قول   از کشاورز  .کند ینم اشاره ابداً «پرولتاریا قدرت»

 ( را خرد  تولید )  را  آن   که باشد   این   باید   ما   هدف  تمامی
 .کنیم کانالیزه آلمان مدل نظیر دولتی داریسرمایه  به

  مفهوم   بیشتر   توضیح   برای   لنین  .دهد ی م  توضیح دیگری   گونه  به  لنین   اما

 :سد ینویم  چنین  کارگری حکومت  کنترل تحت دولتی  داری سرمایه

  چیز   هر  بر  مقدم  دهیم،  توضیح   بیشتر  را  مسئله  اینکه  برای
  ذکر   دولتی  داریسرمایه   باره  در  مشخص  نمونه   یک

 آلمان.  ؛است  کدام  مثال  این   که  دانندی م  همه  .کنمیم

 
 333همانجا، ص 33
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  معاصر  تکنیک  «کالم  آخرین »  با  ما  کشور  این  در
  یاشده ی ز یربرنامه  تشکیالت  و  بزرگ  داریسرمایه 
  ورژوایی ب  -  اشرافی  امپریالیسم  تابع  که  هستیم  مواجه
  حذف   است  شده  تأکید  آنها  روی  که  را  یکلمات  است.
  بورژوایی  اشرافی،  نظامی، دولت کلمات جایبه و کنید

  شکل   با  دولتی   بگذارید،  دیگر  دولت  یک   امپریالیستی،  و
  یعنی   دیگر،  طبقاتی  مضمون  با  دولتی  متفاوت،  اجتماعی

  مجموعه  تمام تا دهید قرار را پرولتری یا  شوروی دولت
  د یآ  دست  به  ،کندیم  ایجاد  را  سوسیالیسم  که  شرایط

  بزرگ  داریسرمایه   تکنیک  بدون   سمیالیسوس که  زیرا 
 باشد،  شده  بنا  مدرن،  علم  انکشافات  آخرین  اساس  بر  که

 . تاس غیرممکن

 :د یافزای م  لنین 

  قدرت  در   پرولتاریا   سلطه  بدون   سوسیالیسم  حالدرعین 
 34.الفباست حکم  در هم  این   است: غیرممکن دولتی

 
 333ص همانجا،  34
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  دوره   در   پرولتری   قدرت   بر   تأکید   یعنی  لنینیسم،  الفبای   همین   کشاورز

  )دولتی داریسرمایه  اقتصاد  کانال  از) سمیالی سوس  به  داری سرمایه  از گذار

  داری سرمایه   که  کند ی م  وانمود  چنین  و اندازدی م  قلم  از  خود   تفسیر   در  را

  نظام   یک  که   است  ایدولتی   داری سرمایه  همانا  د یگوی م   لنین  که  دولتی

 است،   واضح  و  روشن   لنین  مواضع  .باشد می  آلمان  مانند   داری سرمایه

  تحت  که  است  اقتصادی   عنصر   یک   لنین  نظرازنقطه   دولتی   داری سرمایه

  اقتصاد   به   انتقال  برای   را  راه   که  اقتصادی   عنصر   یعنی   پرولتاریا،   لطهس 

 ر یناپذ اجتناب  خاص   تولیدی  وجه  یک  نه   و  کند ی م  همواره  سوسیالیستی

  نیلن  .کنند ی م  نظارت   را   آن   اراده بی   افراد   عده   یک   مثابة به   پرولتاریا  که 

  یا   که  دهد ی م  نشان  کشاورز  اما  ؛کند ی م  بیان   دقتبه   را  خود  نظریات

  نداشته  مطالعه   برای   کافی   وقت  یا  و   نکرده   مطالعه   بادقت   را   وی  نظریات

 .است

  خود   ریتفس  ۲  شماره  بولتن  در  تعمیق،   و  مطالعه  ماه   هشت  از   پس  کشاورز

 .دهد ی م تکامل چنین  لنین  مواضع از را
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  جامعه   واقعی   وضعیت   و  تولیدی   مناسبات  از  لنین   که   ایعینی   تحلیل

  در   دولتی  داریسرمایه   رشد   و  نِپ  سیاست  که   است  این   ،دهد ی م  روسیه 

  عرصه   در   لنین  زمان   آن   که   سیاستی  . بود  ناپذیراجتناب   امری   اقتصاد، 

  اینکه   بهباتوجه   اما  ،دادی م  رشد   را  داریسرمایه   ، کردی م  تعقیب  اقتصاد

  مهار   قابل  داریسرمایه   این  بود  کارگری  حکومت  تدس   در  سیاسی  قدرت

  روسیه   در   اقتصاد  که   بود  این  ،بود   لنین   نظر  اساس   چه  آن  .بود  کنترل  و

  حزب   رهبران   سایر   که  زمانی   در   است  داریسرمایه   ، موردبحث  دوره  در

  سوسیالیستی   شوروی   در  تولیدی   مناسبات  که  ند داشت  اعتقاد   بلشویک

  غلبه   علت   به   اقتصاد   عرصه   در  که   دهد ی م  نشان  لنین   تحلیل   .است  شده

  است  بورژوایی   خرده  محیط   یک   در   که   کشوری   شرایط   علت   به   خرد،   تولید 

  حاکم   داریسرمایه   اقتصاد  پس  بورژواهاستخرده   با  جمعیت  اکثریت

 35. است

 
 334همانجا، ص 35
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  سیاست  کهازآنجائی  که  رسانده  نتیجه  این  به  را  کشاورز   مطالعه،  ماه  هشت

  که  سیاستی   ،بود  ناپذیراجتناب  اقتصاد   در  دولتی  داریسرمایه   رشد   و   نِپ

  داد ی م  رشد   را  داری سرمایه   کردی م   تعقیب  اقتصاد  عرصه  در  لنین  زمان   آن

  اقتصاد   »پس  است  داریسرمایه   روسیه  اقتصاد  که  بود   این  لنین  نظر   و

  حکومت   دست  در   سیاسی  قدرت   که ازآنجائی  اما  ؛ «است  حاکم   داری سرمایه

  اینکه   یعنی  .بود  کنترل   و   مهار  قابل  داری سرمایه   بنابراین  ، بود  کارگری 

  دهد،   رشد   شوروی  در  را  داریسرمایه  باید   پرولتاریا  که  داشته  اعتقاد  لنین

  جالبی   درس   چه  اقعاًو  باشد،  چنین  اگر  است.  ناپذیراجتناب   آن  رشد   که   زیرا

  موضعی   چنین  لنین  خوشبختانه  اما  !بگیرند   لنین   نظریات  از  باید   انقالبیون 

  «جنسی  مالیات»  مقالة  در   لنین  آنچه  با  سطحی  مقایسه   یک  یحت  نداشت.

  لنین   مواضع   با  آشنائی  عدم   صرفاً   کشاورز   مسئله   که   دهد ی م  نشان  نوشته، 

  نیز   تحریف  به  دست  او  است.  نبوده  مطالعه  برای  کافی  وقت  داشتن  عدم  و

 .است زده 

  اثبات  برای   چنین  هم   و   نیاید   وارد  او   بر   اتهامی  چنین   اینکه   برای   البته 

  که  ی آنجائ  .کند ی م  نقل  عیناً   را  او  مطالب   لنین،   با  خود  نظریات   انطباق
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  چند   ما  ،کند ینم   بیان  کامالً   را  لنین  منظور  ،کشاورز  هایقول نقل   صِرف

  بتوان   تا  م یکنی م  ذکر   را  هاقول نقل   همان  ترنیپائ  خط   چند   و   باالتر   سطر

 .کرد  قیاس  کشاورز مواضع با ،اش ی واقع  محتوای در   را آن  کل

  مبنی   خود  1۹1۸  مواضع  توضیح   از  پس ، «جنسی مالیات»  مقالة  در   لنین

  « دولتی  داریسرمایه »  تیماه  و   سوسیالیسم  به   گذار   دورة   درک   اهمیت  بر

  اقتصاد   به   انتقال  برای   را  زمینه  که   اقتصادی  عنصر   ک ی  مثابةبه 

  اتخاذ  دالیل   ،کند ی م   هموار   پرولتری،   حکومت  تحت  سوسیالیستی،

 :دهد ی م  توضیح چنین  را « نوین اقتصادی  سیاست»

  افزایش   دارد،   وریت ف  نکته  هر  از  بیش   امروز  آنچه
 تنها  است. دهقانی اقتصاد  مولد نیروهای سطح  بالواسطه

  و   داد  بهبود  را  کارگران  شرایط  توانی م  طریق  این  از
 و   کرد  تقویت  را  دهقانان  و  کارگران  بین  اتحاد

  در  آنچه  پس  کرد  تحکیم  را  پرولتاریا  دیکتاتوری
  جدی   اقدامات  از   است  عبارت  است  الزم  وهله   نخستین

 انجام  .دهقانان  مولد  نیروهای  سطح   رشد  برای  فوری  و
  اربار خو   به  مربوط  سیاست  در  مهم  تغییرات  بدون   امر  این 
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  از   است  عبارت  تغییرات  این  از  یکی  نیست.  ممکن
  حدود   در  حداقل  آزاد،  بازار  سیستم  کردنن ی گزیجا

  از   انتقال  اشکال  از  یکی  جنسی  مالیات  .محلی  معامالت
  شدید،  نیاز   لیدال   به   که  جنگی   کمونیسم   ویژه  شکل

  به   شویم،  متوسل   آن  به   شدیم   مجبور  جنگ  و  ویرانی 
 .است  محصوالت ادلهمب سوسیالیستی صحیح  شیوه

 کرد.   تحمیل  ما  بر  را  جنگی  کمونیسم  ،ویرانی  و  جنگ
  اقتصادی  وظایف   با   را  ما  که   سیاستی   جنگی  سمیکمون

  یک   نیا  باشد.  توانستینم   و  نبود  دهد  وفق  پرولتاریا
 ساختن  به که پرولتاریا صحیح  استیس بود. موقتی چاره

  است،  مشغول  دهقانی  خرده  کشور  یک  در  دیکتاتوری
  موردنیاز   صنعتی  محصوالت  با  غله  مبادله  از  است  عبارت
  ما  سیاستی. چنین به  است  انتقالی جنسی مالیات .دهقانان

  را  ما  چنان  جنگ  فشار  و  هستیم  ویرانی  در  حدی  به  هنوز
  در  دهقانان  به  میتوانینم  که  است  کرده  کوفته  هم  در
  محصوالت   ،ماست  موردنیاز  که  ای غله   مقدار   تمام  ابلمق

  را جنسی مالیات ما موضوع این  به علم با بدهیم. صنعتی
  عنوان به   را   موردنیاز  غله  حداقل   یعنی  ،میکنی م  معرفی
  صنعتی  محصوالت  با   را  بقیه  و  میکنی م  اخذ  مالیات
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  ما  که   است   چنان  ویرانی  و  فقر  .میکنی م  عوض 
  احیاء  را   دولتی  بزرگ  سیالیستی سو  تولید  میتوانینم

  به   حدودی  تا  باید  نیبنابرا  ؛ضربک ی  به  هم  آن  کنیم،
  به   و   ماشین  به   که   کرد  کمک   کوچک   صنایع   احیای 
  و   سوخت  و  خام   مواد  بزرگ  ذخایر  و  دولتی  ذخایر

  به   معینی  حدود  تا   توانندی م  و   ندارند  احتیاج  خواربار
  آن  مولد  نیروهای  و  رسانند  فوری  کمک  دهقانی  اقتصاد

 36چیست؟   کارها این  کلیه راتیتأث دهند. ارتقاء   را

  استثناء به   که   د یآی م  است  کرده   نقل   کشاورز  آنچه  ،قولنقل   این  ادامه   در

  زیر   در   عیناً  است،  داده   تغییر  را  مفهوم   که   ی اترجمه   اشتباه   چند   اصالح

 : است آمده

  معین   آزادی  اساس  بر  که   دیآی م  حاصل  نتیجه  این 
  و  بورژوازی  خرده )باشد  محلی  اینکه  ولو)  یبازرگان
  است.  بالتردید   مطلب   نی ا  .گرددی م  احیاء   داری سرمایه 

  سؤال   است.  آورخنده   موضوع   این   انگاشتن  دهیناد
  آن   توانی م  آیا  است؟  ضروری  امر  این  آیا  که  شودیم

 
 6، ص۲ بولتنی« در شورو ایشکست پرولتار  لیدر تحل ی»مسائل گره 36
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  هاسؤال  قبیلازاین   نیست؟  خطرناک  آیا  کرد؟  توجیه  را
 چنانچه)  فقط  هاسؤال   این   موارد  اکثر  در   و  شودی م  بسیار

  را   کنندهسؤال   لوحیساده  (باشیم  گفته  مالیم  بخواهیم
 ۱۹۱۸  سال   مه   ماه   در   من   که   تعریفی  به   .سازدی م  آشکار

  یهاشکل  به  مربوط  (ترکیبی   اجزاء)  عناصر  یبرا
  اقتصاد   در  موجود  قتصادیا  -  اجتماعی  گوناگون
  تواند ینم کسچ یه .دینداز یب نظر امداشته بیان کشورمان

 پنج   هر  (ترکیبی  اجزاء  با)  پله  پنج   این  همه  که  بشود  منکر
  تا   گرفته  وحشی   نیمه  شکل  یعنی   پاتریارکال،  از  شکل،
  موضوع  نی ا  دارد.  وجود  سوسیالیست،  شکل

  خرده   کشور   یک  در  که   است  انیع  خودی خودبه
  یعنی   دهقانی،  خرده  «اقتصاد  شکل»  با  تفوق  دهقانی،

  ی مادام  است.  بورژوایی  خرده   قسماً  و  پاتریارکال  قسماً
  خرده  شکل  به   کوچک  اقتصاد   دارد،  وجود  مبادله  که

  یک  ینا  3۷.یابد  تکامل  باید   داریسرمایه   -  ابورژو 
  ستا  اقتصاد  علم  الفبای  حکم  در  و  انکارناپذیر  حقیقت

  نیز   انهعامی  مشاهده   حتی  روزمره،   مشاهده   و  تجربه  که
 .است  آن مؤید
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  سیاستی   چه  اقتصادی  واقعیت  این   برابر   در   سوسیالیستی   پرولتاریای   پس

  دهقانان   مصرف   مورد   محصوالت  همه   باید   آیا  کند؟  تعقیب   تواند ی م  را

  عوض در  و بگیرد سوسیالیستی بزرگ  فابریک تولیدات محل از را پاخرده 

  « نیترحیصح»  و  نیترمطلوب   این  بگذارد؟   وی   اختیار   در   خام   مواد   و  هغل

  ة هم  میتوانینم  ما  ی ول  کردیم.  آغاز  ما  را  سیاست  همین  و  بودیم  سیاست

  این  به  و   میتوانی نم  وجههیچبه   بگذاریم،  وی  اختیار  در  را  محصوالت   این

  به   مربوط   یکارهانوبت   نخستین  که  یزمان  تا  هرحالبه  و  های زود 

  این   توانست  خواهیمن  منرسانی  پایان  به   را  کشور  سراسر  الکتریفیکاسیون

  تکامل   هرگونه   کرد   سعی  باید   یا  چیست؟  تکلیف  پس   دهیم.  انجام  را  کار

  با   که   را   داری سرمایه   یعنی   بازرگانی،   یعنی  غیردولتی،   خصوصی   مبادله 

  کلیبه   و  ساخت  ممنوع  است،   ناگزیر  امر  خردپا   مولد   هاون یلیم  وجود 

  حزبی   آن  خودکشی  حکم  در  و  سفیهانه  سیاستی  چنین  اما  ؛کرد  موقوف

  این   که  زیرا  بود،   خواهد   هانه یسف  برآید.  آن  اجرای  صدد  در  که  بود   خواهد 

  که  زیرا  بود،  خواهد  یخودکش است. غیرممکن اقتصادی لحاظ از سیاست

  مواجه   ورشکستگی  با   ناگزیر  برآیند،  سیاستی  چنین  درصدد  که  احزابی
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  گفتار   و  شهیاند   در  ،هاستیکمون  از  یبرخ  نپوشانیم.  را  خود  گناه  .شوند ی م

  دچار  سیاستی  چنین   به   همانا  و   شده   گناه  این  مرتکب   خود  کردار   و

  اشتباهات   باید   حتماً  سازیم.  برطرف  را  اشتباهات  این  میکوش یم  اند.گشته 

 .شد  خواهد  خراب کلیبه  کارها واال ساخت برطرف  را

  صدد   در   نباید   عاقالنه   سیاست  یگانه   و   ممکنه   سیاست  آخرین   نکه یا  اب

  باید   بلکه  برآمد،  داریسرمایه   تکامل   کردن  موقوف   یا  ساختن  ممنوع

  لحاظ   از   امر  نی ا  ،انداخت  دولتی  داریسرمایه   مجرای  به  را  آن   کوشید 

  بازرگانی  عناصر  که   جا  هر   دولتی  داریسرمایه   زیرا   است،  ممکن   اقتصادی 

  درجات   به   و  انحا  از  نحوی  ه ب  ،است  موجود   داری سرمایه   لی طورکبه   و   آزاد

 .دارد جود و  فمختل

  دولتی   داریسرمایه   با  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  و   شوروی   دولت  توانی م  آیا

 کرد؟   همساز و  داد  پیوند  و  آمیخت

  ثابت  1۹1۸ مه ماه  در را آن من که بود موضوع نیهم است. ممکن البته

  همان  در   گذشته، ن یازا  باشم.   کرده   ثابت   وقتن آ  در   امیدوارم   و   کردم ی م
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  ی مالک  خرده  عنصر   با  38سه یمقا  در   دولتی   داریسرمایه   که   کردم   ثابت  وقت

  که   یکسان  است.  پیشبه   گامی  (بورژوایی  خرده  و  پاتریارکال  خرده   از  اعم)

  مرتکب  ،کنند ی م  مقایسه  سوسیالیسم  با  فقط   را  دولتی   داری سرمایه

  کنونی   قتصادی ا  -  سیاسی  شرایط   در   که   زیرا  ،شوند ی م  فراوانی   اشتباهات

 .کرد مقایسه  نیز  بورژوایی  خرده  تولید   با را دولتی  داری سرمایه باید  حتماً

  طرق   شفک  از  است  عبارت  - کپراتی  خواه  و   تئوریک  واهخ  - همسئل  تمام

  ی امر  که   را  داریسرمایه   تکامل   باید   چگونه  که   موضوع   این   برای   صحیح

  داری سرمایه   مجرای  به  است،  ناگزیر  )معین  مدت  برای   و  معین  حدود  تا)

  امر   باید   چگونه   و   کرد   فراهم  آن  برای   باید   شرایطی  چه   داد،  سوق   دولتی

 
آورده شده است، جمله مذکور به   (ی)متن فارس  نیدر نقل قول کشاورز که از منتخب آثار لن  38

که مبادله وجود دارد، تکامل اقتصاد کوچک عبارت است از    یمادامآمده است: »  ریشکل ز  نیا
 آمده است:  نیچن یسیدر متن انگل کهیدرصورت «یدارهیتکامل سرما ای ییبورژواتکامل خرده

Once you have exchange, the small economy is bound to 

develop thepetty-bourgeois-capitalist way 
نم  آنچه را  نقل کرده است، مفهوم  ا  تواندی و م  رساندی کشاورز  تفس  نیبه    شود که:   ریشکل 

  ن یجا چن  چیدر ه  نی لنکه درحالی  «یدارهیتکامل اقتصاد کوچک عبارت است از تکامل سرما»
 . به نِپ نداشت  یجنگ سمی در مورد دوره انتقال ازکمون یایابیارز
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  تأمین   نزدیک   آینده   یک   در   سوسیالیسم   به  دولتی   داری سرمایه   تبدیل

 ؟ شود

  تکامل   شوروی   حکومت   چگونه   که   این  نمونه  یا  مورد  ن یترساده

 3۹.است ات« امتیاز» کند ی م متداول   را دولتی  داری سرمایه

  مورد   در  نیلن  (است.  افتادهازقلم   کشاورز  متن   در  قولنقل   این  ادامه)

 :دهد ی م  ادامه چنین پرولتاریا، حکومت تحت  ،اتامتیاز

 اتحاد  با  بلوک  قرارداد،  یک   از  است  عبارت  اتامتیاز
  داری سرمایه   با   پرولتری  یعنی   شوروی   دولتی  قدرت 
  شیوه   به   را   کارها  که  خرد  مالکیت  عنصر  علیه   دولتی

  او   .دهدمی   انجام   سود  کسب  خاطربه   و  داری سرمایه 
  العادهفوق  سود  تحصیل  خاطربه   دار(سرمایه   مالکخرده)
  آن   به  دسترسی  امکان   توافق  بدون   که   خامی  مواد  یا  و

 
 ایمقابله و    سمیالیرا فقط با سوس  یدولت  یدارهیکه سرما  یکسان: »در متن کشاورز آمده  3۹
 those whoآمده:  یسیدر متن انگل  ( اضافه شده است  « مقابله»  کلمه)  «کنندیم  سهیمقا

compare state capitalism only with socialism 
  تواندیم  یدولت  یداره یمفهوم را دهد که سرما  نیا  تواندی در نقل و قول کشاورز است م  آنچه

را در مقابل    یدو عنصر اقتصاد  نیجا ا  چیه   نیلن  کهی درصورت  رد،یدر تقابل قرار گ  سمیالیبا سوس
 . قرار نداد گریکدی
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 پرولتری  حکومت  با  ،کندی م   تهیه  یدشواربه   یا  ندارد
  از   شوروی   حکومت  .شودی م   قرارداد  تدوین  به   حاضر

  رشد   از  است  عبارت  آن  و  شودی م  عایدش  عنف   امر  این 
 4۰مولد.  نیروهای

 است:  آمده نیز کشاورز متن  در مطلب  این ادامه 

 دولتی  داری سرمایه   کردن  متداول  با  شوروی  حکومت
  تولید   مقابل  در  را  بزرگ   تولید  امتیازات،  صورت به

  ،ماندهعقب   تولید   مقابل  در   را  پیشرو  تولید   کوچک،
 ، کندی م  تقویت  دستی  تولید  مقابل  در  را  ماشینی  تولید
  خودش دست  در که را   بزرگ صنایع  محصوالت  میزان
 مناسبات  و   دهدی م  افزایش   ( اشسهمیه   به   نسبت)  است
  مقابل  در   را،  دولت  طرف  از   شده  تنظیم  ادیاقتص

 41. کندی م  تقویت  آنارشیستی  و  بورژوایی  خرده  مناسبات

  تر روشن   برای  ما  اما  ،دهد ی م  خاتمه  لنین  قولنقل   به  کشاورز  اینجا  در

 :سد ینوی م  چنین ادامه  در نیلن  .میدهی م  ادامه  مطلب، شدن

 
 11، ص 1۰، ص ۲۰منبع  4۰
 346، ص 345، ص 14منبع  41
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  شود،  اجرا   قاعده  با  و   اطیبااحت  اگر   امتیازات،   سیاست
  وضع   سریعاً   تا  کرد   خواهد  کمک   ما  به  تردید  بدون

  امتیاز  .بخشیم  بهبود  را  دهقانان  و  کارگران   وضع  تولید،
  تناسب به   بستگی  بود،  خواهد  خطری ب  و   سودمند  ما  برای

  حل   مبارزه  لهیوسبه   که  است  ای مسئله   و  دارد  قوا
  مبارزه   دامه ا  و  مبارزه  از  نوعی   هم  امتیاز  زیرا  ،شودیم

  شرایطی   هیچ   تحت و است   دیگر  شکل  به  طبقاتی
  نیست.  طبقاتی  صلح   با  طبقاتی  مبارزه   تعویض  معنایش

 4۲. کرد خواهد  معین عمل  ،را  مبارزه طرق

  ی راحتبه   تواند یم   باشد   داشته  را  لنین   نظریات  تحریف  قصد   کسی  اگر  حال

  معتقد   لنین   که  کند   ادعا  کافی  توضیح  بدون  و   قولنقل   یک  زدن   سروته  با

  کردن  موقوف   یا   ساختن  ممنوع   صدد   در   نباید   که   است  بوده   نظر   این   به

  اعتقاد   لنین   که   دهد ی م  نشان  را   این  جمله   این  و   برآمد   داری سرمایه   تکامل

  روشی   چنین   نیز   کشاورز   است.  داشته   شوروی   در   داری سرمایه   تکامل   به

 :کند ی م اتخاذ  را

 
 1۲، ص ۲۰منبع  4۲
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  .است  داریسرمایه   روسیه  اقتصاد  که   بود  این   لنین  نظر
  باید   را   داریسرمایه   یا   و  است  حاکم   داریسرمایه   اقتصاد

 داد.  رشد

  سال   در  لنین،  اتینظر  است.  لنین   نظریات  تحریف   این  که   است  واضح

  مالیات »   مقالة  در   لنین  آنچه  گیرد.   قرار  بررسی  مورد  کل  در   باید   ، 1۹۲1

 کرد:  خالصه  زیر  ترتیب  به  توانی م را  نگاشته «جنسی

سرنگون    یی پس از انقالب اکتبر، دولت بورژوا  ،یاس یاز لحاظ س  -1

)شوراها( متمرکز شده و    ا یدر دست پرولتار  یاس یشد و قدرت س 

 شد. لیتشک  ییحکومت شورا

  بورژوایی   دولت   با  زمانهم   داری سرمایه  نظام  اقتصادی،  لحاظ   از -2

  به   داریسرمایه   از  انتقال  مرحلة  وارد   جامعه  و  شد   سرنگون

 است  عبارت   گذار  مرحله  مشخصه   وجه   است،  شده  سوسیالیسم

 اقتصاد  نظیر  اقتصادی   عناصر  گوناگون   اشکال   از  ترکیبی   وجود   از

 است(  غالب  که )   ،خرد  کاالیی  تولید  ،داریسرمایه   از  ماقبل



63 

  اقتصاد  و  دولتی  داریایه سرم  ،خصوصی  داریسرمایه 

 . سوسیالیستی

  و  خرد  داریسرمایه   ،داریسرمایه  از  ماقبل  ی اقتصاد  عناصر -3

  و   دولتی  داریسرمایه   اقتصاد  با  تقابل   در   ، داریسرمایه 

  دولتی  داری سرمایه   که   رایز  ؛ دارند   قرار   سوسیالیستی   اقتصاد

  پس  .آورد ی م  فراهم  سوسیالیستی  اقتصاد   برای  را  مادی  تدارک

 باید   دارد،  دست  در  را  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  که  لتاریاپرو

  در   که  را   داریسرمایه   -  بورژوایی   خرده  تکامل  و  کوچک  اقتصاد

 ،ناپذیراجتناب  آن   تکامل  و   است  غالب  روسیه   مانند   دهقانی   کشور

  دولتی   داریسرمایه   ی اقتصاد  عنصر  طریق   از   سوسیالیسم  مسیر   به

  افتاده عقب   روسیه   در  سوسیالیسم،  ساختن  که   را یز  ؛دهد   سوق

  پیشرفته   تکنیک  اساس   بر  باید   را  سمیالیسوس   نیست.  آماده  هنوز

  به   خرد  داریسرمایه   از  انتقال   دولتی،   داری سرمایه ساخت.

 .کند ی م  عملی کارگری حکومت  را سوسیالیسم
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  سال  در   چه  و  انقالب  از  قبل   چه  ،هاک یبلشو  اقتصادی   برنامه -4

  عنصر  طریق   از  که   بود  نیا  1۹۲1  سال  در  چه  و   1۹1۸

  فراهم   را   سوسیالیستی  اقتصاد   به   گذار  شرایط   دولتی   داری سرمایه

  مانوفاکتور   کاالهای   با   را  محصوالت  و   دهند   رشد   را   ع یصنا  آورند، 

 ناشی  ویرانی   و  جنگ  علت  به  اما  ؛کنند   مبادله  دهقانان  موردنیاز

  تحمیل  جامعه  بر  جنگی«  کمونیسم»   ی اقتصاد  سیاست  آن،   از

  دهقانان،   از   افزونه   محصوالت  ضبط   و   اتخاذ   سیاست  یعنی   شد،

  ضدانقالب  و   هاستیالیامپر  تهاجمات  علیه   انقالب   از   دفاع   برای

  اقتصادی   »سیاست  1۹۲1  سال  در  موانع،  این   رفع   با  داخلی.

  تدارک  به   « جنگی  کمونیسم»  از  انتقال  شرایط   که  شد   طرح  نوین«

 .آورد فراهم را  سوسیالیستی«»  اقتصاد

  وضع  بهبود   و   برد  پیش  امر  در   تسریع  و مولد  نیروهای  رشد  برای -5

  کامل   کنترل   تحت   اقتصادی،   نشینیعقب   یک   دهقانان  و   کارگران 

  نوین«  اقتصادی   »سیاست  شد.  ضروری   کارگری،   حکومت

  مالیات  اتخاذ  آزاد،  بازار  جاد یا  بود.  نشینیعقب   این  بیانگر  )»نِپ«(
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  عدم  جنسی(   مالیات)  ، دهقانان  از  افزونه   محصوالت  شکل  به

  اعطای  و  داریسرمایه   -   بورژوا  خرده   تولید   تکامل  از  جلوگیری 

  نِپ  است.  سیاست  این   اقدامات  از  خرد،  داریسرمایه   به   امتیازات

 .بود موقت سیاست یک  واقع   در

  مبارزه   یک   حالدرعین   خرد   دارانسرمایه   به   امتیازات   اعطای -6

  طبقاتی   صلح   مفهوم  به  وجه هیچبه   و   بود   دیگری   شکل   به   طبقاتی 

  پرولتاریا   حکومت   بین   قرارداد   یک  مفهوم   به   ازات یامت  نبود. 

  این  در  طرف دو هر  بود. دیگر سوی  از دارانسرمایه  و  طرفازیک

  حکومت   و   بردی م   سود  دارانسرمایه  بودند؛  نفعی ذ   قرارداد 

  به   گذار  یعنی   لد، مو  نیروهای   رشد   برای  را  زمینه   پرولتاریا

  حکومت   متوجه   نیز   خطری   چیه  .کردی م   آماده  سوسیالیسم

  دست  در   اقتصادی   و   سیاسی  قدرت  که   زیرا  نبود،   پرولتاریا

 .بود پرولتاریا
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  در   لنین   مواضع  به  شباهتی  نیترکوچک   کشاورز  تفسیر   که  است  بدیهی

  « داریسرمایه   رشد »  از   صحبت   مورد  هیچ   در  نیلن  ندارد.  نِپ،   مسئله   مورد 

  نیاورده   میان   به   «است  حاکم   داری سرمایه   اقتصاد »  نکه یا  یا   و  روسیه   در

  صرفاً   زمان  آن  در   هابحث   گونه این   که  زیرا  کند،  چنین  توانستی نم  و  است

 .گشتند ی م  طرح هاک یمنشو توسط 

 ۱۹۲۲  در   ن ی لن   نظریات   و   کشاورز   « ارکسیسم م » 

  مارس   در   روسیه  کمونیست   حزب   یازدهم   کنگره   نِپ،   از   پس  سال   کی

  سال   یک  نتایج  بندیجمع   کنگره   اصلی  هدف  شد.  لیتشک  1۹۲۲

  که  بود   یاکنگره  آخرین  ضمن  در  این  و  بود  « نوین  اقتصادی  سیاست»

  سیاسی  گزارش   کنگره   این  در  نیلن  کرد.  شرکت  آن  در   مرگش  از  قبل   لنین

  لنین،   خود  نظریات  بررسی  از  قبل  داد.  ارائه  حزب  مرکزی  کمیته  طرف  از  را

  او   .میپردازی م  کنگره   این   در   لنین   یهابحث  از   کشاورز   تفسیر  به   ابتدا  در 

 :د یگوی م

  ما  که  دهدی م  توضیح   نِپ  بادررابطه   ۱۱  کنگره  در  لنین
  وجود   به  را  داری سرمایه   ما  اگر   نبود   گریزی  این   از  را 
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  رد   این   از   میتوانستی م  و  میدادی نم  رشد   ، میآوردینم
  میخواستی م   ما  اگر  بودیم  تردرست   کامالً  این  شویم،
  امتیازات  این میتوانستینم کنیم، حفظ را سیاسی قدرت

  یعنی  دهقانان  به  متیازاتا  این   دادن  ندهیم.  دهقانان  به  را
  رشد   یعنی  کاال،  مبادله  یعنی  دادوستد،  رشد

  را   داریسرمایه   این  ما  که  بهترچه   پس  داری.سرمایه 
  مقابل  در  .ببریم  پیش  باال   از  کنترل  با  و  آگاهانه

  راست  و  چپ  به  که   بلشویک  حزب   در  هاون یسیاپوز
  که  تولیدی  مناسبات  این   که  بود  این  لنین   بحث  ،زدندیم

  و  است   داری سرمایه   مناسبات  کالً  دارد   وجود   اکنون
  مناسبات  به  اقتصاد  عرصه  در  نتوانست  وقتهیچ   روسیه
 43. دهد پایان  داریسرمایه 

  چه   اقتصاد  بر  آن   تأثیر  و   نِپ  نتایج  مورد   در   لنین  خود  دید   باید   حال

  مونیست ک  حزب  یازدهم  کنگره  به  سیاسی  گزارش   در  نیلن  .د یگوی م

 :د یگوی م  روسیه

 
 346، ص 14منبع  43
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  عبارت   نوین   اقتصادی   سیاست  مورد  در   مهم   نکته   اکنون
  کاری   نی ا  پیش.  سال  تجربه  صحیح   فراگرفتن  از  است
  هستیم.  آن  انجام   خواهان   ما   و  داد   انجام  باید   که   است
  که  بدانیم  باید  برسیم،  آن  به  بهاء  هر  به  میخواهیم  ما  اگر

  را  مسائل  سایر  هک  است  قاطعی  و  اساسی  مسئله  نِپ  مسئله
  بین  پیوند  استقرار   از   است  عبارت   آن  و  کندی م  خود   تابع

  چندان نه)  .ایمکرده   آن  ساختن  به  آغاز  که  نوین  اقتصاد
  ایم، کرده   ساختن  آغاز  هرحالبه  اما  ناشیانه،  خیلی  خوب،
  مبنای   بر   سوسیالیستی،  اقتصادی  نوین،  کامالً   یاقتصاد

 44.دهقانی اقتصادی و (توزیع و تولید نوین سیستم یک

 کنیم:  مقایسه  او گزارش  از  کشاورز «تفسیر» با را  لنین گزارش  حال

  ن ی نو  اقتصاد  بین  پیوندی  استقرار  نِپ  مسئله  دیگویم  لنین
  اقتصاد  و  )کامل  چنداننه  اما)  سوسیالیستی  اقتصاد  یعنی
 .است یدهقان

  رشد   باعث  نِپ  که   است  معتقد   لنین   که   کند می   تفسیر   کشاورز 

  مناسبات  کالً  تولیدی  مناسبات  روسیه  در   وی  اعتقاد  به  و  شد   ی دارسرمایه

 
 6-۷، ص۲۰منبع  44
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  به   اقتصاد   عرصه  در  نتوانست  وقتهیچ  روسیه   و  است  داری سرمایه

 ...دهد  پایان داری سرمایه مناسبات

  یهابحث   به   استناد  صحت  و   خود  نظریات  باتاث   برای  کشاورز،  دیگر،  بار

 . آوردی م  قولنقل  وی خود  از  لنین،

  روسیه   کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  سیاسی  گزارش   در  1۹۲۲  سال  در

  و   داری سرمایه  رشد   ضرورت  توضیح  در  لنین  حزب،  یازدهم  کنگره  به

  :د ی گوی م  دولتی  داریسرمایه  سمت به اقتصاد کردن  کانالیزه

  درج   زیر   در  عیناً  را  آن   ما  که  آوردی م   لنین  از   یقولنقل   اینجا  در  کشاورز)

  را  او   بحث   ادامه   سطر   چند   مطلب،   شدن   ترروشن   برای  سپس   و  میکنی م

 45(مییافزای م  آن به

  اقتصادی   سیاست  که  کنم  اشاره   مسئله  این  به   خواستمی م 
  یا   است  تحول  یعنی  اولوسیون  چیست؟  هاک ی بلشو  نوین

  جریانی  ،دیدانی م  چهچنان  که   اسمناوخویها   تاکتیک؟

 
  ه، ی روس  ستیکنگره حزب کمون  نیازدهمیبه    یمرکز  تهیاز طرف کم  نیلن  یاسیگزارش س  45
 ( ۲6۹، ص33)جلد  یسیمتن انگل ؛نی، مجموعه آثار لن1۹۲۲مارس  ۲۷
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  جریان   یک  و  یافته  رخنه  و  روسیه  مهاجرین  بین  است
  رجال   ن یتربزرگ   آن  رأس  بر   که  سیاسی   و  اجتماعی 

  یعنی   کلچاک  سابق  دولت  وزرای  برخی  و  کادت
  که   اندرسیده   عقیده  این  به  که  اندایستاده   افرادی 

 است  روس  دولت  ساختمان  کار  در  شوروی  حکومت
  کنند. می   طرح  مذکور  نحو  به  را   مسئله  آن  از  پس  لذا

  حکومت  این  اما  است:  چنین  ویهااسمناوخ  استدالل
  است؟  دولتی  چگونه  ساختمان   کار  در  شوروی

 کمونیستی  دولت   یک  این  که  ندیگوی م  هاستیکمون
  یعنی   است  تاکتیک  یک  این  که   دهندی م  اطمینان  و  است
  را  خصوصی  دارانسرمایه  ایلحظه   در  هاک یبلشو  اینکه

  خود هدف  به   گویا   که   است پسازآن  و   گذارندی م  قال
  چه   آن   دتواننی م   هاکی بلشو  ی ول  .ندیآی م  ایلن

  نبوده،   تاکتیک  واقع   در  این  اما  ؛بگویند  است   دلخواهشان
  طرفبه   آنها  است.  درونی  استحاله  یک   و  اولوسیون  بلکه

  را  آنها  باید  ما  و  کنندیم  سیر  بورژوایی  عادی  دولت
  مانجا  مختلف  مجاری  از   تاریخ   سیر  کنیم.  حمایت

  د خو  به   کمونیست  قیافه  حتی   اینها  از   برخی  .ردیگیم
  هست،  نیز  تریرک  اشخاص  شانةمیان  در  ولی  درنیگیم

  وزیر   «کلچاک»  زمان  در  گویا   که  «استریالوف »  جمله  از



71 

 شما»  :دیگوی م  و   نیست  موافق   خود   رفقای   با  ی و  بود.
  مدعی   من  ولی  بگویید  دیخواهی م  کمونیسم  درباره
  من   اولوست.  بلکه  نیست  تاکتیک  آنها  کار  این  که  هستم

  ما   به  خود  صریح   اظهارات  این   با  استریالوف  که  آنم  بر
  شغلی   علت  به  من  برای  ویژهبه   و  ما  یبرا  .رساندی م  نفع
 کمونیستی  یهاروغ د  افتدی م  تفاقا  زیاد  بسیار  دارم  که

  گاهی   که  مییانم  استماع  روز  هر  را  کنی  شیرین   مذاق
  های دروغ   یجابه   حال  است.  آورتهوع   العادهفوق

  در   و  رسدیم  دستم  به  «ز اسمناو»  روزنامه  ،کمونیستی
  وضع  شما  کشور  در  :شودی م  گفته  صریحاً  آنجا

 و  دیکنمی   کر ف  شما  که  نیست  طور آن   وجههیچ به
  عادی   منجالب  در  دنیغلت  مشغول  واقع  در  آنکهحال

  وباره د  که  رسید  خواهد  زمانی  و  هستید  یز بورژوا
  خواهد   اهتزاز   در   شعارها  انواع  با   کمونیستی  هایرچمپ

  در   دائماً  ما  که  نیست  چیزی  تکرار  تنها  مطلب   این  .بود
 حقیقت   ذکر  وسادهصاف  بلکه  میشنویم  خود  مونپیرا

  چنین   یک   مشاهده  است.  طبقاتی  دشمن   جانب   از  طبقاتی
  کشور  در   که   نیست  این   شدنش   نوشته  علت   که   چیزی

  است   غدغن   و  شود  نوشته  طورن ی ا  است  رسم  کمونیستی
  یک   واقعاً   این   که   است   آن   بلکه  شود،   نوشته  طور آن
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  از  پردهی ب   و  خشن   نحوی  به   که   است   طبقاتی  حقیقت
 است.   مفید  بسیار  ،شودیم   هدشمر  تیطبقا  دشمن  جانب

  مداخله   از  و  بود  بورژوا  و  کادت  آنکه  با  الوفیاستر
  شوروی   حکومت   از  پشتیبانی  دار طرف   من   گوید:نمی

  است   گذارده  پا  ایجاده   در  آنکه  برای  هستم،  روسیه  در
 کند.می  سیر وابورژ عادی  حکومت طرفبه  که

  نظر   رد  باید   من   نظر  به  که  است  مفیدی  بسیار   چیز  این 
  ما  برای   سندینوی م   چنین  اسمناوخویها   ی وقت  شود.  گرفته
  را   خود  تقریباً  آنها  از   برخی  که  است  زمانی   از  بهتر   خیلی

  از   انسان   کهنحویبه   هم   آن  و  کنندی م  وانمود  کمونیست
  آیا که دارد شک و دهد تشخیص تواندینم بساچه  دور
  دیبا  کمونیستی.  انقالب  یا  دارد  ایمان  خدا  به  شخص  این

 هستند.  مفید  گوییرک   دشمنان  چنین  که  گفت  صریح 
  آن  بارة  در  استریالوف  که  مطالبی  که  گفت  صریح   دیبا

  به  را  مقوالت   انواع   خ یتار  است.  ممکن  دیگوی م  سخن
  دیگر   و  فداکاری  و  ایمان  به  توکل  .است  دیده  خود

  جدی   کار   وجههیچ به   سیاست  در   اخالقی   عالی   صفات
  افراد  از   معدودی  ة عد  نزد  در   اخالقی  عالی  صفات  نیست.
  عظیمی  یهاتوده   را  تاریخی  کار  فرجام  ولی  دارد  وجود
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  آنها   با   افراد  کنند  کوچ  تعداد  آن   اگر  که  کنندی م  معین
 مؤدبانه  هم  چنان  اندک  تعداد   این  با  گاهی  نیایند  جور

 .کنندی نم اررفت

  گویی رک   این  باید  لذا  است  فراوان  مثال  قبیلازاین 
 حقیقت   که  یدشمن  گفت.  تهنیت  را  اسمناوخویها 

  در   که  کندی م  اشاره  خطری  آن  به   و  کندی م  بیان  طبقاتی
  ناگزیر  وضع  این  که  کوشدی م  دشمن   دارد.  قرار  ما  مقابل
  هزار  هاده   و   هزاران  روحیات  ترجمان  ها یاسمناوخو  شود.

  و   شوروی  کارمندان   یا  و   بورژواها  انواع  از  تن
  ن یا   هستند.  ما  نوین   اقتصادی  سیاست  کنندگانشرکت

  به   که  است   جهت   همین   به  و   است  حقیقی  و   واقعی  خطر
  هم   واقعاً  شود.  معطوف  عمده  توجه  باید  مسئله  این 

 46آمد؟  خواهند پیش کیکدام 

  ح یتوض  اثبات  از  است  عبارت  فوق   قولنقل   ذکر  از   ورزکشا  هدف  نخستین

  قولنقل   آن  در  لنین   اما  ؛روسیه  در  یدارسرمایه   رشد   ضرورت  مورد  در   لنین

 
 ۲۰، ص6منبع  46
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  در   ن یلن  .کند ی نم  روسیه  در   ی دارسرمایه   رشد   به   ایاشاره   نیترکوچک 

 : کند ی م بیان مضمونی   چنین با دیگر  کسان قول   از مطلبی  صرفاً واقع 

  ،سابق  دولت  وزرای  از  برخی  و  کادت  رجال  نیتربزرگ 
  ساختمان  کار   در   شوروی   حکومت   که   دارند  عقیده 
  است.  (تزاری  داریسرمایه   دولت  یعنی)  روس  دولت
  ندیگوی م   روسیه  پرولتاریای  طبقاتی  دشمنان  از  برخی
  دولت   طرفبه   شوروی   کارگری   دولت   و  هاک یبلشو

  حمایت   ار  آنها  باید  ما  و  کنندی م  سیر  بورژوایی  عادی
  اظهار   استریالوف،  بورژوا،  سابق  وزیر  یک  .کنیم

  در   شوروی  حکومت   از   پشتیبانی  دار طرف   او   که   دارد یم
  است   گذارده   پا  ای جاده   در   شوروی  زیرا   هست   هیروس
 کندی م سیر بورژوایی  عادی  حکومت طرفبه  که

  دارند   ادعا که هستند  پرولتاریا  طبقاتی  دشمنان و  بورژوازی  این  هنتیج   در

  کشاورز   که  است  بدیهی  !لنین  نه   و  است  کرده  رشد   داریسرمایه   روسیه  در

  سخنان   گویا  که  کند ی م  وانمود  تلویحاً  اما  ؛کند   انکار  تواند ی نم  را  مطلب  این

  یی گورک   به   وی  که   زیرا   است،  لنین   تأیید   مورد  پرولتاریا   طبقاتی  دشمنان

  سخنان   نیلن  . است  نادرست  نیز   برداشت  نیا  . د یگوی م  ت یتهن  آنان
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 دهد ی نم  قرار  تأیید   مورد  را  بورژوازی   سابق  وزیر  و  کادت  رجال  نیتربزرگ 

  بیرون   گورک   دشمنان  زبان  از   که  -  داریسرمایه   به  بازگشت  خطر  که

  را   -   شودی م   شنیده  نیبواقع   ریغ  یهاستی کمون  دهان   از   نیز   و  د یآی م

  کند ی م  بیان   را  طبقاتی   حقیقت   ، دشمن  که   د یگوی م  نیلن  .کند ی م  تأکید 

  احیاء  خطر یعنی دارد،  قرار ما  مقابل در  که  کند ی م اشاره خطری  آن به  و

  صریح  باید   که  خطری   داری،سرمایه   نظام  بازگشت  و  بورژوایی  حکومت

  نظرازنقطه   ا یآ  ( است  داده رخ   اینکه   نه   و)   . دهد   رخ   است  ممکن   گفت 

  قطعی   احیاء  با  داریه سرمای   بازگشت  امکان  مورد   در   هشدار   ،کشاورز

 ؟کنند ی م  بیان را واحد   مفهوم یک  داری،سرمایه

  توضیح   به  لنین  که  را  قولنقل   همان  ادامه  و  ابتدا  در  کشاورز  آن،  بر  مضافاً

  را  مدتکوتاه   در  داری، سرمایه   بازگشت  خطر  وجود   عدم  و   نِپ   یهادرس 

  را   قولنقل   همان  آخر  قسمت  ابتدا  ما  است.  انداخته  قلم  از  ،کند یم  اشاره

 : میآوری م

  مقابل   در  که  خطری  به  و  بیان  را  طبقاتی  حقیقت  دشمن
  را   وضع  این  کوشدیم  دشمن  .کندی م  اشاره  دارد  قرار  ما
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  و   هزاران  احساسات  هایاسمناوخو  کند.  ناپذیراجتناب
  که   کنندی م  بازتاب  را  کارکنانی  یا  و  بورژوا  هزار  هاده
  ن یا  هستند.  ما  نوین  اقتصادی  سیاست  ساختن  خدمت  در

  این  به  که  است  علت  همین  به  است.  اصلی  و  واقعی  خطر
  برنده  کسی  چه  :داریم  معطوف  ویژه  توجه  باید  سؤال

 شد؟  خواهد 

 (: میدهیم  ادامه  اما است، نیامده  کشاورز متن در  مطلب این ادامه )

  گونههیچ   امروز  .امکرده  صحبت  رقابت   مورد   در   من
  را   ما  گلوی  کسهیچ   ؛نیست  ما  متوجه  ایحمله 

  پیش  چه   فردا   دید  باید  هنوز  که   است  درست  .فشاردینم
  مسلحانه   حمله  مورد  ما  امروز  اما   داشت  را   آمد  خواهد 
 4۷. نیستیم

  که  داریسرمایه   بازگشت  امکان  گرچه  که  است   معتقد   لنین  نتیجه،  در

  که  را یز  ؛نبود  شوروی  روز  آن  مسئله  اما  دارد،  وجود   کنند ی م  ادعا  دشمنان

 48. هستیم  اقتصادی  سالح   مجموع  صاحب  ما داریم، اختیار  در  را  قدرت  ما

 
 84۲ص ن،ینقل از منتخب آثار لن  ۲۰-۲۲، ص6منبع  4۷

 ۲8۷ص، ۲۹منبع  48
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  و  هاشرکت   ه ی کل  ماست.  دست  در  اقتصادی  اصلی  قدرت  که  زیرا

  دست   در   اقتصادی  قدرت   ماست.  دست   ...   و   آهنراه   بزرگ،   کارخانجات

  کافی   اندازهبه   کمونیسم  به  انتقال  تضمین  برای  روسیه  پرولتری  دولت

 4۹. است

 رشد   در  نه   روسیه  روز   آن   اصلی   مسئله   کشاورز   نظر   برخالف   پس

  مسئلة   بود.  نهفته  داریسرمایه  بازگشت  امکان  در  حتی  نه  و  یدارسرمایه

  عدم   و )  ی قتصادا   وظایف  پیشبرد   امر   در  هاستیکمون  کافی   تجربه   ،اصلی

 :د یگوی م رک  خیلی  ن یلن بود.  (مسائل مورد  در  یی گوک ر وجود 

  که   دادیم  نشان  وضوح  طور  به  ما  گذشته  سال  یک   در
  دیگر  باریک   و  5۰. نیستیم  اقتصادی  امور   اجرای  به   قادر

  آنها   در  که  مخلوط  یهاشرکت  پیشبرد  امر  موارد  در
 مشارکت  هاستیکمون  و  خارجی   و  روسیه  دارانسرمایه 

  این  که  بگویم   اغراق   بدون  که   دهید   اجازه   51.کنندیم

 
 ۲85همانجا، ص 4۹
 ۲88همانجا، ص 5۰
 ۲۷4همانجا، ص 51
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 تنها نه   علیه  کنندهتعیین  و  نهایی   جنگ  یک  خود  امر
  داری سرمایه   علیه   که بل  ، است  المللی بین   داری سرمایه 

  بیرون  سر  دهقانی  اقتصاد  از  که   است  روسی  بومی
  کل   ما  داریم.  سیاسی   قدرت  ما  آن   بر   غلبه  ی برا  ...آورده

 ببرید  نام  چه  آن  هر  ما  داریم.  دست  در  را  اقتصاد  و  منابع
  همین   اگر  هستیم.  کاردانی  فاقد  ما  کاردانی،  از  غیر  داریم
 مثابهبه   و   بگیریم   گذشته  سال  تجربه   از  را   ساده   درس
 فائق   مشکالتمان  بر  ۱۹۲۲  سال  کنیم  استفاده  آن  از  راهنما

 5۲.آمد  خواهیم

  عدم  «نوین اقتصادی سیاست» از پس سال یک   زمان، آن  محوری  مسئله

  که   داشت  اعتقاد  ن یلن  بود.   هاستیکمون  (کاریندانم   یا  و )  ی کاردان  وجود

 یهاشرکت   ایجاد  هتجرب  و  اند رسیده   دهقانان،  با  ارتباط  یعنی  نِپ،  اهداف  به

  ارتنظ  تحت  اما  روسی،  و   خارجی  داریسرمایه   و  کارگری  حکومت)  مخلوط

  یهاروش   از   باید   هاست یکمون  که   داده   نشان  ( کارگری  حکومت  کامل

  دارانسرمایه   از   دیگرعبارتبه   کنند.  استفاده  بازرگانی  و  داریسرمایه

 
 همانجا 5۲
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  پس  سال  یک   یهادرس   ن یلن  بیاموزند.   بازرگانی  و   تجارت   امور   در   باتجربه 

 :کند یم  بندیجمع  چنین را نِپ از

 دهقانان  عادی  اعضای   و   دهقانی   یهاتوده   با  ارتباط 
  سیاست  محوری   درس  نخستین   من  نظر  به   کارگر

 ، ترمشخص   درس  و  درس  دومین  .بود  نوین  اقتصادی
  ی هابنگاه  و  دولت  بین  رقابت  بر  مبنی  بود  آزمایشی

  مخلوط   ی هاشرکت  دادنشکل   حال   در  ما  ؛ داریسرمایه 
 سیاست  باشد.یم  دولتی  تجارت  مانند  که  هستیم

  ما  که   است  مفهوم  این  به   ، طورکلیبه   یننو   اقتصادی
  بازرگانی  و  داری سرمایه   ی هاروش   از   هاستیکمون

 53. میکنی م استفاده

  نشینی عقب  یک  مثابةبه   نوین،  اقتصادی  سیاست  ،لنین  نظرنقطه   از  اما 

  یهابنگاه   ایجاد  خرد،  داری سرمایه   به   امتیازات  اعطاء   که  بود   معتقد   او   ؛ بود

  اقتصاد   پیشبرد  فن   هاستیکمون  آنکه   شرطبه   یابند.  پایان   باید   ...   و   مخلوط 

  اشاره  گوک ر  طبقاتی   دشمن  که  خطری  آن   وگرنه،   باشند   آموخته  را

 
 ۲۷۷همانجا، ص 53
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  ن یلن پیوست. خواهد  وقوع  به ،داریسرمایه  بازگشت امکان یعنی ،کند ی م

 : د یگوی م   طبقاتی  دشمن  جانب  از  شده  یاد  خطر  توضیح  از  قبل  سطر  چند 

  اصلی   ی هاوه یش  است.  رسیده   انتها  به  نشینیعقب
  است.   شده  تعیین  دارانسرمایه   با  کار  چگونگی

 .اندک  میزان   به   گرچه   هست،   دست   در  یی هانمونه
  آرایش   تجدید  نوبت  اکنون  و  افتهیانیپا  نشینیعقب
  باید   کنگره  که  است  رهنمودی  نی ا  .است  خودمان  قوای
  از  کاراتر و بهتر که دهید  نشان  عمل  در باید .کند تأکید

  پیوند  دهقانان   با  داران ه یسرما  .دیکنی م  کار   داران سرمایه 
 باید شما اما شوند، ثروتمند که کنندی م برقرار اقتصادی

  قدرت   بر  تا   سازید  برقرار   دپیون  دهقانی   اقتصاد  با
  سلسله   یک   شما  .دییفزایب  ما   پرولتری  دولت  اقتصادی

  اشکال   تنها   دارید،  خودتان  خدمت  در  اقتصادی  سالح
  ما  .کنید  استفاده  آنها  از  چگونه   دیدانی نم  که   است   این 

  مجموع   صاحب  ما  داریم،  اختیار  در  را  سیاسی  قدرت
  با )  اراندسرمایه   ( رابطه)  اگر  هستیم.  اقتصادی  سالح

 ایجاد  دهقانان  با  پیوندی  (خود)  و  بشکنیم  را  (دهقانان
  ناپذیرشکست  مطلقاً  قدرتی  به  صورت  آن  در  کنیم
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 کار  سوسیالیسم  ساختن  صورت  آن  در  .میشوی م  تبدیل
  نخواهد  دارد،   نام  کمونیست  حزب   که   دریا  در   ی اقطره 

  در  بود.  خواهد  زحمتکش  یهاتوده   همه  کار کهبل بود
  آنان  به   که   دید   خواهند   عادی   دهقانان  صورت  آن

  متوقف   برای  .آمد  خواهند  ما  دنبال  به  و  میکنیم  کمک
  صحیح  و  داشت  مفهومی  چنین  باید  نشینیعقب  ساختن
  تصمیم   به  دیگر   شکل   بدین  را  شعار   این   که   بود  خواهد 
 54. سازیم مبدل کنگره

  لنین   «رک »  مطالب  بین  فاحشی  تفاوت  چه  که   کنید   قضاوت  خود  حال

  «تفسیر »   و  نِپ  اعمال  از  پس  سال  یک   روسیه،  اقتصادی  وضع   مورد  در

  تاکنون  آنچه  از  دارد.  وجود  1۹۲۲  سال  در   لنین   نظریات از  کشاورز   مبهم

  ارائه   مواضع   که  داشت  اذعان  جرئتبه   توانی م  حداقل  ایم،کرده   مشاهده

  یا   و   او  خود  آن  از   کهبل  نیست  لنین  به  متعلق  کشاورز،   توسط   شده   داده 

 .است دیگر کسانی

  

 
 ۲85 ص همانجا، 54
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 « دولتی   داری سرمایه »   افسانه   و   کشاورز   « مارکسیسم » 

  داری سرمایه »  و  «داری سرمایه »  یهاواژه   از  خود  یهابحث   طی   در  شاورزک

  مقوله   یک  در   و   یکدیگر  به  نزدیک  که   مفهوم  یک  به   کامالً  گرنها  ، «دولتی

  اقتصاد  از  لنین،  همانند   هرگز،  اینکه  مسلم   امر  .کند ی م  استفاده

  اقتصاد   مقوله  در   اقتصادی   عنصر  ک ی  مثابةبه   «دولتی  داریسرمایه »

 .بردی نم نام سوسیالیستی

  مورد   در   را   )لنین   به   استناد   به   کذب   به   البته )  خود   مواضع   کشاورز 

  بیان   چنین  (1۹۲1)  نینو  اقتصادی  سیاست  ز ا  پس  ،«دولتی  یدارسرمایه »

 (کند ی م  بیان لنین  قول  از  را خود  هایقولنقل  کلیه   او) :کند ی م

  در  اقتصادی  وضعیت،  لنین  حیات  زمان   در •
 ماقبل  گوناگون  اشکال  از  است  ترکیبی  روسیه

  و  خرد  داریسرمایه   داری، سرمایه   از
 . دولتی داریسرمایه 

  روسیه   در   داریسرمایه   رشد  ،نِپ  با •
  رشد   و  نِپ  سیاست  . است  ناپذیراجتناب
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  امری   اقتصاد،  در  دولتی  داریسرمایه 
 . است ناپذیراجتناب

  روسیه   در   .است  داری سرمایه   روسیه   اقتصاد •
  این   هدف  و  است  حاکم  داریسرمایه   اقتصاد

  آلمان   مدل  نظیر  دولتی  داری سرمایه   به  که  است
 .شود زهیکانال

  روسیه   در  اقتصادی  وضعیت،  لنین  مرگ  از   پس •
  که   است  ایپراکنده   داریسرمایه   از   عبارت
  از و است دولتی  داریسرمایه  ،اشگیریجهت 

  دارد   بورژوایی  معمول  دولت  یک  سیاسی  نظر
 .کندی م تحکیم را   خودش  دارد که

  آنچه   که  کنندیم   مطرح   کامنوف  و   ینوویفز •
  دولتی  داریسرمایه   سیستم  است  روسیه  در

  یک   استالین  و  بوخارین  مقابل،  در  است،
  سیستم   کی  مثابةبه   را  داریسرمایه   سیستم

 .زنندی م  جا  کارگر  طبقه  به  سوسیالیستی
  داری سرمایه   نِپ  که  کندی م  مطرح  کروپسکایا

  امتیاز  یعنی  داری،سرمایه   رشد  یعنی  نِپ  .بوده
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  یعنی   هم  باز  که  دادوستد  و  دهقانان  به  دادن
 . داریسرمایه 

  دیگری  قولنقل  او   بحث  تقویت   برای   ما •
  رهبران   از   یکی  توسط  نه  نقل   نیا   .می آوریم

  اقتصاددان  توسط  که  بلشویک  حزب  عادی
  و   شده  مطرح  «پروبراژنسکی » حزب،  رسمی

  همان   در   که  لنین  مرگ   از  پس   نه  نیز  آن  زمان
  سال   در   روسیه   کمونیست  حزب   یازدهم   کنگره
  نِپ  پیرامون  حاد  یهابحث   حین  در  ۱۹۲۲

  کنگره  در  یپروبراژنسک  است.  گرفتهصورت 
 کندی م  اعالم  صریحاً  (لنین  حضور   در)

  و  است  داریسرمایه   همان  دولتی  داریسرمایه 
 .کرد تعبیر را  آن باید که است  شکلی تنها این 

  کنار،   به   بلشویک  حزب  رهبران   و  لنین  نظریات  از   کشاورز   رات یتفس  حال

  برخالف   ،اوالً  .د یگوی م   چه  دولتی   داریسرمایه   باره   در  لنین  خود  ببینیم

  از   دولتی  داریسرمایه   پیرامون  لنین  بحث  ، کند ی م  وانمود  کشاورز  آنچه

  اریدسرمایه   مفهوم  ن یلن  نشد.  آغاز   بعد   به   نِپ   دوره   یعنی   ، 1۹۲1  سال

  1۹1۷  سال  در که  (شد   اشاره  باال  در که) 1۹1۸  سال  در  تنهانه   را  دولتی
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  در   آن   به)  .کردی م  مطرح  «کرنسکی »  ییبورژوا  دولت   سرنگونی  از  قبل

  الوقوعقریب   فاجعه »  جزوه  در   ن یلن  ( دهد ی م  استناد   « جنسی  مالیات »  مقاله 

 نوشت:  چنین ، 1۹1۷ سپتامبر در  ، «آن علیه مبارزه راه  و

  یک   واقعی،  مکراتیکد  -  انقالبی  دولت  یک  وجود
 ناچاربه  و ناپذیراجتناب طور به دولتی، انحصاری دولت
  صرفاً   سوسیالیسم  که   زیرا   سوسیالیسم  راه  در  است  قدمی

  . است  دولتی  انحصاری  داریسرمایه   بعدی  قدم
  است  مادی  کامالً  تدارکی  دولتی  انحصاری  داریه یسرما
 .است  سوسیالیسم برای

  یک   کمونیست، حزب   یازدهم  کنگره  در  خود سخنرانی  آغاز  در لنین  اًیثان

  سوءتفاهم  هرگونه  رفع  برای  نوین،  اقتصادی  سیاست  تجربه  از  پس  سال

 : د یگوی م چنین  روسیه دولتی  داری سرمایه  مورد  در

  اقتصادی،   یهانوشته  کلیه  طبق  بر  دولتی،  داریسرمایه 
  داری سرمایه   ظامن  در  که  داریسرمایه   آن  از  است  عبارت
  آن  یا  این  ،دولت  که  است  زمانی  این  و  دارد  وجود

 در  دولت  اما  ؛کندی م  خود  تابع  را  داریسرمایه  شرکت
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  ؛ پرولتاریاست بر  متکی و  است  یپرولتر دولت ما  کشور
  پرولتاریا   به  را  سیاسی   مزایای  و  امتیازات   هیکل  نیبنابرا

 پائینی  قشرهای  پرولتاریا،  کانال  طریق  از  و  دهدیم
  واژه   جهت  ترتیب  نیبد  .کندی م  جلب  خود  به  را  دهقانی
  یبرا  .کندی م   گمراه  را   های ل یخ  دولتی  داری سرمایه 

  نشانرخاط  را  ایاساسی   نکته  باید  وضع  این  از  جلوگیری
  در   ،داریم  ما  که  ایدولتی داریسرمایه   اینکه  آن  و  کرد
  هم   آن است. نشده  اشاره  بدان کتابی هیچ   و تئوری هیچ 

  این   به  مربوط  عادی  مفاهیم  کلیه  که   ساده   علتن ی ابه
  داریسرمایه   جامعه  در  بورژوایی   حکومت  با  ،واژه

  رفته   بیرون  داریسرمایه   مسیر  از   ما  جامعه  اما  است  منطبق
  است.   نگذاشته  گام  نوین  جاده  در  هنوز  ولی  ؛است

 نه  و  تپرولتاریاس  دست  در  جامعه  این  در  دولتی  قدرت
  که   زمانی   که   کرد  درک  باید  را  مطلب   ن یا   بورژوازی.

 پرولتاریا،   خودمان،  منظورمان  ،«دولت»  مییگویم  ما
  ما،  دولتی  داریه یسرما  است.   کارگر   طبقه  پیشروی

  ن یا  .میکنی م  تعیین   را  آن  حدومرز  ما   که  است   نظامی
 دولت  ؛ است  دولت  با  ارتباط  در  دولتی  داری سرمایه 



87 

 ما  پیشاهنگ.  کارگران  بخش   پیشروترین  و  کارگران
 55.هستیم دولت

  علنی   دخالت  آخرین  در  یازدهم  کنگره  یهابحث   کلیه  از  پس  لنین  ثالثاً،

  خالف   موضعی  خود  مرگ  زمان  تا  ضمن  در)  :د یگوی م  چنین  حزب  در   خود

 ( نگرفت آن

  پروبراژنسکی   دولتی،  داریسرمایه   مورد   در  نخست
  است   داریسرمایه   همان   دولتی  ی دار سرمایه »  :دیگویم
  من  «کرد  تعبیر  را  آن  باید  که  است  شکلی  تنها  این  و
  است.  خالص  56یی گرا  مکتب  نوع  یک  این  م یگویم

  داری سرمایه   نوع  این  به  راجع  کتابی  کسهیچ   تاکنون
  بشریت   تاریخ   در  بارنخستین  این  که  زیرا  است،  ننگاشته

  ه یکل  .شودی م   مشاهده  ای پدیده   چنین  که  است
  تحت  دولتی  داری سرمایه   مورد   در  مطالعهقابل   یهانوشته

  دولتی   داریسرمایه   که  اندشده   نگاشته  اوضاعی  و  شرایط
  مسائل   اکنون  اما  است  بوده   داری سرمایه   یک

 آن  هاستیمارکس  نه  و  مارکس  نه  که  یئلمسا  .اندمتفاوت

 
 ۲۷8 ص همانجا، 55
56 Scholaticism 
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  زمانی   .بنگریم  گذشته  به  نباید  ما  اند.کردهن  بینیپیش   را
  داریسرمایه »  نوشت  خواهید  ،دیسینویم  کتابی  که

  قابل  غیر   و  ینیبشیپرقابلی غ  شکلیک   روسیه«  در  یدولت
  تصور  احدی  هیچ   که  زیرا  است،  داریسرمایه   توقع

  قدرت   افتادهعقب   کشور  یک  در  پرولتاریا  که  کردینم
  در   سعی   گام   نخستین   عنوانبه   و  گیرد   دست  به   را   سیاسی
  برای  توزیع  و  بزرگ  صنایع  تولید  سازماندهی  جهت

  سطح   علت  به  که  برسد  نتیجه  این  به  سپس  و  کند  دهقانان
 کرد.  استفاده  داریسرمایه   خدمات  از   باید  فرهنگی  پائین

  یک   این  اام  ؛نکرد  بینیپیش  را   شرایطی  چنین  کسچ یه
 5۷.است  انکاررقابل یغ واقعیت

  بر   مبنی  روسیه  در  «دولتی  داریسرمایه »  افسانه   1۹۲۲  سال  در  لنین

  سپرد.  خاک  به  همیشه  برای  و  باریک   را،  پدیده  آن  بودن  «داریسرمایه »

  عنوان به   و  آورده  بیرون  خاک  زیر  از  را  آن  کشاورز  ،سال  ۶۵  از  پس  حال

 !دهد ی م  ایران  کمونیستی  جنبش  تحویل لنین  نظریات

 
مارس    ۲8  ه،یروس  ستیحزب کمون  یمرکز  تهیکم  یاسیدر باره گزارش س  هیاختتام  ی سخنران  5۷

 31۰، ص33( جلد یسی)متن انگل نی، مجموعه آثار لن1۹۲۲
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 سم ی منشو   یا   کشاورز   « مارکسیسم » 

  دست   محتاطانه  کشاورز   که  دهد می   نشان  فوق  مطالب   که  باشد   درست  گرا

  که   سؤالی   است،  زده   شوروی   مورد   در   لنین  نظریات   از   برخی   تحریف   به 

  در   و  کند می   دنبال  کار  این  از  را  هدفی  چه  او   که  است  این  شودی م  طرح

 است؟  مطلبی چه  اثبات پی

  برخالف   کشاورز،  که   عامل  این   از  است  عبارت   است  مسلم   آنچه 

  مورد   در   خود،   نظریات  و   نکرده   تخاذ ا  را  « گویی  رگ »  58«هااسمناوخ»

  .کند ی نم  بیان  روشن  را  اکتبر   انقالب  از  پس  شوروی   دولت  طبقاتی  ماهیت

 .داراست  نظریاتی  چه  او  خود  دید  د یبا

  لنین   نظریات   نه  گذارده   تأثیر   او   افکار   بر   چیز  هر   از   بیش  که  تحلیلی   و   نظر

  است.  ستریالوفا  عقاید   تأثیرتحت   او   که  کامنوف نه  و  کروپسکایا  نه  ،است

 
58  SemnaVekh  یاه یاست( نام نشر  یخیتار  یدادهایو تحول رو  ریی)آنچه که خواهان تغ 

سابق بورژوا که به    یها و وزاراکادت  ه،یروس  کیاز روشنفکران منشو  یابود که توسط عده 
  یاز حکومت شورو  ه ینشر  ن یداران امنتشر شد. طرف   1۹۲1مهاجرت کرده بودند، در سال    گپرا

سوق    یداره یسرما  یجامعه را بسو  هاکیاعتقاد بودند که بلشو  ن یبر ا  که   رایز  کردند،یم  تیحما
 .دهندیم



90 

  لنین   از  یقولنقل  روسیه  در  یدارسرمایه  رشد   ضرورت  اثبات  در  کشاورز

  سابق   وزیر  و  کادت )  «الوفیاستر  ییگورک »   از   لنین  آن  در   که   آوردی م

  (است  گرفته   قرار   منشویکی  عقاید   تأثیر تحت  که   بورژوا   یک  و   کلچاک 

  ؛ کند ی م  اعالم   خطری   زنگ  مثابهبه   را  استریالوف   اخطار  و   کند ی م  تمجید 

  وی تأیید  مفهوم به  وجههیچبه  استریالوف  «یی گورک » از  لنین تمجید  اما

  دارد   اصرار  کشاورز  شود.  تلقی  یستیبای نم  یطبقات   دشمن  این  نظریات  از

  او   است.  بوده   لنین  تأیید   مورد   بورژوا  کادت  این  نظریات  که  کند   وانمود

  نظر   عنوانبه   را   شوروی  شدن  داری سرمایه  بر  مبنی  استریالوف  نظریات

  معرفی   استیپرولتار  طبقاتی   دشمن  نیترآگاه   لنین   قول  به   که   کسی

 5۹.کند ی م

  شوروی   شدن  بورژوایی   بر   مبنی  استریالوف  از  یقولنقل   طرح  از  پس  کشاورز

 :سد ینوی م چنین  لنین، مرگ از پس

  و  سیاست  که  اینجاست  گفت  توانیم  بیترتن ی ابه
  نیاز  با  مقطع  این  در  بلشویک  حزب  مشیخط

 
 ۲4، ص6منبع  5۹
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  رشد   داری، سرمایه   رشد   برای   روسیه،  در   داری سرمایه 
 مستقل  قدرت  یک  ایجاد  و  کشور  رشد  ،مولد  نیروهای

  در   بورژوازی  دیگر  یهاجناح  -  ر دیگ  ولد  -  لمقاب  در
  آن   کردن  فرموله  کرد.  پیدا   انطباق  عینی  طور  به  دنیا

  نمایندگان   نیترآگاه   تأیید  و  حزب  جانب  از  سیاست
  که   است  این  مؤید  دقیقاً  عصر،   آن  در  بورژوایی  جریان

  ی هارفرم   ماهیت  تنهانه   شانطبقاتی  گیریجهت   با  آنها
  را   مولد  نیروهای   رشد   و  اقتصادی   تحوالت  و  اقتصادی

  تشخیص  کامالً  روسیه   در  داریسرمایه   رشد   جهت  از
  دولتی   داریسرمایه   مورد  در   که  را  چیزی  بلکه   ،دهندیم

  بازسازی   این   گفتندی م  تردید  و  شک   با  لنین  زمان   در
  با  زمان  این  در  است،  بورژوایی  عادی  حکومت  یک

  رژیم  از  بیشتر  بسیار  اطمینان  با  و  کمتر  بسیار  تردید
  تمام  باید  ندیگویم  و  کنندیم  یپشتیبان  استالین

  در   حکومت  این  از  ما  شنوهایحرف  تمام  ما،  نمایندگان
 6۰د.کنن پشتیبانی اپوزیسیون مقابل

 
 همانجا  6۰
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  داری سرمایه   اثبات  در  که   است  موردی  تنها  این  کشاورز  یهابحث   درکل

 .شودی م  آورده استدالل لنین مرگ  از  پس شوروی  شدن

  قرار   بورژوا   حضرات  این  ییگورک   تأثیرتحت  ظاهراً  که  لنین   دید   باید   حال

 یهاکادت  از برخی و هاک یمنشو .د یگوی م چه  آنان  به راجع است، گرفته

  در   و  بودند   کرده  فرار  روسیه  از  خارج   به  اکتبر  انقالب  از  پس  که  وامانده

  یا  شکست  هر  و   کردند ی م  روزشماری  پرولتری  دولت  سرنگونی  انتظار

  طرح  محضبه   1۹۲1  سال  در  ،گرفتند ی م  شنج  را  هاک یبلشو  نشینیعقب

  ی برخ  کردند.  شوروی   دولت  از  «حمایت»  به  آغاز  نوین  اقتصادی  سیاست

  « اتوبائر»  مانند   نیز   بعضی   و   گردآمده   « اسمناوخ»  هی نشر  دور به   آقایان   این  از

  مبدل   « محقر  بورژوایخرده »  کی  به   «کائوتسکی»  همانند   لنین  قول  به  که

  . کردند یم  ارضاء  را  خود  روسیه   در  کارگری   حکومت   به   انتقاد  با  بود،  شده

  و   شده خوشحال شوروی  دولت  نشینیعقب  مورد   در اتوبائر  د یگوی م  نیلن
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  نشینیعقب  داریسرمایه   مقابل  در   هاکیبلشو  !ببینید »  آوردی م   بر   فریاد

 61.«است بورژوایی  انقالب یک  آن که م یگفت ی م همیشه  ما !اند کرده 

 :سد ینوی م  «اسمناوخ» هی نشر داران طرف  مورد   در  یا و

  مهاجرین   بین  که  است  جریانی   ،اسمناوخ  دارانطرف
  است   سیاسی  و   اجتماعی  جریان  یک   و   یافته  رخنه  روسیه

  از   برخی  و  کادت  رجال  نیتربزرگ   آن  رأس  بر  و
  که  انده ایستاد افرادی یعنی کلچاک سابق دولت وزرای

  کار   در  شوروی  حکومت  که  اندرسیده   عقیده  این  به
  حمایت   آن  از   باید  لذا  و  است   روس  دولت  ساختمان

  باره   در   چه   هر   د یگوی م  که  استریالوف  جمله   آن   از   ردک
  آنان   کار  م ییگوی م  من  اما  بگوئید   دیخواهی م  کمونیسم
  من   .است  (داریسرمایه  به )  تحول  که  نیست  تاکتیک

  هستم،  روسیه  در  شوروی   حکومت از حمایت  دار طرف
  حکومت  سویبه   که  است  نهاده  قدم  راهی  در  که  زیرا

 .کندی م حرکت بورژوایی عادی

 
 ۲8۲، ص۲۹منبع  61
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  ، میون  دو   و   دوم  المللبین   رهبران   ، «اتوبائر»   یهاموعظه   مقابل  در   لنین

 : گوید می  « رولوسیونرها سوسیال»  و «هاک یمنشو»

  ما  اینکه  محضبه  ،کنندیم   ایراد  سخنانی  چنین  که  آنان
  اشاعه   مطالبی  چنین  که  را   آنهایی  که  میداری م   اعالم

  . شوندیم  متعجب  کرد،  خواهیم  تیرباران  ،دهندیم
  هستید،  نشینیعقب   حال  در   شما  ندیگوی م  هاک یمنشو

  ما  ایم،کرده  تبلیغ  که  است  هامدت  را  نشینیعقب  نیز  ما
  هم   با  د ییایب  هستیم،  شما  همراه   ما   موافقیم،  شما  با

  اشاعه برای  مییگویم آنان پاسخ  در ما کنیم نشینیعقب
  اعدام   حکم   انقالبی   یهادادگاه   منشویکی  عقاید   چنین
 6۲.کرد خواهند صادر

  صف   در  که  شوروی  دولت   «گویی رک   حامیان»  به   لنین  پاسخ  بود  این

  برای  آنان  خزعبالت  از  افتخار   با  کشاورز  حال  بودند.  گفته  قرار  ضدانقالب

  تأیید   مهر   با   هم  آن   و   کند ی م  استفاده   شوروی   شدن   داری سرمایه   اثبات

 ،کند ی م  طلب  خود   نظریات  برای  بیشتر  را  لنین  تأیید   مهر  او  واقع  در  لنین.

 
 همانجا 6۲
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  سه یمقا  .است  1۹۲1  سال  منشویکی   نظریات  همان   وی   نظریات  که   زیرا

 کنید:

  هر  کمونیسم  باره  در  شما»  :د یگویم   نِپ  باره  در  بورژوا  الوفیاستر •

  آنها   کار  این  که   هستم   مدعی   من  ولی   بگویید   د یخواهی م  چه

 «است تحول بلکه  نیست،  تاکتیک

  کنم یم   فکر  من»   :گوید می   نِپ  باره  در  «ستیکمون»   کشاورز •

  اتخاذ  ة بار رد  کند ی م   قانع   هم   مرا  ه ک   -   ن لنی  استدالل  اساس 

  تحلیل  یک   بر   بتنی م  -   دولتی   انحصاری  داری سرمایه  سیاست

  تاکتیک  یک   از  ناشی   که  است  روسیه  تولید   وضعیت  از  عینی

  63.نیست

  طرفبه   آنها»  :گوید می   شوروی  دولت  درمورد  بورژوا  الوفیسترا •

 « کنند یم  سیر  بورژوایی عادی  دولت 

 
   1۲، ص۲۰منبع  63
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 وضعیت »   :د یگوی م  شوروی  دولت   مورد  در   «کمونیست»   کشاورز •

  خودش   دارد  بورژوایی  معمول  دولت  یک  که  است  طوری  سیاسی

 64« کند ی م تحکیم  را

  حکومت»  :سد ینوی م  شوروی   اقتصاد  باره  در  «بورژوا »  الوفیاستر •

  جامعه   ساختمان(  « است  روس   دولت  ساختمان  کار  در   شوروی 

 ( تزاری داری سرمایه

  بحث»  :سد ینوی م   شوروی  اقتصاد   ة دربار   « ستی»کمون  شاورزک •

  روسیه   در   داریسرمایه   رشد   نِپ  با  که   است  این  لنین

 « است ناپذیراجتناب

  کند یم   حمایت  شوروی  حکومت  از  « »بورژوا  الوفیاستر  باالخره،  و •

  روسیه   در   شوروی   حکومت  از  پشتیبانی  دارطرف   من »  :گوید می   و

  دولت   طرفبه   که   است  گذارده   پا  ی اجاده   در   آنکه   برای   هستم،

 «کند ی م  یرس  بورژوایی  عادی

 
 ۲3، ص6منبع  64
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  :کند یم  تأیید   را شوروی  حکومت  اقدام نیز  « ستی»کمون  کشاورزِ  •

  روسیه  اقتصاد   که  بود  این  بود  لنین   نظر  اساس   چه  آن»

  روسیه  مشخص  شرایط   به   را  لنین  پاسخ  65.است  داری سرمایه

 66« دانمی م  واقعی و  درست

  «سمیمنشو»  همانا  ، «کشاورز سمی»مارکس  شودی م  مشاهده   که  طورهمان

 .است

 حکمت   « مارکسیسم »   و   سم ی منشو 

  را  خود  یپرولتر   عمیق  نقد   و  تحلیل  اما  حکمت،  منصور  دوم،  پردازظریه ن

  اختالفی  کشاورز با  اساس  در  حکمت البته  .کند ی م  مطرح  دیگری زاویه  از

  با   هم  من  روسیه  شدنی صنعت   پروسه  و  بورژوازی  رابطه  مورد  در»  :ندارد

  بر مبنی کشاورز توسط  شده ارائه  نظریات با  واقع در  حکمت 6۷. موافقم آن

  «دولتی  داریسرمایه »  مفهوم   و   نِپ   دوره   در   روسیه   در   ی دارسرمایه   رشد 

 
   6، ص۲۰منبع  65
 43، ص6منبع  66
 ۲5همانجا، ص 6۷
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  زمان   سر   بر  اساساً  اختالف   ندارد.   مخالفتی   داری، سرمایه   از   نوعی   مثابهبه 

  تناقضات   حکمت  است.  شوروی   دولت   و   نظام  شدن  داری سرمایه   دقیق 

 : کند ی م برمال  گونهاین  را  زکشاور  لیتحل

  که   طورآن   را  هاده یپد  که دهدی م   یاد  ما   به   لنینیسم  اگر»
  طورآن   باید   را  دولتی  داریسرمایه   کنیم،  ترسیم  هستند

  است   این  داریسرمایه   از  ما  نقد  کنیم.  ترسیم  هست  که
  عمده   بخش  است،  استثمارگر  است.  طبقاتی  نظام  که

  اندازه به   فقط  ولی  کنندیم   تولید  را  جامعه  ثروت  مردم
  خالصه   و  رندیگی م  مزد  کارشان  نیروی   بازتولیدی

  که   هنگامی  درست  اما  ؛است  مزدی   بردگی  داریسرمایه 
 کنیم  بیان  را  افکارمان  جامعه  اداره  مورد  در  است  قرار

  ارزش   قانون  و  مزد  شکل  البته  که   مییگوی م  بالفاصله
  دولتی  انحصاری   داری سرمایه   مورد   در   و   ماندی م  باقی

  در   هرحالبه   داریسرمایه   بگوییم  که  میکنی م   فراموش
  دیکتاتوری   تحت  و  است  استثمارگر  نظام  یک   شکل

  پرولتاریا  آیا  است؟  استثمارگر  باز  باشد  که  هم  پرولتاریا
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  نظام   یک  مبنای  بر  طوالنی  دوره  یک  در  که  بناست
 68دهد؟  رشد  را مولد  نیروهای استثمارگر

  قبول   اگر  که  ردیگی م  ایراد  کشاورز  به  و  کند ی م  منطقی   بحث  یک  حکمت

  قبول   باید   ما  پس  است،  داریسرمایه  همان  دولتی  داریسرمایه   که  داری

  استثمارگر   داریسرمایه   دولت  همانند   نیز   نظام   این   دولت  باشیم  داشته 

  دولتی   داریسرمایه   از  منشویکی   درکی  خود  کهیی ازآنجا  کشاورز  است.

 راختیا  سکوت  حکمت  منطقی  بحث  مقابل  در  دارد  زمان  آن  شوروی

 .کند ی م

  ی پرولتر   عمیق  تحلیل   خود   ،درکرده  به   میدان  از  را   رقیب   حکمت  که   حال

 :دهد ی م ارائه  را  است افتاده اتفاق شوروی در  چه  آن  مورد  در

 هاک ی بلشو  که  است   این   افتاد  اتفاق  واقعی  طور   به   چه   آن
  و   گرفته  دست  در  را   دولت  و  شده   ۱۹۱۷  انقالب  وارد

  ناروشنی  دلیل  به  .دادند  تشکیل  را  پرولتاریا  دیکتاتوری
  وقتی   انقالب،  اقتصادی  وظایف  تبیین  در  آمادگی  عدم  و

  عمالً   گردید،   تبدیل   جامعه  اساسی  ه ئلمس  به   اقتصاد  که
 

 36همانجا، ص 68
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 ؛داشت  آلترناتیو  بورژوازی  هم  آن  طبقه  یک  تنها
  را   بورژوازی  یهاآرمان   پرولتاریا  از  بخشی   نیبنابرا

 6۹ند.زد جا سوسیالیستی یهاآرمان  عنوان به

  درمورد   قبلی   آمادگی  بدون  را  قدرت  هاکیبلشو  !عمیقی  «لی»تحل  چه   واقعاً

  نداشتند،   آلترناتیو  خود   کهازآنجایی   اما  ،رند یگی م  دست  به   اقتصادی  مسائل

  وظایف   تبیین  در  آمادگی  دارای  ظاهراً  که  روسیه  « رکی »ز  ی بورژواز

  و  کرده  قبضه را قدرت  و بد یفری م  را بلشویک حزب  و لنین  بود،  ی اقتصاد

  بود   لنین   جایبه   حکمت  اگر   البته   !رودی م   کنار  به   و   خورده   نارو   هم   لنین

   :د یگوی م  او .افتادی نم ناگواری  اتفاق چنین که  است واضح

 و  شد  مستقر  روسیه  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  من  نظر  از
  را  خود   نتوانست  حتی  که  شد   مستقر  سریع  قدرآن   ازقضا
  .بنماید  اشاقتصادی   وظایف  به  پاسخگویی  آماده
 تولید  از  معینی  اشکال  دنبال  به  توانستندی م  هاک یبلشو

 
 41 ص همانجا، 6۹
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  دولتی   انحصاری  داریسرمایه  که  بگردند  اجتماعی
 ۷۰.بکنیم را این  باید قطعاً ما و نباشد

  از   پس  که  د یگوی م  سخن  هامنشویک   نظیر  حکمت  حالت،  بهترین  در

  را   خود پرولتاریا، توسط   قدرت تسخیر امکان عدم مورد   در موعظه هاسال

  و   ند یبی م  روسیه  در   پرولتری  انقالب  یعنی  شده،  انجام  عمل  یک  مقابل  در

  برخی   مانند   که   گذاردی م   تأثیر   او   در   چنان  غیرمترقبه   و   ناگوار   واقعیت  این

 :آوردی م  بر فریاد هاک یمنشو از

  گفتیم  که  طور همان   اما  گرفتند،   را  قدرت  هاک یبلشو
  باالخره   و   نبود  آماده  سوسیالیسم  برای  عینی   شرایط

  نی ا  آورد.  در  هاک یبلشو  دست  از  را  قدرت  بورژوازی
  بودیم  آنها  جایبه   ما   اگر  و   گفتیم  درست   ما  که   داد  نشان

 ! بودیم  برافراشته را کمونیسم پرچم اکنون

  ،باشد   « 1۹۲1  سال  سمیمنشو »  « کشاورز  سمی»مارکس  چنانچه

  کشاورز   اگر  است.  «کالسیک  منشویسم»  همان  «حکمت  سمیمارکس»

 
 4۰-41همانجا، ص ۷۰
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  ، کند ی م  بازگو  را  1۹۲1  سال  روسی  مهاجرین  ورژواییب  -   ک منشوی  نظریات

  به   تبعید   در   1۹0۵  از   پس  که  کند ی م  بیان  را  منشویکی   نظریات  حکمت

  نظر  کماکان   اما  !است  افتاده   دور به   جامعه   واقعیت  از  هاستسال   و   برده   سر

  رگ »  حکمت  حداقل   است،  ترمعقوالنه   کشاورز  نظر  با  قیاس   در  حکمت

  !است آن  فاقد   کشاورز  که امری  دارد،   را منشویک  یک  «گویی
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  و  کنندیم  بادکنکی رشد آفتاب زیر که ییهاروسیو

 !رندیمیم سپس

 حکمت   منصور   نظریات   به   نقدی 

 ۱۳۷۸ تی   ۱۸  
 
  « حکمت  منصور»   ی کارگر  کمونیست  حزب  رهبر   سخنرانی   از   بخشی  خیراًا

  درج  1۹۹۹  مه ۲۹  انترناسیونال  در مرکزی  کمیته  وسیع پلنوم  به  خطاب

  کادرهای   و  رهبران  از  تعدادی  اعتراض  با  سخنرانی  این  یمحتوا  .گردید 

  این   در   .شد «  حزب »  از  آنها  ترک   به  منجر  نهایتاً  و  گشته  روبرو  حزب

  گروه»   یک  از  را   خود   سازمان  ةسالستیب  مسیر  ،«حزب  رهبر »  یسخنران

  امروز   آنچه  به  ظاهراً)  «اریعتمام   مدرن  یسیاس   حزب»  ک ی  به  فشار«

 .دهد ی م توضیح )است رسیده

  ذهبی م  هشب  فرقة   به   که  هاان یجر  سایر  برخالف   که   است  معتقد   او

  گرما   و   آفتاب  به  دیگر «زدهیخ»ییهاروس یو  مانند   و شده  تبدیل  ایحاشیه
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  کار   یعنی )  آفتاب  پذیرش   و   شکل   تغییر   آماده   ایشان   حزب   ، گردند ی نم  بر

 .است سیاسی  قدرت  کسب و  (علنی

  قدرت   کسب»  امکان   کنونی   وضعیت   در   که   معتقدند   همچنین  ایشان

  حزب   از  فعاالنه  ایران  مردم   صد   در  ۵  نکهیا  شرطبه   داشته  وجود  سیاسی

  منطقه   تمام  تا  بدانند   خودشان  حزب   را  آن   و   کنند   دفاع  کارگری   کمونیست

 سیاسی  قدرت  برای  مبارزه   که ازآنجایی   و  گردد  تسخیر  ایشان  حزب  توسط 

  و   وسیع  علنی،  بعد   در  باید   سیاسی  فعالیت  یا  و  است  علنی  مبارزه   یک

  باید   ایران  مردم   از   درصد  ۵  آن   ظاهراً   بگیرد،  صورت  مردم   چشم   جلوی

«  سوراخ»  در   هاگروه   سایر   مانند   نباید   رهبران  نیا  .بشناسند   را  خود   رهبران

  و  ورسماسم   بدون  توانند ی نم   حزب  اعضای   ایشان   اعتقاد   به   .بمانند   باقی

  باید   و   گیرند   دست   به   را  انقالب  رهبری   شان،سیاسی  چهره   و   هویت

  زیرا؛  باشد   داشته  شده  شناخته   فعالین  و   رهبران  و   واقعی   ةچهر  و   شخصیت

  که   است  ایسیاسی  احزاب  زندگی   واقعی  و   معمول   روش   این  که 

  در   ایشان،   زعمبه   نیز،   کار  از   روش   این  البته !  شوند   قدرتمند   خواهند ی م

 یهاسازمان   معدود  از  یکی  حزبشان  که  زیرا  بوده،  بلشویسم  راه  تداوم
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  و   رادیکالیسم  روی   خواهد ی م  که  ستهاک ی بلشو  از  بعد   کمونیستی

 !بشود  ایتوده  ماکزیمالیسمش

  مستأصل   بین  محور   -   د خو  یک   ییگوانیهذ   را«حزب  رهبر »  ی سخنران  اگر

  قرار  بررسی  مورد  زیر   نکات   باید   کنیم،   تلقی  جدی   و   میاورین  حساببه 

 .گیرند 

 سیاسی   قدرت   کسب   مسئلة 

  فرض   ام  .است  آماده   قدرت  تسخیر  برای  زمینه  است  مدعی  « حزب  رهبر»

  و   نیست  چنین  که)  .باشد   درست  استداللی  چنین   که  میگذاری م  این  بر  را

  ایشان  چرا  که   است   این  ایشان  از  ما  سؤال  نی نخست  (میدهی م  توضیح  بعداً

  به   فردا  را   «حزب  مرکزی  دفتر»  و   نیاورده   بیرون  « سوراخ»  از  را   خود   حزب

  مگر   !؟وندند یپب   حزبشان  به   کارگران   تا  کنند ی نم   منتقل  « تهران   وسط »

  پیکت   سر  دلمه   دارند   است  سال  هاده   که   هاستیتروتسک  به   ایشان   اعتراض

 نیست؟  چنین  خورند یم  کتک  هاپاسبان  از  کارگران   دوشادوش   و  برند ی م

  دیدن   به   قادر   که   نیست   این   « زدهیخ   یهاروس یو»  به   ایشان   توصیه   مگر

  حزبشان   در  را  شهامت  و  جسارت  چنین  ایشان  اگر  نیستند؟  آفتاب  نور
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  از   خارج   در   ،نند یبی م  آماده  سیاسی  قدرت   تسخیر  برای  را  وضعیت   و   دیده

  به   را  خود  «برجسته  رهبران»  خواهند ی م  ایشان  آیا  ؟کنند ی م   چه  کشور

  یا  و   کنند   جمع  را  آنها  آرای   و  بشناسانند   خارج  در   پناهندگان  و   جویانپناه

  و   « رهبران»  اگر  کنند؟  آماده  انقالب   برای  را  ایران  کارگران   خواهند ی م

  فعالیت   جرئت  کشور  از   خارج   در   حتی   حزب  این   «اول   درجه   ی کادرها»

  «رهبران»  شناساندن  و   قدرت   تسخیر   موعظه   ایشان  چگونه   ندارند،  را   علنی

  آنچه  ایشان باید  ا ی .شودی نم  وهواد و   بام  یک ؟خوانند ی م را  ایران  مردم  به 

  و   سروتهبی   و  تهی  سخنان  از   دست  یا  و  کنند؛   عملی  دارد،   ادعا  خود

 .بردارند  اندازغلط 

 .است  نادرست  سیاسی  قدرت  تسخیر  زمان  مورد   در   ایشان  تحلیل   دوم، 

  حزب   هر  یا)  «حزب »  نیا  علنی  اعالم  امکان  فردا  نیهم  که  است  یهیبد 

  ۲0  با  جمهوررئیس  دارانطرف   که  یزمان  . بود  نخواهد   ایران  در (  ردیگ 

  که   موقعی  گرفته،   قرار  شتم  و   ضرب  مورد  زنان،  و  جوانان  آرای  از  ون یلیم

  هیئت   درون  در  «راست  باند   مخالف  و»   ی«مدن  جامعه »  موافق   نشریه  هاده 

  دار طرف   مسلمان  جوانان  که  زمانی   ؛رد یگیم   قرار   سانسور   تیغ   زیر  حاکم؛
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  که   است  بدیهی  ...   و  روند ی م   زندان  به   و   دستگیر  اسالمی  جمهوری  نظام

  ایران   درون   در  انداز،چشم   بدون  و   سردرگم   هرچند   ی «حزب»  نیچن

  نابود  اش علنی  موجودیت  اعالم  از  پس  ساعت  چند   و  شد   نخواهد   تحمل

  حتی )  ش یخو  کردن   مخفی  با  عمل   در   هم   «حزب  رهبر »  خود   . گرددی م

  سخنانی  چنین  چرا   پس  .است  واقف   ساده  بسیار  امر   این  به (  رکشو   خارج   در

 ؟ گرددی م  طرح

  است،  چنین  اگر  .باشد   درازمدت  اندازچشم  یک  ترسیم  ایشان  منظور  شاید 

  کادرهای   تدارک  به   متواضعانه   و  صبورانه  «حزب  رهبر»   که   نیست  بهتر  آیا

  نیست  بهتر  آیا  کند؟   بسنده   کارگری  یشرویپ   به  خود   کردن   مرتبط   و  خود

  درون   در «انترناسیونال»  »و   « سکرایا»  ه ینشر  توزیع   که   تی موقعی  در   که 

  اعضای   4  در  ۶  یهاعکس  چاپ  از  ،کند ینم  تجاوز  دست  انگشتان  از  ایران

  تنها   کنونی   وضعیت  در   که )   آنها  نشانی   و   چهره   و   نام   کردن   علنی   و   خود

(  ردیگی م   قرار   المللیبین   پلیس   و   رژیم   اطالعات  وزارت   سوءاستفاده  مورد 

 کند؟  پرهیز
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  مطرح   ایران  در  سیاسی  قدرت  کسب  مسئله  « فردا  ای  امروز»  که  است  واضح

  به  هاانسان   یآرزوها   یمبنا  بر  سیاسی  قدرت  کسب  برای  نهیزم  .نیست

  و   جامعه  در  ذهنی  و   عینی  شرایط   سلسله   یک  حاصل  کهبل  د یآی نم  وجود 

  از   باید   انقالبی   سازمان  هر  که  است  یعیطب  .است  المللیبین   سطح  در

  مفهوم  به   نباید   این   اما ؛  کند   آماده   وضعیتی  چنین  برای   را  خود   امروز   نیهم

  ییهایابیارز   .گردد  تلقی   غیرواقعی   و  کاذب   هایجنجال   و  جار  انداختنراه

  درصد   ۵»  که درصورتی  و   شده  سرنگون   رژیم   دیگر  سال   تا  مثالً   اینکه   نظیر

 صورت  سیاسی  قدرت  تسخیر   گیرد،  علقت  «حزب »  به  «ایران  مردم  آرای

  از  ویژه به )  هستند   یاساس ی ب  و  پوچ  سخنان  تنهانه   ...  و  پذیرفت  خواهد 

  ایران   در   «مدنیت  شیرازه »  بود   معتقد   پیش  سال  چند   تا  که  کسی   جانب

  در  کارگر  طبقه  به  خائنین  و   طلبانسلطنت   با   همراه   باید   و   افتاده   خطر  به

  و   کردن  دلسرد  در  مهمی  نقش  که   !(شد   متحد   «د یسف  جبهه»  کی

  آتی   دوره  در  حزب  برجسته   یکادرها  و   «رهبران»  همان   کردن  غیرسیاسی

  بسیاری   کمک   ، زیآماغراق   سخنان  گونه این  اینها  از   ترمهم  و  کرد   خواهد   ایفا

  این  همه  رایز؛  کند ی م  یکارگر  و  یستیکمون  د عقای  کردن  آبروی ب  به



109 

  « ی کارگر کمونیسم» و  «سمیبلشو» عقاید  عنوان تحت  کذب، به ،هاحرف

 .گردند ی م  منعکس «انترناسیونال» و  « سکرایا» در

  بهترین   در  نابخردانه  برخوردهای  و   کاذب   هایجنجال   و   جار  از   روش   این

  متشکل  سیاسی  کار  از   که  است  بورژوا   خرده  ایعده   استیصال  نشانه  حالت

؛  پرورانند ی م سر  در  را سیاسی صحنه  ترک خیال و  شده خسته صبورانه و

  بوده   انقالبی   سنن  کلیه  پاشیدن  هم  به  و  تخریب  حال  در  حالدرعین   اما

 .خوردی نم درد  به  ایران در «بلشویسم » کنند  ثابت تا

 بلشویسم   با   تقابل   در   « حزب   رهبر »   ات ی نظر 

  نشریه  از  تقلید   به و  نهفته  بلشویسم   راه در  پا حزبشان  که  اند ی مدع یشانا

  تفاوت   که   طورهمان  اما؛  اند نهاده   نام  «سکرایا »  ز ین  را  خود  نشریه  حزب،   آن

  حزب   آن   بین  تفاوت   داشته،  وجود  «سکرایا»  نیا  و  ایسکرا  آن  بین  ایکیفی 

  عمل،   در   هم   و برنامه   در  هم   و   تاکتیک   و  استراتژی  در   هم   « حزب» ن یا  و

  توضیح   شتریب  .است  حزب  آن  قالبی  مقلد   «حزب»  نیا  واقع  در  .است  بسیار

 .میدهی م
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  انقالب   پیشا  دوره  در  هاک یبلشو  و  لنین  «حزب  رهبر»  اتینظر   برخالف

  و   ثباتی ب  و   کری دروپبی   حزب  یک   کیل تش  خواهان  هیچگاه  ،1۹1۷  اکتبر

  و   هاست یاکونوم  با  هاک یبلشو  تمایز  وجه  برعکس  درست  .نبودند   «یعلن»

  به   نگاهی  با  .بود   نهفته  کلیدی   مسئله   این  در  هاک یمنشو  با  چنین  هم

  مشاهده  وضوح به   تفاوت   این  )کرد  باید   چه)  1۹0۲  در   لنین   معروف   نوشته 

  حزب»  ک ی  تشکیل  خواهان  که   هاستیاکونوم  مقابل  در   او   .شودی م

 :نوشت چنین بودند  روسیه  در عمومی  «کارگری 

 ثانیاً   باشد،  صنفی  اوالً  باید  کارگران  سازمان»
 االمکانحتی  ثالثاً  و  باشد  گسترده  بیشتر  االمکانحتی
  باید   انقالبیون  سازمان  برعکس  .باشد  کارپنهان  کمتر
  فعالیت  که  را  کسانی  عمومی  طور  به  و  چیز  هر  از  پیش

  سازمان  این باشد.  برداشته  در  آنهاست،  حرفه  انقالبی
  بیشتر  اناالمکیحت  و  گسترده   چنداننه   باید  الزاماً
  کارگران  سازمانی   جدی   اصول   از  یکی  باشد  کارپنهان

  تعلیم   و  اعضا  اکید  انتخاب  اکید،  کاریمخفی  ما  جنبش
 «باشد باید ایحرفه  انقالبیون
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  کشوری   در  سیاسی  سازماندهی  الفبای  نقش   که  سخنان  این  حال

  با  را  کند ی م  ایفا  را  )کنونی  ایران  و)  دوره  آن  روسیه   مانند   یزیآماختناق

 . کنید  مقایسه  «حزب رهبر » سخنان

 :ند یفرمای م  چنین «کاریمخفی » اصول  مورد   در ایشان

 بعد  در  باید  سیاسی  فعالیت  که  است  این  من  گیرینتیجه»
  اگر  بگیرد  صورت  مردم  چشم  جلوی  و   وسیع  علنی،

  نشان  را   خود  باید   بیایند  شما  دنبال  مردم   دیخواهیم
 د!«بدهی

 : ند یگوی م چنین  «ایحرفه »  یکادرها تعلیم مورد  در

  حزب   عضو  دارد  دوست  هرکس  معتقدم  من»
  من   فرض   .بشود  بتواند   باید  بشود   کارگری  کمونیست

  خودش  هرکس   .اندشرف  با   هاانسان   همه   که   است   این 
  و   نظرات   از   البد   .است  شده  عضو   چرا   که  داند یم
 »!است  آمده خوشش  حزب یهااستیس

  بلشویسم  بنیادین  اصول   از   یکی   پیرامون   ه ک   شودی م  مشاهده   نتیجه   در 

 .دارد  وجود بلشویک  حزب و  «حزب»  نیب فاحشی تفاوت 
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  هم  آن  که  شوند ی م  ل ئقا  « کادر»   و   اعضا  بین  تمایزی   وجه  ایشان  البته 

  نباید   حزب  یک  کادرهای  و   اعضا  بین   ایکیفی  تفاوت   رای ز؛  است  مورد یب

  و   آگاهی از یادرجه  چنان به یستیبای م حزب یاعضا .باشد  داشته  وجود

  که   باشند   آمده  لئنا  ی(عمل  در  چه  و  نظری  سطح  در  چه)  تیجد   و  تعهد 

  اعضای   تنها  کادرها  . بگیرند   جای   انقالبی   سازمان  یک   درون   در   بتوانند 

  رهبر »  .بس  و  دهند ی م  تشکیل  را  حزب  یک  ترت یپرمسئول  و   تر   دارتجربه 

  نشان   تمایل  که  را  ی هرکس  ، حزبش  بادکنکی  دادن  « رشد »  منظور به   «حزب

  متعهد   که   دهد ی م  قسم )!(    شرفش  به   تنها  را  او  و   است  کرده  «عضو »  دهد،

 !باشد 

 :نویسد می  «سازیحزب » از  یروش  نیچن مورد  در لنین

  اثبات  که   است   این   هاستیاپورتون  همیشگی  روش »
  زیرا  است،  شیوه  ن یترمعقول  شعارها   ن یترمعتدل  کنند

 .سازدی م  متحد  را  اجتماعی  عناصر  تعداد  بیشترین  که
  از   ترده یچ یپ  قدری  مسائل  سیاسی  محاسبات  در  رفقا!  ریخ

 کردناضافه  .هستند  مخالف  نیروهای  همة  تجمع  صرفاً
 تنهانه   رزمنده  و  انقالبی  واقعاً  عناصر  به متزلزل   مخالفین
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  معموالً  بلکه،  ،شودی نم یتربزرگ  جمع  به  منجر همیشه
 ۷1«تنیروهاس کاهش معنای به

  کمونیست   حزب»   که   شود   متوجه   تواند ی م  سیاسی  شعور   کمی  با  فردی   هر

  حزب   یک  صرفاً  که  ننهاده   گام  بلشویک  حزب  راه   در  تنهانه   «ی کارگر

  . رفت  خواهد   راهکج  به  یا  و   شده  منفجر   یا  زود  یاد   دیر  که  است  یای بادکنک

 .خوردی نم  «کارگری  انقالب»  درد به  حزب  این رو  هر  به

  و  سازماندهی  چگونگی   ،شودی نم  دیده   حزب  رهبر   مواضع   در   آنچه   اما

  درون  در  آتی کارگری  انقالب  فقرات ستون مثابه به  پیشرو کارگران  تلفیق

  زعمبه   .نیست  قایل  قشر   این   برای  نقشی  هیچ  ظاهراً  شانیا  .است  حزبش

  حزب   به   است  قرار  که   است  مردم  «درصد   ۵»  از   بخشی  نیز   قشر   این  ایشان

 .پذیرد صورت حزبشان توسط  سیاسی قدرت  تسخیر تا بپیوندند 

  سوسیال   و   بورژوا  خرده  یهاحزب  نظریات  با  تطابق  در   سناریوها  قبیل  این

  و   داده   قرار  کارگر  طبقه   فرای  را   خود   که   تاس   استالینیستی   یا   دمکراتیک 

 
 156، ص 1۰، جلد هاستیاپورتونی هاکیتاکتبحران سیاسی، ورشکستگی   ۷1
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  «لشکریاهیس »  را   کارگران   ،هاحزب   قبیل   نی ا  . دارند   را   آنها   رهبری   قصد 

 .کنند یم  استفاده آنها از  ارادهبی  یهامهره  عنوانبه  و  پنداشته خود

  . بود  برداشت  این  با  کامل  تقابل  در   بلشویک  حزب   نظریه  که درصورتی 

  انقالبی   پیشا  دوره  در )  کرد   سیاسی  قدرت   تسخیر  از  صحبت   لنین   که   یزمان

  از  ای مالحظه قابل  بخش   ، کمدست  بلشویک  حزب   ی( انقالب   اعتالی   و

  و  مسکو)  یصنعت  عمده  شهر  چند   در  حداقل  را  کارگری   شوراهای

  در   نقداً  کارگران   عملی   رهبران  و  فعاالن  و   داشت  همراه  خود   با  )پتروگراد 

  توضیح  باید   «حزب   رهبر»   اکنون  .بودند   گرفته  قرار  کبلشوی  حزب  درون

  کارگران   درون  در  حمایتی  چه  و  اجتماعی  پایه  چه  ایشان  «حزب»  که  دهد 

  چیه تنهانه  است؟ داده   سر  را  «یاس یس  قدرت کسب »  شعار که  دارد   ایران

  تنفر   و  انزجار  که   نبوده   ایشان  حزب  همراه  ایران   در  کارگری  محافل  یک

  شان یا اگر یحت .است بسیار مضحک تئاترهای قبیلینازا پیشرو  کارگران

  کسچ یه  کنند،  علم   نیز «تهران   وسط »   در   فردا   را   « حزب»  مرکزی   دفتر 

  شکست  تجربه  از  پس  پیشرو،  کارگران  .آورد  نخواهد   روی   حزب  این  به
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  عمل   در  بودند،  سنتی  یهاسازمان   همین  آن   مسببان  که   اخیر   انقالب

 .باشند  نداشته هاحزب  قبیل  این  به نسبت توهمی  دیگر  که  اند افته یدر

  فعاالن  درون   در  خود   متحدان   یافتن   حال  در   صبورانه   امروز   شرو یپ  کارگران 

  مبادرت   خود  سازمان  تشکیل  به  آنها  با  همراه  و  بوده  کارگری  جنبش

 .داشت نخواهند  «باالسر آقا» به  نیازی  و  کرد  خواهند 

 ی کارگر   شوراهای   بدون   قدرت   کسب 

 تناسب  تغییر  زاویه   از  تنها  را  سیاسی  قدرت  کسب  مسئله  «حزب  رهبر»

  دستاوردهای   از  یکی   که ی درصورت  .کند ی م  ی ابیخودارز  حزب   نفع   به   قوا

  شوراهای  توسط   انقالب   سازماندهی   بلشویسم،  و   1۹1۷  اکتبر   انقالب 

  « قدرت  کسب»  مجذوب   چنان  شانیا  .بود  سربازان  و   دهقانان  کارگران،

  چه   به   و   کسانی  چه   برای   را   قدرت  این  که   اند کرده   فراموش   که   شده

  « حزب»  که   همین  کنند ی م  تصور   شانیا  .گرفت  دست  در   باید   منظوری

  قدرت   که   است  کافی  دهد،   اختصاص   خود  به   را   مردم   آرای   از   درصدی

  بورژوا  انتخابات  یک   برای   را   خود   ایشان  ظاهراً !گیرد  دست   در   را  سیاسی
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  در   یکارگر  انقالب  یک   نه  و   کرده  آماده  غربی  کشور  یک  در  دمکراتیک

 .ایران

  کسب  کمونیستی،  واقعی   حزب   یک  اندازچشم  زاویه   از  که   است  بدیهی

  و   ی دهقان  و  «ارگریک  شوراهای»  رساندن  قدرت  به   برای   سیاسی  قدرت

  شوراهای   برنامه  کهیی ازآنجا  . ردیگی م  صورت  انقالب  تکالیف   حل  برای

  به   نیز   آنها  ، گرددی م   مردم   عظیم  یهاتوده   نیازهای   پاسخگوی  کارگری 

  قیافه  خاطربه  نه و )  گردند ی م  جلب انقالب  و  کارگری  شوراهای از حمایت

  پیشتاز  حزب)  یست یکمون  کارگری  حزب  یک  فه ی وظ!(  حزب  یک  اعضای

  .نیست  کارگر   طبقه   کردن آماده   بدون  قدرت  تسخیر   هیچگاه  ی( انقالب

 شوراهای  نهایتاً  و)  ی کارگر  جنبش  فعاالن  و  پیشرو  کارگران  چنانچه

  ن یتری انقالب  حتی  باشند،  نرسیده  قدرت  تسخیر  لزوم   به  ی( کارگر

  قدرت   آنها  از  نیابت  به   و   کارگران   یجابه   توانند ینم  سیاسی  یهاحزب

  زودگذر   بپیوندند،  وقوع  به  امری  چنین  اگر  یحت   .گیرند   چنگ  به  را  یاس یس 

  ی هابرنامه   با  زیادی  یهاحزب   ،تاریخ  طول  در   .بود  خواهد   نتیجه  بدون   و
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  کرده   چنین  آن  از  تریاس یس   و   پرنفوذتر  ،تریقو   بسیار  اما  «حزب»  مشابه

  )آ نیکاراگو در هاستیساندن مثالً ) اند خورده شکست همه  و

  مشخص   شکل  به   زمانی   هاستیکمون   برای   سیاسی  قدرت   تسخیر   مسئله 

  کارگری   شوراهای  رسیدن   قدرت  به  برای   کافی  زمینه  که  گردد ی م  طرح

  که   زمانی   یعنی (؛  صنعتی  عمده   شهر  چند   در  حداقل)  باشد   داشته   وجود 

  سرنگونی  لزوم   به پیشرو و فعال  کارگران از ایکننده تعیین بخش حداقل،

  حزب   درون   در  انقالبی  برنامه   یک  اساس   بر  کارگری  حکومت  تشکیل  و

 .باشند  رسیده  خودشان کارگری 

  امر   امروز  همین  از  باید   اما؛  نیستیم   موقعیتی   چنین   در   ایران   در   امروز   ما

  صورت   در   و   ترویج  و  تبلیغ   ار  کارگری   شوراهای  گسترش   و  سازماندهی

  کارگران   اعتماد  جلب  راهی،   چنین   در  گام  نی نخست  .بگذریم  اجرا   به  امکان

 را   شانسیاسی  سازمان  ،«خود»  بر  متکی  باید   پیشرو   کارگران  .است  پیشرو

  برای   تسهیالت  ایجاد  هاست یکمون  فة ی وظ  .کنند   بازسازی  یا   و   انتخاب

 !بس و  است امری  چنین
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  محوری   مسئله  این  به  ارتباطبی   و  ناوارد  همه   «حزب  رهبر»  سخنان

  مغایر   و  غیرعلمی  آن  کلیت  در   زاویه   این  از  و  است  ایران  پیشروی  کارگران

  . گردند   اعالم مردود  باید  و  بوده  کارگران منافع  با
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در  گرایانفرقهو  طلبانفرصت نگاهی به چهرۀ

 « اپوزیسیون »چپ

 طلبان فرصت   اساس بی   ایرادهای 

 ۱۳۷۷ آبان ،۵۸ سوسیالیست کارگر 
 
  « چپ»  اصطالح به   یهاسازمان   رأس   در  «رانیا  کارگری  کمونیست   حزب»

  ایران  در  « کارگری قدرت » ر یتسخ  تدارک حال در  خویش  تخیالت  در  که 

  کرده   ارزیابی  ناپسند   را  خود  کنترل  از  خارج  کارگریِ   حرکت  هر  (!)  است

  کارگری  تجمع   فالن  « ییشورا» ش یپ دهة   دو « فعال»  ک ی کردن  عَلَم  با  و

  و   « روزید  کارگر»  ک ی  یعنی   کارخانه،   بهمان  کارگران   « سابق  نمایندة »  ا ی  و

  به   عبرت  درس   و  کشیده  «ونشانخط »  یکارگر  محافل  برای  «،بازنشسته»

 .دهد ی م هاآن

  « د یسف  سناریوی  و  سیاه  سناریوی»  از  پیش  چندی   تا  که  عده  این   «رهبر»

  مدنی  چارچوب  تخریب   و   جامعه  کلی  شیرازة  گسیختن   هم  از  و   ومرج هرج 

  پتانسیل  کردن   اعالم  مردود  با  و  آورد ی م میان به   صحبت ایران،  در   جامعه

http://www.nashr.de/n/k_s/ks58.pdf
http://www.nashr.de/n/k_s/ks58.pdf
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  سوی به   را   خود   آغوش   ایران،   آتی   انقالب   رهبری  در   کارگر   طبقة   انقالبی 

  ةجبه»)  خائن  یهای ت یاکثر  و   هاایتوده   ایران،  بورژوازی  و   طلبانسلطنت

  ارتش   سران  و   سابق  یهای ساواک  با  سمینارها  در  و  گذاشته  باز   !(«سفید 

  و   « یپژوهش»  مسائل   مورد  در  بحث  به  هادمکرات الیسوس   و   شاه

  ایران   در   کارگری   یهاحرکت   مشاهدة  با  اکنون  ،نشستی م  «یاجتماع»

 خواهد ی م  « طلبانهفرصت »   ی برخوردها  همان  حفظ   با  و  آمدهجانیهبه 

  ارعاب  صدد  در  نتیجه،   در  .کند   ایفا  نیز  را  کارگر   طبقة  « یرهبر»  نقش

  سران   دیگر  سخن  به  .است  برآمده  «یرحزبی غ»  ی کارگر  مستقل  محافل

  « کارگری   کمونیست حزب»  تنها  ند یگوی م  مستقل   کارگران  به  حزب  این

  حزب  به   یا   نیز   شما  . دارد  قرار   کارگر   طبقة   مورد  در   اظهارنظر  موقعیت   در 

  و   کرده  ارعاب  را  شما  یا  و  کنید  طرح  آن  طریق  از  را  مسائلتان  و  بپیوندید 

 ! میرانی م بیرون  میدان از

  علیه   ( ۷۷  شمارة  همبستگی،   در   مندرج )   انیجر  این   اخیر   « ة نام  فحش »

  و   کارگر   جویانپناه   توسط   «ستیالیسوس   کارگر»  یة نشر  در   مندرج   مقاالت
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  از   پس  گام   ۷۲.بود  کارگری   فعاالن  علیه   حمالت  این   آغاز  هلند،  در   مبارز

  پیش،  ماه   1۸  که   نشریه   ن یا  .است  « امروز   کارگر»  یة نشر  مجدد   انتشار  آن، 

  بدون   مجدداً   ناگهان  به   بود   گشته  متوقف  توضیحی،   نیترکوچک   بدون

  به   واکنش   در   اقدامی،  چنین   که  است  یهیبد   .یافت  انتشار  ی حیتوض  هیچ

  « کارگری  کمونیست  حزب »  شدن  پرتاب   حاشیه  به  و   ایران   کارگری   مسائل

  ر یاخ  شمارة   معرکه،   از   نماندن   عقب  ی برا  .است  ایران   در  کارگری   وقایع   از

  به   اخص  طور   به   و   «کارگری   مسائل»  به  عموم  طور   به   ، «امروز  کارگر »

  کارگران   مستقل  اتحادیة »  ژه یوبه   و   کارگری   محافل   تحقیر  و   ی حرمتیب

  ک ی  دهان  از  بار  نیا  « حزب»  نیا  سران  اتینظر  .است  پرداخته  «ایران

  کلوب  در   را   خود   بازنشستگی   دوران   داده   ترجیح  ظاهراً  که   « دیروز   کارگر »

  محافل   او  .است  آمدهبیرون   ،بگذارند   « کارگری  کمونیست  حزب »  یحرّاف

  چپ»  از  یرودنباله   به  متهم  را  هاآن   و   گرفته  انتقاد  باد  به   را  کارگری 

  که   کرده  توصیه  هاآن   به  را  «ثمر   مثمر  راه»  تاًینها  و  کرده  «ایحاشیه

 
  1۹۹8نامة اوت  هویژ «جوصدای پناه»و     4۹  ةشمار  « کارگر سوسیالیست»رجوع شود به    ۷۲

 .چاپ هلند
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  ای حاشیه  چپ توخالی و  پرمدعا  یهاسنت  و   ادعاها  اسیر  ی کارگر  محافل

 ! آورند یرو  « ایران کارگری  کمونیست  حزب»  با فعالیت  به و نشوند 

  اعالم   «ایران   کارگران  مستقل   اتحادیة»  به  نقد   در  ، «بازنشسته  کارگر »

هیچ فعال کارگری و یا سازمانی    تا آن جا که من مطلع هستم»  که   داردی م
تأیید نکرده است ادعایی را    ا یآ  .که فعالینی در داخل دارد، صحت چنین 

  اندرکاران دستاتحادیة کارگری ایجاد کرد بدون آن که رهبران و    شودیم
 جنبش کارگری حتی از وجود آن مطلع باشند؟«

  که   کارگری جنبش «اندرکاراندست»  و  «رهبران»  نیا که   پرسیدنی اول؛

 هستند؟   کسانی  چه  ،اند شده   شناخته   «دیروز  کارگر»  نیا  برای  تنها  ظاهراً

  ما  که کرده  معرفی جامعه  به را خود «رهبران» ایران،  کارگری جنبش آیا

  و  «حزب »  رهبران  به  «ی درگوش »   و   انه یمخف  یا  و  نداریم؟  اطالعی  آن   از

 است؟ داشته  ابالغ آن بازنشستة کارگران

  رسماً   «ایران   کارگران  مستقل  اتحادیة »  که   است  شده   مدعی   کسی   آیا   دوم؛ 

  صحت   که   است  کرده   موجودیت   اعالم   شده،   شناخته   اعضای  و   نشانی  نام،   با

  کارگر   این   اعتقاد  به   آیا   گردد؟   تأیید   بتواند   آن   وجود   عدم   یا  وجود 

  مستقل   اتحادیة »  افتن ی  رسمیت  و   موجودیت  اعالم   امکان   بازنشسته،
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  که   زمانی  دارد؟  وجود  ایران  در  دیگری  اتحادیة   هر  یا  و  «کارگران

  اجازة  مطمئناً  ،شوند ی م  محاکمه  و   دستگیر  جمهوررئیس   داران طرف

  رژیم،   توسط   «کارگری   اتحادیة »  ک ی  ا ی  «تشکل»  ن یچن  یافتن   رسمیت

  مراکز   از  برخی  در   « ایران  کارگران   مستقل   اتحادیة »  ةد یا  .شودی نم  داده 

  از   یشماری ب   عدة  و   گشته   تبلیغ   کارگری   محافل  از   برخی   توسط   کارگری 

  متعلق   را  خود  ،اند رسیده   نقداً  درکی   چنین  به   عینی  لحاظ از  که  کارگران

 . اند آورده  شمار به آن به

  درازی   راه   آن  نهایی  تحقق   تا  ایایده   چنین  تبلیغ   زمان  از  که  است  بدیهی

  و   بغرنج  مسئلة  این   ایآ  . گردد  ایجاد   ایویژه   وضعیت   و   گردد   طی  باید 

  ایایده   چنین  از   است  حاضر  ،« بازنشسته  کارگر»   ایآ  است؟  ی درکرقابلیغ

  یا   کند؟  دفاع  گشته،   طرح  «غیرحزبی»  فعال  کارگر  ایعده  توسط   که

  افت یدر  « کارگری  کمونیست   حزب »  از  «نامه اجازه»  ابتدا  در  بایستی

 ؟ شد ی م
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  ایران،   در  وضعیتی  چنین  در   « کارگران  مستقل  اتحادیة »  مفهوم   طرح  سوم؛

  برای   ضروری   یهانه ی زم  ایجاد   و   کارگری   مبارزات  گسترش   به   منجر   خود 

  را   یاه یاتحاد  چنین  مسلماً  میرژ  .گرددی م  کارگران   مستقل  سازماندهی

  با واضح  و   علنی تخاصم  در   نتیجه  در  پیشرو،  کارگران   . کرد  نخواهد  تحمل

  بیشتر   چه   هر  تضعیف   به  منجر  خود   رودررویی   این  و   رند یگی م  قرار  رژیم

  را  « سرنگونی»  شعار  ترتیب   بدین  ایران   پیشروی   کارگران   . گرددی م  رژیم

  قرار   اجرا  مورد  به  ر(کشو  از  خارج  نشریات  صفحات  و   شعار  در  نه  و)  عمالً

  رژیم   سران   به  کارگران   کار،  از  روش   این  با  ، دیگر  سخن   به  .دهند ی م

  مستقالً   نیز   کارگران بگذارید   هستید،  مدنی   جامعة   دار طرف   اگر   ند یگوی م

  به   کارگران   نشود   چنین   اگر   . کنند   مبادرت   خود   تشکل  ایجاد   به   آزادانه  و

  دست  اقدامی   چنین   به   خود   و  شده  واقف   رژیم  وعیدهای  وعده  بودن  قالبی 

 . زنند ی م

  تقویت   کارگران در   ،نفساتکابه   روحیة  و  ازماندهیس   -  د خو  طریق،  این  از

 ،حالن یدرع  .رسید   خواهد   تری عالی   مرحلة  به   سیاسی  آگاهی   و   گشته 

  به  یاز ین  که  ند یگوی م  سیاسی  یهاانیجر  سایر  و  رژیم   به   پیشرو   کارگران
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  صادر   « دستورالعمل»  شانیبرا  کشور   از   خارج  یا  و   داخل   از   که   «باالسر  آقا»

 !ندارند  کند،

  چنین   آیا  نیست؟  ایران  امروزی   واقعیت   به   تر منطبق   یی سناریو  نیچن  آیا

  تخیلی   و   درآوردیمن   « سیاه  سناریوی   و   سفید   سناریوی »  از   بهتر  روشی 

  ساده   مطلب  این  درک  آیا  نیست؟  نشین  کشور  خارج  بورژوایخرده   ایعده

 است؟  دشوار  «بازنشسته کارگر»  کی برای  حتی

  « کارگران  مستقل   اتحادیة »  که   رد یگی م ایراد  ، «بازنشسته  کارگر »   ؛مچهار

  جنبش  خود   از  برآورده   سر   نه   و   است  کارگری   محفل   چند   یا   یک   زائدة

  و   افراد   توسط   باید   ابتدا   در   ، یاده یعق  و   ایده  هر   که   است  ی هیبد   . کارگری

  ة د یا  ابتدا  در   گرچه   .(نیست  بزرگی  کشف  این )  گردد   طرح   محافلی 

  در  اما  گشته،  طرح  کارگری  محافل  جانب  از  «کارگران   مستقل  اتحادیة»

  شعار   به  ت(اس   چنین  که )  باشد   داشته   عینی  پایة  اگر   ایایده  چنین  نهایت

  چنین   مسئله  « بازنشسته  کارگر»  یبرا  اما  ؛گرددی م  تبدیل  کارگران  «کل»

  از   که   شوند یم   ریگهمه   شعارهایی  تنها  وی  نظرازنقطه   ،گرددی نم  طرح
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  از   منظورشان  قاعدتاً  و  باشد   آمدهبیرون   «شانحزب »  رهبران   دهان

 !است «شان کارگری  کمونیست حزب»  همان ،« کارگری جنبش»

  بروکراتیک   و  یبعد ک ی  درک   ، «کارگران   مستقل  اتحادیة »  از   نیز   او   درک 

 کی  ساختن  روش   که  کند ی م  تصور   ،«دیروز  بازنشستة  کارگر»  .است

  مخفی   فعالیت  تأثیر تحت   دولت،   رسمی   نشینی عقب  با  یا   « اتحادیه»

  این   ریغ  در   .کارگران  توسط   علنی  طور  به   یا   و   ؛ ردیگی م   صورت   اتحادیه 

  «ی هودنیراب»  ة و یش   یک  را  مستقل   اتحادیة  یک   موجودیت  اعالم   او   صورت

  که   دهد ی م   نشان  او  استداللی  چنین  با  .کند ی م  ارزیابی   قالبی   و

  پیشرو   کارگران  .ندارد  کارگران  انتقالی  مطالبات  از  درکی  نیترکوچک 

  اساس   بر  نه  کشور،  از  خارج  درآوردیمن  یهاحزب  یهابوروکرات   برخالف

  و   جامد   ی«هادستورالعمل»  اساس   بر   نه  و  «حزبی »  ی کتاب  یهافرمول 

  کارگری   انقالب   اندازچشم   و   « روز»  ی ن یع  نیازهای  اساس   بر   بلکه   انتزاعی،

  یا یک  در   توانی نم  را اتحادیه  یک  اعالم  روش  .کنند ی م برخورد  مسائل  به

  برای   پیش  سال  چند   چه  آن  .کرد  اعالم  جنبش  به  «عام »  فرمول  چند 

  این  از  بگذریم)   ستین  درست  محققاً  امروز   بوده،   درست  کارگران  مداخلة
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  اشتباه   سرتاپا  همیشه  « کارگری   کمونیست   حزب»  ی عموم  مجامع   ایدة   که 

  به   را  وضعیتی   چنان   خاتمی،  انتخاب  از  پس  ایران   اخیر   تحوالت  .۷3( بود

  « مستقل  اتحادیة»  لیتشک  مطالبة  طرح   با   کارگران  که  آورده   وجود

  مبارزات   در  که  داده  سازمان  گذشته   از  بیشتر  را  خود  تنهانه   توانند ی م

  وجود   بر  مبنی  را  رژیم   تبلیغات   کلیة   و   کرده   پیدا  نفساعتمادبه   روزمره،

 . کنند  برآبنقش « آزادی»  و  «مدنی  جامعة»

  . گیرد  قرار  انقالبی  چپ  حمایت  مورد   باید   کار  از   روش   این  که   است  بدیهی

  مداخلة  «روش »  از  را چپ و  رادیکال نیروهای حمایت ،«اتحادیه » از  دفاع

 ،هاآن   برنامة  «بندبند »  از  دفاع  الزاماً  نه  و  دهد ی م  نشان  پیشرو  کارگران

  تیحما  .باشد   بسیاری  یهاانحراف   دچار   هاآن  برنامة   که   دارد   امکان   بساچه

  بر   نیز  «ایران  کارگران   مستقل  اتحادیة»  از  « سوسیالیست  کارگر»  یةنشر

 .است شده  گذاشته  بنیاد مبنایی چنین

 
 »در این مورد رجوع شود به مقاالت متعدد در «دفترهای کارگری سوسیالیستی ۷3
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  اتحادیة »  نه  ،«دیروز  بازنشستة   کارگر»   زیآمکی تحر  نظریات  برخالف  ؛پنجم

  «ایحاشیه  چپ  توخالی »  یهاسنت  و  ادعاها  اسیر  «ایران   کارگران  مستقل

  چند »  را  «ایحاشیه   چپ»  که  دارد   تمایل  اتحادیه   آن   نه   و   گرفته؛  قرار

  اعتماد   عدم  نشانگر  تنها  برخوردها   قبیل   نیا  .نماید   « مشغول  صباحی

  ن یهمچن  .است  ایران،   کارگران  زندة   جنبش  به  « دیروز  بازنشستة   کارگر »

  بر   متکی   روابط   یعنی )   یاس یس   کار   از   او   خود   تشکیالتی   درک   نشانگر

  در   بازنشستگی  دورة   در  ایشان  احتماالً  که   یروش   .است  «(زدوبند »

  کارگری   جنبش  از   دفاع  راستین،   نانقالبیو   یبرا  !اند فراگرفته   «شانحزب»

  فعالیت   ویژه به   کارگری،   داری ضدسرمایه   حرکت  هر   ۷4.است  طبیعی   امر   یک

  مورد   بایستی  شانسیاسی   برنامة  و  عقاید   از   نظرصرف   پیشرو،   کارگران 

 
که به احتمالقوی ) ما هستیم    «ایچپ حاشیه »از    «کارگر بازنشستة دیروز»چنان چه منظور    ۷4

کمپین   «اتحادیة مستقل کارگران ایران »چنین است، زیرا که تنها نیرویی بودیم که در دفاع  
مان،  م کنیم که یکی از اصول برنامه ای ما از ابتدای کار سیاسیالباید اع  (دفاعی سازمان دادیم

هة پیشین، همواره دفاع از تشکلهای مستقل کارگری بوده است. دفاع ما از محافل کارگری در د
مانند آن چه حزب کمونیست کارگری (ای برای کار تبلیغاتی یک برخورد فرصتطلبانه و لحظه

 گویندنبوده است. می   (دهددر مورد کارکنان شرکت نفت و سایر کارگران ایران انجام داده و می 
 »ه را به کیش خود پنداردکافر هم»
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  انتقادات  انقالبی،  نیروی  یک  حالدرعین   البته  گیرد؛  قرار  هاآن  حمایت

  پرولتری،   انقالبی  سازمان  کی  .دهد ی م   ارائه  نیز  هاآن   برنامة  به   را   خود

  عدم »  ای  «پیوستن»  به  مشروط  را  پیشرو  کارگران  از  حمایت  هرگز

  یک  با بورژوا خرده جریان یک تفاوت .کند ینم «شانحزب » به «پیوستن

  خود   کارگران  چه   چنان   .است  نهفته   روش   همین   در   نیز   انقالبی   نیروی 

  با  و  کنند یم  پیدا  را  خود   واقعی   متحدان  عمل،  در   دهند،  تشخیص  ضرورتاً

 .پرداخت خواهند   سیاسی مشترک   کار به  هاآن

  جنبش   تحوالت  از   کافی   شناخت  بتواند   « ایحاشیه   چپ »  چه   چنان

  باد زنده   گفت  باید   کند،  جنبش  آن  به  مرتبط   را  خود  و  باشد   داشته  کارگری

  «حزب »  نیتربزرگ   چه   چنان  دیگر،   سوی  از   و  !یاحاشیه   چپ  نیا

  مستقل   جنبش  با  خود   کردن  همسو  قابلیت  ،«کارگری »  و   کمونیستی

  آن  بر  شرم  داشت  اعالم   باید   باشد،  دادهازدست  علت،  هر   به  را،  کارگری 

 «! کارگری»  و  کمونیستی  «حزب»
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  به   قادر   ، کنند ینم   تحمل   را   خود   از  مستقل   حرکت  هیچ   که  یی «هاحزب»

  محافل   و   پیشرو  کارگران   . بود  نخواهند   کارگری  جنبش  مسائل  درک 

  کشور،   از  خارج  یهاگروه   از   کافی  شناخت  خوشبختانه   ایران،   کارگری 

  کردن بهتر برای ،چنانچه  .دارند  آنها )!( «درخشان» یهاسابقه و هابرنامه 

  بودند،   هاسازمان  و  هاحزب   این   به  «پیوستن»  به  متمایل  خود،  وضعیت

  فعالِ   کارگران   .ماندند ی نم  « دیروز  کارگر »  نامهدعوت   انتظار  در   مسلماً

  و   «چپ»  یهاحزب  و  هاگروه  دخالت  بدون  خواهندی م   ایران،  در   «امروز »

  خود  فعالیت   تشکیالتی  و   سیاسی   عقیدتی،  تحمیل   هرگونه   از   « مستقل»

  کشور   از  خارج  در  « درآوردیمن »  یهاحزب  ا یآ  .دهند   سازمان  رژیم   علیه  را

  پیشروی   کارگران   جلب   خیر؟   یا  هستند   ساده   مسئله   این   درک   به   قادر 

  طریق   از   تنها  تاریخ،  در  « کارگری»  و  «کمونیستی»   یهاحزب   به   ایران

  پیشرو،  کارگران  «استقالل »  از  ،هاسازمان  این  حمایت  و  همکاری  و  مداخله

  جلب   و   ترکمش  و  صبورانه  کار  از   دوره  یک  از  پس  هم   آن)  گرفتهصورت

  کی  ارسال  سپس  و   توهین   تهدید،  ارعاب،  طریق   از   نه  و  ن(آنا  اعتماد

 !مضحک   و  اداری «نامةدعوت »
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 گرایان فرقه   ة ی پا ی ب   ایرادهای 

  شبه »  ةفرق   یک   نظریات  کنندةبازتاب  «انترناسیونالیستی  پیک»

  مالحظة   محضبه   « کارگری  کمونیست   حزب»  همانند   نیز   ۷5«آنارشیستی

 
آنارشیستی»   ۷5 انحراف های بسیار،    از  «شبه  با وجود  آنارشیستی  اینرو که حتی یک گروه 

این فرقه   «چپ «حداقل دارای سنت، سابقة فعالیت و مواضع پیگیر   ای است. درصورتی که 
که از اتحاد دو گروه کوچک در  «مللی بوردگیستیالبین«ه  واست که خود را پشت سر یک گر

اند. این گروه گرچه مواضعی عمومی  تشکیل شد، مخفی کرده  1۹83ایتالیا و انگلستان در سال  
قطعنامه ای با نام   (نکته وحدت آن ها مورد توافق ما نیز هست  ۷که بسیاری از  )چپ دارد  

ة ایرانی با سازمان به  کنند . تفاوت این فرقمی  به انگلیسی منتشر  «چشم اندازهای انقالبی»
مللی خود در این است که حداقل بوردگیستها، گرچه اختالف هایی با سایر  البینر« براد»ظاهر  
بیون دارند اما روابط حسنه را با سایرین حفظ کرده و هیچ گاه مخالفان سیاسی چپ خود  انقال 

ند. آنها سوسیال دمکراسی و حزب های کمونیست وابسته به چین ارا متهم به ضدانقالب نکرده
استالینیست، مائوئیست و  )  داری دولتیارزیابی کرده و طرفداران سرمایه   « بورژوا«و روسیه را  

دانند . درصورتی که این فرقه، به غیراز خودشان سایر نیروهای  را انحرافی می   (تروتسکیست
  اارزیابی می کنند! این فرقه یا عمداً ی  یبال اری و ضدانقدچپ را چپ دستگاه سیاسی سرمایه 

را در مورد نظریات ضدانق بوردگیستها  سوسیال دمکراسی و حزب   یبالسهواً ترجمة مواضع 
اتهام  )اند و همچنین با حفظ روش های استالینیستی  استناد داده  «تروتسکیسم»کمونیست را به  

یز خود را با سازمان های بوردگیستی نشان داده وجه تما  ی(زنی و فحاشی علیه مخالفان سیاس
و تحقیقات و کار    «تدارکات«نشریة این فرقه که ظاهراً پس از چند سال    ۲و    1  ةاند. شمار

پرحوصله در مورد مسائل کارگری و البته، در جهت انتشار اولین نشریة کمونیستی تاریخ معاصر 
وته تکراری و دست دوم در مورد رژیم و جنبش متمرکز شده، تنها به چند مقالة بی سر)!(    ایران

 ۲۰تا    1۰آن هم مطالب  « )برادر«کارگری ایران و چند ترجمه از مواضع سازمان بوردگیستی  
خالصه شده است. چنان چه این فرقه به بخشی از جنبش بوردگیستی تبدیل   )!(  سال پیش
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  پس   ،«سوسیالیست  کارگر »   در  آن  انعکاس   و   کارگری   مستقل  یهاحرکت

  نهایا  ! 4  و  ۳  د ی ببخش)  ۳  شمارة  در  و   شده  بیدار  زمستانی  خواب  از  هاماه   از

  بولتن   ،اند کرده   یکی  سال  دو  را  « امروز  کارگر»   یة نشر  که   حزب  مانند   نیز

  خود   اصلی   مقالة  ( !نیفتند   عقب   قافله   از   تا  اند کرده   یکی   شماره   دو   را  خود

  کارگر »   یةنشر  و   «ایران   کارگران  مستقل  اتحادیة»  نقِد  اصطالحبه   در  را

 .است داده   اختصاص «سوسیالیست

  برعهده  را  «کمونیستی  یبند گروه »  رسالت  خود   تخیالت  در  که  فرقه  این

  چه )  « معاصر  تاریخ  کمونیستی  نشریة   اولین»  خود  زعمبه   و  !گرفته

  داده   انتشار  !( گذشته  ماه   ۳0  در   شماره   سه)   مرتب   شکل   به   را   !( تواضعی

  اعالم  از  ویژه به   « ایران   کارگران   مستقل  اتحادیة »  سیتأس   از  است،

  و   «یبورژواز   چپ  تروتسکیستی»   یةنشر  یک  در  «واقعه»  نیا  موجودیت

  «آنارشیستی  شبه »  زدةزنگ   شمشیر  و  آمده  خشم  به  !()  «ضدانقالب»

  غالف   از  ، «تفکر»   و   «تعمق »  سال  یک   از  پس  را،  خود  نوزدهم  قرن   اواخر

 
، کارشان حداقل قابل تأمل  شد و عقاید و مواضع آن ها را بدون دستکار ی انعکاس می دادمی

 5۷ ةشمار «کارگر سوسیالیست»رجوع شود به   « بوردیگا»برای مطالعة زندگینامة  می بود(
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  کارگر »  یةنشر و  «ایران  کارگران مستقل  اتحادیة » برجان  و  کشیده  بیرون

 ۷6.است افتاده  ا(هستیتروتسک و ) «سوسیالیست

  ی بورژواخرده   یهاش یگرا  دیدگاه  از  که  زیرا  ندارد،   تعجب   برخوردی  چنین

  . گرددی م   تقسیم  « سیاه»  و   «سفید »  به   همواره  دنیا   ، «آنارشیستی  شبه »

  گونه ن یا  .دارد  جای  «سیاه»  یایدن   در  ،هاستآن   «خود»  رازیغبه   چه   آن   هر

  فعالیت  بار  از  خود  کردن   خالص  خواهان  که   کسانی   برای   البته  یبند م یتقس

 دئال یا  هستند،  داریسرمایه   علیه  کارگری  مبارزات  بارمشقت   و   روزمره

 چنین  هاآن   یو یسنار  .است  «خالص »  و   « تخیلی»  هاآن   یایدن  .است

  داران سرمایه   و   سو  یک   از  ن(دوستانشا)  کارگران  :گرددی م  خالصه

  مقابل   در   دیگر،  سوی  از   پ( چ  سیاسی  یهاگروه   با   همراه   ،دشمنانشان)

  تشکیل  کارگران  استراتژی   هاآن   نظرازنقطه   .رند یگی م   قرار  گریکد ی

 
 دوستانشان   از  یکی  به  پاسخ  در  بولتنشان  شمارة  همان  در  فرقه  این  که  جاست  این  جالب  ۷6

  وارد  میتوانی م  نه   و  میخواهی م  نه   خودمان  فکری  اصول  و   مبانی   اساس  بر   ما»  اندنوشته 
  چهارم ک ی  چرا  که  نکنید  تعجب  «!شویم  داریسرمایه  چپ  جناح  با  انتقادی  گفتگوهای

 شده دادهاختصاص  هاستیتروتسک  مواضع   نقدبه   ،ابدییم  انتشار  یکبار  ماه  ده  که   شانهینشر
 !است دهیرسدوران بهتازه  بورژوایخرده جریان بارز تخصوصیا  از یکی ییگوتناقض  !است
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  تحقق   تا   و   است  داریسرمایه   دولت   سرنگونی  و   کارگری   شوراهای   حکومت

  خارج   که   عملی  هیچ  به  آغشته  را   خود  کارگران،  مرکزی   خواست  این  کامل

  افتد،  اتفاق  این  از   غیر  چه   آن   هر   .کنند   نباید   است،  محدوده   این  از

  « تاکتیک »  هاآن   زعمبه   .است  بورژوازی  به   تمکین  و  « ییگرااصالح »

  چپ »  یهاشی گرا فعالیت  حوزة   در  امری   و   ندارد   خارجی  وجود  پرولتری،

  به  مسلح   پارچهک ی  همه   کارگران   که  کنند یم   تصور   نها یا  .است  « بورژوازی 

  و  بورژوازی  عقاید   نفوذ  و  تأثیرتحت   و  هستند   سوسیالیستی  آگاهی

  دستیابی   برای  کارگران   که   کنند ی م   فکر  نهایا  .رند یگی نم  قرار   رفرمیستی 

  خود،   برنامة  و  اصول  حفظ   با   (پرولتری  دیکتاتوری)  خود   نهایی  هدف   به

  بلرزاند   را  داریسرمایه   دولت  چارچوب  بتواند   که  کنند   طرح  مطالباتی  نباید 

  آگاهی  با  ارتباط  در  ،گامبهگام   کارگران  برای  را  سوسیالیستی  آگاهی   و

 «سوسیالیست»   روزه یک   کارگران  هاآن   دیدگاه  از  . کند   طرح   ،شانی کنون

  انقالب  به اقدام  و کرده  درک   کامالً را دارانسرمایه  عیوب  تمام و شوند ی م

  ! بس  و   دارد   قرار  بورژوازی   خدمت   در   تنها   مسائل  ریسا  .کنند ی م   کارگری 

  بیاورد،   لب  بر  «زیبا»   و  «خالص»  یویسنار  این  از  غیر  مطلبی  کسهرآن   و
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  این   مواضع   !است  « ضدانقالب  و   داری سرمایه  سیاسی  دستگاه  چپ»  الزاماً

  کارگری   جنبش  از  « امتناع»  موضع   که  ایرانی  « آنارشیستی  شبه»  ة فرق

 . میپردازیم هاآن  «نقد » ی اصل نکات به  .است نوع همین  از نیز است،

 مؤسسان   مجلس   مورد   در 

  کارگر »  ة ریکب  یهاگناه   از  یکی   که   ردیگی م  ایراد   ، «آنارشیستی  شبه »  ة رقف

  « مؤسسان  مجلس»  خواهان  که   است  این  هاستیتروتسک  و  «سوسیالیست

  ش یگرا  یک   «سوسیالیست   کارگر»  یةنشر  ، اساس ن یبرا  .هستند   و   بوده 

 ۷۷!شودی م  ارزیابی «بورژوازی چپ» و  « ضدانقالب»

  مواضع   توضیح  به   «سوسیالیست  کارگر »   یةنشر  یهامقاله   در   کراتبه   ما

  شبه »  ةفرق   این  که   رسد ی م  نظر   به   اما  ؛میاپرداخته   مورد  این   در  خود

 
درک به غایت بروکراتیک آن ها از یک گروه سیاسی    ةچنین برداشتی، خود نشان دهند  ۷۷

باید یکپارچه و هم عقیده باشند. اخذ    همه   است. آن ها تصور می کنند که در یک گروه سیاسی
موضع در مورد مجلس مؤسسان یک تاکتیک پرولتری است که بدون آن که افراد یک گروه 

واند موضوع بحث درونی آن گروه  تتقسیم کند، می   «بالضدانق »  و   «ب الانق«را به جبهه های  
نمونه،  .  باشد ایرانالیستیاتحادیة سوس»بر این  انقالبی  این مورد سال هاست که   «های  در 

ن این نهاد، با نظریة مندرج در نشریه توافق کامل ندارند  بحث درونی داشته و تعدادی از فعاال
 (این نظریه به محض تدوین گشتن در نشریه علناً درج خواهد گشت)
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  زنیاتهام   دنبال  به   تنها  استالینیستی،   یهاوه یش   به   مسلح   «آنارشیستی

  کارگر »   در  مندرج  نظریات   تئوریک   رد  یا  و  سازنده  نقد   یک  تا  است

  هرگونه   رفع   برای   را   خود   مواضع   چکیدة  دیگر  بار  ما   .«سوسیالیست

  حزب »  یحکومت  موضع   بر  نقد   در  ۷8. آورد  خواهیم   جا  این  در  سوءتعبیر

 : دادیم  توضیح چنین ه(کومل )  « ایران کمونیست

  همان   انقالبی   بدیل  تنها  و   است  قدرت   در  بورژوا   دولت   یک  ایران  در

 .است پرولتاریا دیکتاتوری 

  یامرحله   .است  « شورایی  حکومت»  تنها  نیز  هاست یکمون  حکومتی  شعار

  غیرازبه   ایمرحله هر  . بود  نخواهد   میان   در   ک(یردموکراتیغ  یا  دمکراتیک )

  است   حکومتی  فقیر،   دهقانان  و  کارگران  بر  متکی  شورایی  حکومت  تشکیل

 . آن بورژوایی  نوع  از

  ی برقرار  امکان  نبود  صورت  در  که  است  مفهوم  این  به  موضع  این  آیا

  خود  یهاچشم  « هگرایانفرقه »  د یبا  سرنگونی،  از  پس  « شورایی  حکومت»

 
 13۷5، خرداد 35 ةشمار «کارگر سوسیالیست» تر رجوع شود به برای بحث مفصل  ۷8
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  حکومت »  لیتشک  توفیق  عدم  صورت  در  !خیر  مسلماً  .بست  بدیلی  هر  بر  را

  ل یتشک  برای  مبارزه   ،یکارگر   ریغ  حکومت  یک  تحمیل  و  «شورایی

  البته   .ردیگی م  قرار  کار  دستور  در  « انقالبی  و  دمکراتیک   مؤسسان  مجلس»

  مؤسسان   مجلس  تشکیل   ییتنهابه   هاستیکمون   هدف   که   داد  تذکر   باید 

  از   ماقبل  حکومت  که  کرد   طرح  را  مؤسسان  مجلس   زمانی   نیلن  ۷۹.نیست

  توانستی م  مؤسسان  مجلس  تشکیل  و  بود  قدرت   بر   ر(تزا)  ی دارسرمایه

  آماده   کارگری   دولت  تشکیل   برای   سرنگونی،  از  پس  را،   موقت  حکومت

  تشکیل   به  بود،  آمده  هاک یبلشو  برنامة  در  آن  تشکیل  که  جایی  آن  از  .کند 

  و   گرفت قرار  شوراها مقابل  در  مجلس   این عمل در اما  ؛کردند  مبادرت   آن

 .شد  اعالم منحل

 
مجلس مؤسسان   ةدر بار  «راه کارگر»نظریات برخی از نیروهای اپوزیسیون چپ به ویژه    ۷۹

نادرست است. آن ها تشکیل آن را به مثابة یک مرحلة ضروری می بینند. استناد آن ها به 
 .مواضع لنین در این مورد نیز ناصحیح است
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  طرح   گردد،  تشکیل  شورایی  حکومت  بایستی  که  جایی  آن  از  ایران  در  اما

  انقالبی   موقت   حکومت   و   مؤسسان  مجلس   تشکیل  مانند )  ییشعارها  چنین

 8۰.ند دهی م  دست از  را خود  کارایی ( ... و

  نشدند   شورایی  حکومت   تشکیل  به   قادر   فقیر  دهقانان   و  کارگران   اگر   اما

  آیا   شد،  تشکیل  !( دمکراتیک  اما   بورژوایی، )  ی گرید  حکومت  اگر  چه؟

  شعار   طرح   آیا  زمان  آن  در  کنند؟  شرکت  آن   در   توانند ی م  هاستیکمون

 است؟ اصولی  انقالبی  و  دمکراتیک  مؤسسان مجلس  تأسیس

  کارگران )   ییشورا  حکومت   چه   چنان   رژیم،   سرنگونی   از   پس   ما   اعتقاد   به 

  وجود   عدم  یا  و   کارگری  شوراهای  آمادگی   عدم   علت  به  ر(فقی  دهقانان  و

  کارگری،  جنبش  زمانده سا  مثابةبه   سراسری  انقالبی   پیشتاز  حزب  یک

  بورژوایی   محققاً   که )   ی گرید  حکومتی   هیچ   در   هاستیکمون  نگیرد،   شکل

 
ل مجلس مؤسسان از حوصلة این مقاله خارج است، اما به اعتقاد ما با  صحت وسقم انحال  8۰

مؤسس مجلس  به  نیازی  دیگر  کارگری  حکومت  یک  مؤسسان  تشکیل  مجلس  نیست.  ان 
است. درصورتی که    (اقلیت جامعه)یعنی  ترین شکل مجلس بورژوایی  عالیترین و دمکراتیک

 .تر از هر مجلس بورژوایی استعالی (اکثریت مردم دمکراسی کارگری)« جمهوری شورایی»

 . خواندندمی بایست چنین مجلسی را پس از تسخیر قدرت فرانمی الها اصوبلشویک
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  حالدرعین  اما  ؛کنند   نباید   شرکت  ن( آ  نیترک یدمکرات  تیح  -  دبو  خواهد 

  حاصل  توفیق   شورایی  حکومت   که   مقطع   این  در   تنها  و )   مقطع   این  در 

  « انقالبی  و  دمکراتیک  مؤسسان  مجلس »  لیتشک   خواهان  باید   (است  نکرده

  .بشوند   ( یبورژوای  عادی   پارلمان   مفهوم   به   مؤسسان  مجلس   نه )

  فردی  و   سازمان  و   ارگان   هیچ  که   مؤسسانی  مجلس   خواهان   هاستیکمون

  و   شده   نظارت  ایتوده   مسلح  نیروهای   توسط   و   نپذیرفته   سرخود  باالی  را

  آزاد   و   مخفی   همگانی،   مستقیم،   رأی   با  مردم  واقعی  نمایندگان  توسط 

  تدارک   راستای  در   را   خود   کار   مجلس   نی ا  .هستند   ، گرددی م  تشکیل

  تشکیل   تا  .کند ی م  آغاز   ( یدهقان  و   کارگری )  ی انقالب   حکومت   یک   تشکیل

  ته وابس یهاحزب و  فقیر دهقانان و  کارگران  نمایندگان کارگری، حکومت

 .کرد  خواهند  شرکت مجلس این در مستقل  طور  به هاآن  به

  تشکیل   برای  است  نهادی  تنها  کهبل  نیست  «حکومت »  یمجلس  چنین

  حکومت  در  شرکت  با  مجلسی  چنین  در  شرکت  .آتی  کارگری  حکومت
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  شرکت   بورژوایی   حکومت   در   هرگز   هاستیکمون   . است  متفاوت   بورژوایی 

 81.کنند ینم

  این   کجای   که   کنیم   سؤال  « سلیم  عقل »  با  و  قرض   بر  افراد   از  باید   حال،

  خرده »  یاعده  مخیلة   در   تنها   .است  « ضدانقالب»  مواضع   بیانگر   بحث،

  ی اگونه به   مسائل  ندارند،  را   کارگری   جنبش  در   دخالت   قصد   که   « بورژوا

  چه   چنان   که   است  این   داریم  عده  این   از  ما   که  یسؤال  . گرددی م   طرح   دیگر

  شکل  شورایی  حکومت  یعنی   ا( م  و)  هاآن   مطلوب  حکومت   ت(عل  هر   به)

  باید   یعنی)  !ست«انقالبی  امتناع»  ،فرقه   این  پاسخ  کرد؟  باید   چه  نگرفت،

  یک   بین   تمایز  وجه   نیا  ( !گریست  خود   بد   بخت   به   و   نشست  هاخانه   در 

 .است « آنارشیستی شبه» یافرقه  موضع  و  انقالبی موضع

  در   خود  حل  خواهان  کارگری،   جنبش  طلبفرصت  یهاش یگرا  چه  چنان

  آن   در   شرکت   از   « امتناع»  خواهان   گرایانفرقه   باشند،  مؤسسان   مجلس 

  وضعیت   از   تحلیل  و   ارزیابی   از   نظرصرف )  .هستند   بها،   هر   به   مجلس، 

 
 13۷6 مرداد، 44 ةشمار «رگر سوسیالیستکا» 81
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  و   بت  یک   به   را  « مارکسیسم»   آنارشیست،  شبه   یهافرقه   ( روز  آن   مشخص

  در   ،«گریانقالبی »  یلوا  زیر  و  کرده  تبدیل  خشک  ابدی  یهافرمول   با

 . برد خواهند  و   برده راهکج   به را کارگری  یهاجنبش  کشورها  از بسیاری

  پشتِ  «گرایانفرقه »  هم  و  «طلبانفرصت »  هم   نهایی،  تحلیل  در  روازاین

  ضدانقالب   تحویل  ی دودست  را   جنبش   و   کرده   خالی   را   کارگر   طبقه 

  ی لوا   تحت   دومی  و  « انقالبی  معقولیت »  عنوان  تحت  اولی   البته   .دهند ی م

 «! گری انقالبی »

 عمل   اتحاد   مورد   در 

  که   است  این  ظاهراً  «سوسیالیست  کارگر»  یةنشر  یهاانتیخ  از  دیگر  کیی

  . است  پرولتری  غیر   و  «چپ »  ی روهاین  سایر  با   «عمل  اتحاد »  جادیا  خواهان

 .نیست  خوشایند   « آنارشیستی  شبه »  ة فرق   مشام  به   « یضدانقالب»  عمل  نیا

  کلیة »  کنند ی م  اعالم  خود   « مواضع»  ة لوح  سر   در  که  کسانی  برای  البته

  کارگر   و   کمونیست  عناوین   تحت  اکنون   هم  که  ییهاسازمان   و   احزاب

  ،«هستند   ضدانقالب  و  داریسرمایه  سیاسی  دستگاه   چپ  ،کنند ی م  فعالیت

  نیا  . بگیرند   «سوسیالیست  کارگر »  به   ایرادی   چنین   که  ندارد   تعجبی   جای
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  « آرزو  حرف»  در  بودن  « یضدانقالب»  ای  و  «انقالبی»  که  کند ی نم  درک  فرقه

  استراتژی   کارگری،  سیاسی  یهاسازمان   .ردیگینم  شکل  هاانسان   «مخ»   و

  در   کارگر   ة طبق  .دهند می   ارائه   جنبش   به   و  « تدوین »  را   خود   تاکتیک   و

  .بردی م  پی  نظریات  این  وسقم صحت  به  خود  تجربة  بر  بنا  و  انقالب  روند 

  فقط   «کارگری »   و  «ستیکمون   چپ»  یفعل  اپوزیسیون   کل  میان  در  بله

  از   اما  ؛اند ی ضدانقالب  « نهایی  تحلیل »  در  بقیه   و   است  « انقالبی»  ان یجر  یک

  « اکنون  هم »  از  اما  ؛دهند می   رخ   بسیاری   مسائل  « نهایی  تحلیل »  تا  اکنون 

  « مطالعات»  اساس   بر   و   کارگر   طبقة   طرف   از  نیابت  به   را   « همه» توانینم

  به   ایران،  در  کارگر  طبقة   روزمرة  مبارزات  دورازبه   و   دربسته   یهااتاق   در

  « ضدانقالب»  سرد،   یهان یسرزم  در  سالهنی چند   «خواب»  از  پس  ناگهان

  ارزیابی   چنین   برای   کارگری  مبارزات  پیشین  «تجارب»  صرفِ   .کرد  خطاب

  دنبال  به  مختلفی  تفسیرهای  و   تعبیرات   تجارب،  همان  ؛اوالً  .نیست  کافی

  بخش  حداقل  یا  و   سوسیالیستی  کارگری   اپوزیسیون  «کل »  که   دارد

  از   پس   ( یکارگر  زندة  جنبش  با   ارتباط   در   هم   آن )  آن  از   ایمالحظه قابل

  گیری نتیجه   و  بندیجمع   به  باید   ( یکتب)  ی جمع  یهابحث   سلسلة   یک
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  « تجربه»   د یبا  کارگری  جنبش   در  نیز  تجارب  همان  ؛اًیثان  .برسد   مشترک

  کرد،   فرو  کارگر  طبقة   حلقوم  به   توانی نم  را  ازلی   و   ابدی   یهافرمول   .شوند 

  فرقة  یک  اکنون  .باشد   رسیده  مطلوب  نتایج  به   طبقه  آن  خود  که  آن  بدون

  سال   چند   از   پس  خودش   قول   به   که   شده  پیدا  عملبی   و   تجربه یب

  از  مقاله   چند   ترجمة   و   ه( کرد   چه   و   بوده   چه  نیست   معلوم   که )  « مطالعه»

 ها سال   از   پس  نیز   خود  که )   ییاروپا  «چپ»  کوچک  گروه   ان هزار  از   یکی

  یک  در   حتی   ای کنندهتعیین   نقش   و   نبوده   استوار   خود   پای   روی  بر  هنوز

  کلیة »  اینکه   آن  و  اند زده دست  بزرگی  «کشف»  به  (ندارد  اروپایی   کشور

  کارگر   و   کمونیست  عناوین   تحت  اکنون   هم  که  ییهاسازمان   و   احزاب

  «! هستند   انقالب  وضّد  داریسرمایه   سیاسی  دستگاه   چپ   ،کنند ی م  فعالیت

 .است دفاع غیرقابل و  کودکانه اشتباه، موضع  این که  است یهیبد 

  دمکراتیک،   سوسیال  یهاحزب   بین  تفاوتی  فرقه  این  دیدگاه   از  نمونه،   برای

  نیست   ...   و  تروتسکیست  استالینیست،  فاشیست،  راستی،   دست  کارمحافظه 

 اریبس  !هستند   بورژوازی  سیاسی  دستگاه  «چپ»  و  «ی ضدانقالب»  همه  و

 .دهد یم  پاسخ  چگونه  سیاسی  روز  مسائل  به  فرقه  این  مینیبب  حال  !خوب
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  مهاجرین   به  هاستیفاش   اروپایی،  کشورهای از  بسیاری   پایتخت  در   امروزه 

  فاشیستی،  ضّد  مبارزة   صدر  در   و   کرده  فیزیکی  حملة   سیستماتیک   طور  به

  موضع   منطقی  ة جینت  .اند گرفته   قرار  تروتسکیست  یهاگروه   از  برخی  قضا  از

  بین   درگیری  یک   این  که  باشد   باید   این  « آنارشیستی  شبه »  ة فرق  این

  « امتناع»  موضع  دعوا  این  در  باید   کارگران  و  است  ی« ضدانقالب»  یرویدون

  « ضدانقالب»  دو  بین  جنگ  ویتنام،   به   آمریکا  نظامی  حملة  ای  ! کنند   اتخاذ   را

  کردستان، مردم   بر حسین صدام شیمیایی  و  نظامی  حملة  یا  و  !است بوده 

  نفوذ   تحت  کردستان  مردم   که  زیرا)  است  « ضدانقالب»  دو  بین  جنگ

 !(دارند  قرار  کرد  یهاستیونالیناس 

  بین   « عمل  اتحاد»  جادی ا  ضرورت  خود   نشریات  و  مقاالت  در  بارها  ما

  انقالب  راه   در  مؤثر  تاکتیک   یک   عنوانبه   را   پرولتری  غیر   و   انقالبی   نیروهای 

  « ی ضدانقالب»  عمل   یک  وجههیچبه   تاکتیک  نیا  .ایمکرده   گوشزد  آتی

  را  خود   که  «گرا   تخیل»   ی بورژواخرده   ایعده   مخیلة   در   تنها  .نیست

  « داریسرمایه   سیاسی   دستگاه»  همکار  را  سایرین  و  انقالب  «مرکز »

 . گرددی م  تلقی « یضدانقالب»   کار یک  عمل این ،دانند ی م
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  خالص   قطب  دو  به   « ی ضدانقالب»  و  «انقالبی »  ی روهاین   واقعی  دنیای   در

  ،داری سرمایه  یهادولت   بلکه  گردند ینم  مبدل  «دارسرمایه »  و  «کارگر»

  .کنند ی م و کرده  تحمیل   کارگر  طبقة  درون  به   را خود  برنامة  و ایدئولوژی

  و   هاگروه   در  تنها نه   ، انهیگرااصالح   و  رفرمیستی  عقاید   ریشة   واقع   در 

  آمده   وجود   به  کارگری   اتحادیة   درون   در   عمدتاً  بلکه   چپ،  یهاسازمان

 . است

  دیگر   قشرهای  مواقع   از   بسیاری   در   داری سرمایه   ضّد  مبارزة   در   امروز 

  مقدم  صف   در  نیز   ستم   تحت   یهات یمل  و   زنان   جوانان،  مانند   اجتماعی،

  آن )   کارگران  «نهایی   تحلیل»  در   اما   ؛رند یگیم   قرار   داری سرمایه   ضّد  جبهة

 خواهند   پیشبه   انتها  تا  را   داریسرمایه   ضّد  مبارزة   و(پیشر   کارگران  هم

  مقابل  در   مشقتی   پر   و   طوالنی   راه   قدرت،   تسخیر   زمان  تا  امروز   از   .برد

  سادگی   این   به  « ضدانقالب»  و   « انقالب»  نیب  تفاوت   .دارد  قرار   هاستیکمون

  و   گرااصالح   و  رفرمیست   «رهبران»  نیب  تفاوتی  باید   ما  .گرددینم  آشکار

  و   « انقالبی»  عنوان  تحت  هاانسان  .شویم  قایل  هاآن   کارگری   ی«هاپایه»

  . رند ییتغقابل  هاانسان  .روند ی نم  جهان   از  و   ند یآی نم   دنیا  به  « یضدانقالب»
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  از  و   ؛وندند یپیم   انقالب  صف  به  بورژواه خرد  قشرهای   از  برخی   سو   یک  از

  فشار  زیر  و   خاصی  وضعیت  تحت  دوآتشه   «انقالبیون»  از  برخی   دیگر،  سوی

  ی آقا  مثالً )  .آورند ی م  روی   « ضدانقالب»  صف  به   و   زده  «وارو   و   پشتک»

  یک   پیش   چندی  تا   آلمان   دولت   نوین   کابینة   اعضای   از   یکی   « فیشر»

  اعضا  همة   رفرمیستی  سازمان  یک   درون   در   ( بود  دوآتشه   آنارشیست

  بسیاری   درون   در   جامعه،   یک  در   انقالب  اعتالی  با  .نیستند   « ضدانقالب»

  از  بخشی   و  ردیگی م  صورت  انشعاب  انحرافی،  و   رفرمیست  یهاحزب  از

  روی   انقالبی   مواضع   به   توانند ی م  ،شانی انحراف  مواضع   تجربة   با   ،هاآن

 ! باشد  « ضدانقالب» تواند ی نم  غیرخودی دنیای « تمام» .بیاورند 

  مبارزة   و   مقاومت  هاسال   نتیجة   که   موجود   ابزار   تمام  از  باید   هاستیکمون

  عمل  این)  کنند   استفاده  پرولتاریا  صدای  رساندن  برای  بوده،  کارگران

  شبه »  ة فرق  .(نشود  گذاشته  پا  ریز  اصول   که  یشرطبه   نیست  یطلبفرصت

  ن( عنوا  هر   به)  را  داریسرمایه   جامعة   در  انتخابات  در  شرکت  ،«آنارشیستی



147 

  برنامة   با   کارگران  نمایندگان   اگر  که  کرد   سؤال  د یبا  8۲.کند ی م  اعالم  مردود

  شوراهای   طرح  مانند )  خود  نظریات  ابراز  فرصت   خود   انقالبی  مشخص

  چه   کردند،  پیدا  جامعه  در  نفر  هاون یلیم  برای  (یکارگر  کنترل و کارگری

  بهتر  ینینشخانه   آیا  کنند؟   استفاده   عمومی  یهارسانه   از   که   دارد   ایرادی 

 است؟ داریسرمایه  ضّد تبلیغات از

  نظری،   « استقالل»  حفظ   ضمن  که  است  این  هاست یکمون  امروزی  مسئلة

  ضّد   جبهة   بیشتر  چه   هر   کردن   ترع ی وس   به   خود،   تئوریک   و   ایبرنامه 

  ( استراتژی  یک  نه   و  است  تاکتیک  یک  این)   .کنند   مبادرت   داری سرمایه

  و   رفرمیست   سران  و   رهبران   افشای   به   مشترک  مبارزة   در  حالنیدرع

 یهاسازمان این کارگری یهاه ی پا و بپردازند  کارگری   جنبش یگرااصالح 

  در   را  خود  که  است   یهیبد   .کنند   متقاعد   انقالبی  مواضع  به  را  گرااصالح 

  آسانی   کار  بسیار  که  صادرکردن  «انقالبی »  شعار  و  کردن  محبوس   خانه

 . کرد نخواهد  متقاعد   را کسهیچ است،

 
 «چپ روی در کمونیسم  بیماری کودکی»ای نقد به این قبیل مواضع، رجوع شود به  بر8۲ 

 1۹۲۰ لنین، آوریل
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  ، داریسرمایه  ضّد مشترک مبارزة در و  کارگران کنار  در باید  هاستیکمون

  اعتماد   کسانی  به  تنها  کارگران  . کنند   متقاعد   انقالبی   مواضع   به   را   هاآن

  جبهة   در   هاآن  با  و   بوده   سهیم  هاآن   روزمرة   مسائل  در   که   کنند یم  پیدا

 . باشند   سهیم  هاآن   اشتباهات  در  حتی   و)  .کنند   مبارزه  داریسرمایه  ضّد

  کارگری   واقعی  و   جاری  مسائل  سر  بر  مبارزه  از  چنانچه  افراد  ترینی انقالب

  کارگر   طبقة  درون  در  جایی  کنند،  امتناع  ت(عل   هر  به )  تیفعال  در   شرکت  از

  محدود   آگاهی  که   بیابند   ییهاروش   باید   هاست یکمون  . کرد  نخواهند   پیدا

  ن یا  .سازند   مبدل  سوسیالیستی   « نهایی»  یآگاه  به   را   کارگران   «کنونی »

  آگاهی   از  باید   هاست یکمون  . بود  نخواهد   عملی  صرف،  دادن   شعار  با   کار

  سطوح  تمام   در   گام بهگام   ن(اصولشا  حفظ   با   البته)  کارگران  با   همراه  و  فعلی

  یهافرقه   اما   ؛ است  کمونیسم   الفبای   نیا  . گیرند   قرار   هاآن   کنار   در 

  خرده   جریان   هر  مانند   زیرا  نیستند،  الفبا   این  درک   به   قادر   آنارشیستی

  پنجاه   و  صد   تاریخ  در  همواره  رونیازا  .ندارند   سیاسی  جدی  کار  قصد   بورژوا
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 پرمدعا  و  «بین  محور  -  دخو»  ریتأثبی   یهافرقه   شکل  به   گذشته  سال

 83.اند ماندهیباق

 عراق   و   ایران   جنگ   مورد   در 

  ما  به  را  جنگ  مورد   در  های تیاکثر   و  هاای توده  مواضع   کذب   به   عده  ینا

  کارگران   عراق،  و  ایران  جنگ  در  که  کنند ی م  متهم  را  ما  و  دهند ی م  استناد

  به  « عراق  و   ایران  بورژوازی   یهاقتلگاه   سویبه   میهن  از   دفاع   برای»  را

  در   . نکردیم  اتخاذ  موضعی   چنین   ما  که   است  یهیبد   . میفراخواند   هاجبهه

  هنگام  به  ،1۳۵۹  مهر 10  ،«سوسیالیست  کارگران»  یةنشر  نخست  شمارة

  کارگران   مسئلة  به   جنگ  مسئلة   که   جایی  آن  از  که   کردیم  اعالم   جنگ،  آغاز

  و  شوند ی م  روانه  جبهه   به   داوطلبانه   دستهدسته   که  کارگران   گشته،  تبدیل

  را  هاآن   که   بخواهند   هاآن   از   باید   دارند،  اعتقاد  رژیم  رهبران  به  که  آنان

  شوراهای  طریق   از   بتوانیم »  تا  دهند   نظامی   آموزش   هاآن   به   و   کنند   مسلح

 
جویان در  ل این فرقه می تواند این باشد که کارگران بیکار و یا پناهالنتیجة منطقی استد  83

اجتماعی کشورهای امپریالیستی استفاده کنند، زیرا که کشورهای غربی نیز نباید از تأمینات  
چپ  »داری می شود! اگر چنین کنند به  این منجر به تقویت و ایجاد توهم در سیستم سرمایه

  !تبدیل می گردند «بالداری و ضدانق دستگاه سیاسی سرمایه
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  مقابله   برای  را کارگر  طبقة  موضع،  نیا  .!«برخیزیم  انقالب  از  دفاع  به   خود

  رژیم  خود  علیه   مسلحانه  قیام   بلکه  ( آمریکا  و)  عراق  نظامی  حملة  تنهانه  با

  داد ی نم  تن  خواستی  چنین  به  رژیم  که  بود   ی هیبد   .کند   آماده   توانستی م

  افتة یم یتعل  و   مسلح  کارگران   از   پاسداران  سپاه  و   رژیم   واهمة   که   را یز  ؛ نداد   و

  داد،   نشان  تاریخ  که  طورهمان  .بود  عراق  ارتش  از  بیشتر  مراتببه   ،نظامی

  توافق   به   گاهچی ه  مسلح  کارگران  با  اما  رسید،  سازش   به   عراق  دولت  با  رژیم

  . دادی م  دست   از   همیشه  برای  جنگ   از  پس  را   قدرت  و  برسد   توانستینم

  از  ا(هایتوده   و  های تیاکثر)  طلبانفرصت   مشخص،  موضع  این   مقابل  در

  در   یا  «انقالبی   امتناع»  موضع  با  گرایانفرقه   و  کردند   دفاع  «میهن»

  به   بیهوده   را   خود  « َسر»  ا ی  و   دادند   « انقالبی  شعار»  و   نشستند   شانیهاخانه

 . دادند   فنا باد

  از  « انقالبی  امتناع» مانند  ابدی  فرمول  یک  با آنارشیست،  شبه  گرایان فرقه 

  بیرون   معرکه  از  را  خود  نرود،   پیش  هاآن   مراد  وفق  بر  که  ایمسئله   هر

  جنگ  مقابل  در یحت  .پردازند ی م  «خودستایی» به  راحت  خیال  با  و  رانده

  طبقة  دوره،   آن  ایران  در  . ندارد وجود  ابدی  فرمول یک  ارتجاعی،  ارتش  دو 
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  فوج فوج   ،رونیازا  .د یدی م  کارگران   و  انقالب  به  حمله  را  نظامی   حملة  کارگر

  که   وضعیتی  با  وضعیت   نیا  .رفتند ی م  جبهه  به  داوطلبانه،  ،هاکارخانه   از

  خود   برادران  با  جنگ  به   وادار   را  افراد   سربازگیری،   و  اجبار  ،زوربه   بورژوازی 

  موضع   دوره،   آن  ایران  وضعیت   در  .است  متفاوت  ،کند ی م  اعزام   جبهه  به

  رو  هر   به   کارگران   اگر   . گردد  تبلیغ   توانستی نم  صرف  «طلبیشکست»

  که   کرد  طرح  شعاری  باید   حداقل  بودند،   عازم  هاجبهه   سویبه   داوطلبانه، 

  طبقة  توهم  که   ی شعار .کرد آماده  نیز  داریسرمایه  ضّد قیام  برای را هاآن

  یة نشر  شعار  .بکاهد   « انقالب  رهبر »  و   داریسرمایه   دولت   از   را  کارگر

  هاآن   برای  را  رژیم  ماهیت  ابتدا  از  که   بود  شعاری  «سوسیالیست  کارگران »

  رژیم   که  رایز  ؛کاستی م  رژیم   به   نسبت  کارگران  توهم  از  و کردی م  روشن

  کارگران   برای  نظامی   تعلیم   و  کردن  مسلح  به  شرایطی  هیچ  تحت  عمل  در

 .دادی نم تن  عادی

  دنیای   زیرا  نیست،  درکقابل   آنارشیستی  شبه  یهافرقه   برای  موضع  این  اما

  یستیمالیماکس  شعارهای  هاآن   یبرا   «!سفید »   ا ی  و   است  « سیاه»  ای  هاآن
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  «! گریانقالبی »  گذارند ی م  هم  را  این  نام  !بس  و  است  مطرح   (یحداکثر)

 . است کودکانه « رویچپ» هاآن  مواضع که ی درصورت

 « کارگران   حزب »   مورد   در 

  که  است  این  ظاهراً  ما،  «ی ضدانقالب»  مواضع  از   دیگر  یکی  فرقه،   این  زعمه ب

  خاتمی   اخیر   انتخابات  از   پس  ایران،   کارگران  روز   مسائل  از   امتناع   جایبه 

  و   مدنی  جامعة  مورد  در   بورژوازی   از  بخشی  عمیق  و  شدید   فریبیعوام   و

  ل یتشک  در   رژیم  فریبیعوام   مقابل  در  که  میاگفته   هاآن   به  احزاب،  «آزادی »

 . کنند  اتخاذ  مشخص موضع « کارگران حزب»

  حزب »  در  کارگران  دخالت  مورد  در  «سوسیالیست  کارگر»  یةنشر  در  ما

 :دادیم  هشدار چنین « کارگران

  سوسیالیست  کارگران  که  نیست  تردیدی   امر  این  در»
  منزوی   کارگری   تجمع  گونههیچ   از   را  خود  نبایستی

  این  شرطبه   واقعی،  کارگری   تجمع  هر   در  شرکت  .کنند
 تنها نه   شود،  رعایت  انیب  حق  و   باشد  رژیم  از   مستقل  که
  کارگران   .هست  نیز  ضروری  بلکه   نیست،  ایراد  بال
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  نظریات   ارائة  برای  یپلتفرم  هر  از  بایستی  سوسیالیست
  کارگران،   ایپایه   و  ابتدایی   حقوق  از  دفاع   بر  مبنی  خود،

 .«کنند استفاده

 .است ذکر قابل  نکته  چند  «ایران کارگران حزب » ل یتشک مورد  در اما

 توسط   حزب  این  تشکیل  که  باشد   روشن  کنندگانشرکت   برای  باید   اول،

  حزب   این  که  است  واضح  .ردیگی م  صورت  اهدافی  چه  با  و   کسانی  چه

  و   است  شده  علم  رژیم  خود  توسط   بلکه  نگشته،  تشکیل  کارگران  توسط 

  برای   نامش،  خالف  بر   حزبی،  چنین  تشکیل  اصلی  هدف   که  است  بدیهی

  چنین   اگر  .نیست  کارگر طبقة  منافع  پیشبرد  و   کارگری   تشکل  یک   ایجاد

  و   هاه ی اتحاد)  یکارگر   مستقل   یهاتشکل   یستیبای م  ابتدا  در   رژیم   بود، 

  و   سیاسی   و   متفاوت  یهاحزب   و   ( ...  و   کارخانه  یهاته یکم  و  سندیکاها

  حق  اعتصاب،   حق   ، اینها  از   ترمهم   و   کرد یم   اعالم   آزاد   را   نظام   مخالفان 

  آزاد   نیز  را  رژیم  نظریات  مخالف  عقاید   نشر  حق  و  تجمع  حق  بیان،

 . است نپذیرفته صورت  اقداماتی چنین اما ؛گذاشتی م
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  انجام   برای   هنوز  که   نیستند   برخوردار   حقی   هیچ   از  تنهانه   ایران   کارگران 

  دستگیر،   دولت،  و   کارخانه  مدیران  اجحافات  مقابل  در   جزئی   یهااعتراض

 .گردند ی م  اعدام حتی و دانزن

  . دارد  تبلیغاتی  جنبة   مذکور   حزب  تأسیس  اصلی   هدف  که  است  بدیهی

  گرفته،   قرار  سیاسی  و   اقتصادی   بستبن   در  که  آخوندی   داری سرمایه   میرژ

 ی هابانک   به   متوسل   پیش  از   بیشتر  خود،  بحران   از   رفتبرون   برای

  کرده   دریافت  کالن   یهاوام   هاآن   از  و  شده  غربی  یهادولت   و  المللیبین

  ظاهرسازی   یک  اش الزمه   غربی،   بانک   و   ها دولت   رضایت  جلب  .است

  در  حداقل ایران، درون در  که   کند  اثبات غرب به باید  میرژ .است سیاسی

  مبنی   خاتمی   اخیر  یهااستیس   . دارد  وجود   «آزادی »  و   « دمکراسی»   ظاهر،

  جمعیت   اسالمی،   ایران   همبستگی  حزب )  متفاوت   « احزاب»  ل یتشک  بر

 .است سیاستی چنین  نمودار (... و   ایران مدنی جامعة  مدافعین

 یهاحزب   زحمتکشان،  و   کارگران   تحمیق  برای  سنتاً  غرب   بورژوازی   دوم، 

  .است  کرده   علم  « سوسیالیست»  و   « کارگر»  نام   با  را   بورژوا   و   رفرمیست 
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  «سوسیالیست» حزب  و  بریتانیا  در  « کارگر» حزب  به  توانی م نمونه  یبرا

  لئونل »  و  « بلر  تونی »   انیآقا  هاحزب   این   رهبران  . کرد  اشاره  فرانسه   در

  را   خود   «هاسوسیالیست»  و   « کارگران»  منافع  دارطرف   ظاهراً   که   «ژوسپن

  یمش  .هستند   خود   کشورهای   بورژوازی   خدمتکاران  از  ،کنند ی م  معرفی

 راست»   یانتخابات  «رقبای »   با  تفاوتی  هیچ  هاآن   عملکرد   و   برنامه   سیاسی،

  فرانسه،   «خواهجمهوری »  و  بریتانیا  «کارمحافظه »  یهاحزب  ،هاآن   ی«رو

  از  ترراست  هاآن   یهااستیس   حتی   موارد  از  برخی  در   واقع   در  .ندارد

 .است «سنتی  راست» یهاحزب

  دارد   قصد   است،  شده  خود  حیات  از   نوینی  مرحلة   وارد  که  نیز  ایران  رژیم

  با  .کند   استفاده  کارگران  تحمیق  برای  غربی  یهادولت   ی«هاتاکتیک »  از

  برای  دمکراسی)   «بورژوایی  دمکراسی»  حداقل  غرب  در  که  تفاوت  این

  برای   «دمکراسی»  ی حت  ایران   در   که درصورتی   داشته،   وجود   ه(جامع  اقلیت

 ،های طبرزد )  ! مخالفان  به  رسد   هچ  دندار  وجود  نیز  رژیم  دارانطرف

  و   اند ی اسالم  جمهوری  نظام  دارانطرف   از  همه   ...  و  های زدی  ،هاسروش 

 !(است آمده  سرشان بر  بال قدرآن
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  است   این  شود  طرح   بایستی  سوسیالیست  کارگران  برای   که   سؤالی  ؛سوم

  و   رژیم  به   توانی م  کارگری،  اصطالحبه   حزب   این  درون  در  آیا  که

  داد؟   انجام  اقداماتی  انتقادات  آن  مورد   در  و  کرد؟  انتقاد  آن  یهااستیس 

  با  کارگرانی   چه  چنان  دارد؟   وجود  بیان  آزادی   حزبی  چنین  در  آیا

  مخالف   ( یمدن  و   دینی  جامعة   دارانطرف )  حاکم  باند   دو   هر  یهااستیس 

  منعکس  جمعی  یهارسانه   و  حزب  در   را  خود  نظریات  توانند یم  باشند،

  برای   کانونی  حزب   این  آیا  کنند؟  تبلیغ   نظریات  آن  پیرامون  و  کرده 

  کارگری   مبارزان  شناسایی  منظوربه   رژیم  یهانیخبرچ  و  جاسوسان

  حق )  کارگران دمکراتیک  حقوق  از  که  است قادر   حزبی  چنین  آیا  نیست؟

  مستقل   یهاتشکل  ایجاد  تجمع،   حق  اعتصاب،  حق   قلم،  آزادی   بیان،

  ی رؤسا  فرمانبه گوش   بایستی   آن  اعضای  یا  و   کند؟   دفاع   ( ...  و   کارگری 

 باشند؟ « کارگر خانة»

  صورت   در  رژیم،  توسط   شده  ساخته  یهاحزب  در  کارگران  شرکت  ؛چهارم

  کارگران   دیگر،   سخن  به   . گیرد  صورت   محکمی  پشتوانة   با   بایستی  ضرورت، 

  اکید   رعایت  خود،  مخفی  مستقل  هستة  حفظ   با  سوسیالیست  و   پیشرو



157 

  قرارهای   و   قول  به   توهمی   نیترکوچک   داشتن  بدون   و  امنیتی  مسائل

  .باشند   داشته   مشروط   شرکت  نهادی   چنین  در   توانند ی م   رژیم،   نهادهای

 : زیرند  قرار از شرکت  «حداقل» ط یشرا

 . باشد   آن   نهادهای   و   رژیم   از   « مستقل»  ی نهاد  باید   مذکور   حزب -1

  کارگران  و  « کارههمه   کارگر   خانة»  یرؤسا   که   باشد   قرار   چه   چنان

  تحریم   ابتدا   از   باید   نهاد   این  در   شرکت  باشند،   «کارهچ یه»  پیشرو،

  و  است  داری سرمایه   رژیم   یک  خود  ادعای   بر   بنا  میرژ   . گردد

  نهادی  نیز   «کارگر   خانة»  .باشد   کارگران  منافع  حافظ   تواند ینم

  برای   «کارگران   حزب »  ن یبنابرا  ؛است  دولت   دست   در   که   است

  غیرمستقیم   یا   مستقیم   که   نهادی  هر   از   کارگران   منافع   حفظ 

 .باشد  مستقل و جدا باید  است،  دارانسرمایه  دولت به   مربوط

  از   مستقل  کارگران   از  بخشی  حداقل  که   گردد  اثبات   باید   عمل  در -2

  کارگران  چه   چنان   .کنند می   فعال   شرکت  تجمعی   چنین   در   رژیم 

  آن   در  شرکت  عمالً  و  برده  پی  حزب  این  ماهیت  به  ابتدا  از  پیشرو
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 چنین  در  سوسیالیست  کارگران  شرکت  به  نیازی  کنند،  تحریم   را

 سوسیالیست  کارگران التدخ  اصلی  هدف  که  را یز  ؛نیست  نهادی

 سایر  و   خود   یسازآماده   و  پیشرو  کارگران  درون  در   ترویج   و  تبلیغ 

  و   است  کارگری  حکومت  تشکیل   و  رژیم  سرنگونی  برای   کارگران

 .رژیم  جاسوسان با همکاری  نه

  مخالف  کارگران   .باشد   برخوردار   درونی   دمکراسی   از   باید   حزب  این -3

  خود  که   شکلی   هر  به   را   خود  نظریات  که  باشند   قادر  باید   رژیم

  در   باید   حزب  تبلیغاتی   ابزار   یةکل  .کنند   ابزار   دهند،  تشخیص  الزم

  عقاید   که   باشد   قرار  اگر  .باشد   کارگران   نمایندگان   مستقیم   اختیار

  ابتدا   از   نهاد،   این  که   بهتر  همان  گردد،   سانسور  کارگران  نظریات   و

 84.شود سپرده خاک  به

  این   کجای   که  میکنی م  سؤال  ندارند،  کفش   در   ریگی   که  افرادی   از  ما  حال

  « ایران   دولت   اصالحاتی  برنامة   به  کمک   به »  شتافتن  و   « ضدانقالبی»  مواضع 

 
 5 ة، شمار«ارگر سوسیالیست»ک 84
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  رأی  خاتمی به ق(ناح یا و  حق به) کارگر هاون یلیم  که  وضعیتی در .است

  دیگر   جناح  قبال  در  او  که  کنند ی م  تصور  و  یافته  وی  به  توهماتی  و  داده

 پاسخ   چه  است،  کارگران  نفع  به  تغییراتی   ایجاد   شرف  در  حاکم،  هیئت

  خاتمی  که   دهیم  هشدار  کارگران  همة   به   باید   البته   دهیم؟ب  باید   مشخصی

  خود   مقاالت  سر  در   « سوسیالیست  کارگر»  که )  ندارد  یاخامنه   با  تفاوتی

  خاص  مسئلة  یک   مورد  در  کلی   گیری موضع   این   اما  ؛ (است  کرده   چنین

  مقابل  در   .نیست  کافی   «کارگران   حزب»  در  شرکت   عدم  یا   شرکت  مانند 

  بدون   که   است  این  طلبانفرصت   نظر  گفت؟  باید   چه  پیشنهادی  چنین

  طبق  گرایانفرقه   نظر  .کنند   شرکت  نهاد  آن  در   باید   کارگران  دوشرطیق

  مسلح   را   کارگران   باید   که   باوریم   این  بر   ما   .است  بها   هر   به   « امتناع »  معمول 

 باشد  قرار   اگر   . کنیم  مشخص،   واقعة   یک   مقابل  در   مشخص   مشیخط   به 

  دمکراسی »  باشد،  «مستقل »  کارگران  از  متشکل  ،«کارگران   حزب»  که

  از  باشد،  رانکارگ  نمایندگان  دست  به  امور  کنترل   و  باشد   داشته  «درونی 

  را   آن   ی ازهیانگ   چه   با   کسانی   چه   که   دارد   تفاوتی   چه   کارگران  دیدگاه 

 هرحالبه   کند،  ایجاد  را  دمکراتیکی   نهاد  چنین  رژیم  اگر  .است  فراخوانده
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 85.کرد  نخواهد   آنارشیستی  شبه   یهافرقه   « امتناع»  موضع  به   اعتنایی  کسی

  اگر )  رفتیپذ   نخواهد   را  شروطی  چنین  هرگز  رژیم  که  است  این  در  مسئله

  طریق،   این  از  و   !(است  کرده  صادر  را  خود  سرنگونی  حکم  کند،  چنین

  فرمایشی  نهاد  یک  این  که  رسند ی م  آگاهی  این   به  « عمل  در»  کارگران

 باید   نکنند،  شرکت  حزب  آن   در  کارگران  است  قرار  اگر  یحت  .است

  خط »  به   مسلح  باید   کارگران  .باشند   داشته   کنندهقانع   و   کافی  یهااستدالل

  را   ایتجربه   هیچ  و  گیریجهت   هیچ  ،«امتناع»  موضع  .باشند   «مداخالتی

  با   انقالبیون  آنارشیستی،  شبه  موضع  برخالف  .کند ی نم  منتقل  کارگران  به

  دهندگان  پیشنهاد  مقابل  در  را  هاآن   کارگران،  با  همگامی  و  باال  شروط   طرح

  جایبه   طریق،  این   به  کارگران  .کنند یم   مسلح  «کارگران  حزب»

  رژیمی   ضّد  تری عال  شعارهای  به   عمل  در   و  یافته  انقالبی   آگاهی  ،ییاعتنایب

  کارگران   بلکه   رژیم   سران   تنهانه   ترتیب   بدین  هاآن   .رسید   خواهند 

 
  ه ن شناخته شدامال گرایان، از عتصورات واهی فرقه ف  خالهایی، بررژیم برای چنین طرح   85

کارگری، کارگران را در   ةشدهای شناختهخود استفاده نخواهد کرد، بلکه با استفاده از شخصیت
ی  الت مقابل انتخاب بسیار دشواری قرار می دهد؛ بنابراین کارگران بایستی مسلح به خط مداخ

 های توخالی«شعار» باشند و نه 



161 

  درست .کنند یم  مرزبندی  هاآن   با  و   کرده   افشا  را   خود  میان   در   گرااصالح 

  و   هاست یرفرم  یهادست  مداخله،  از  کارگران   « امتناع»  برعکس،

  باز  رژیم   با  « مصالحه»  ی برا  را   کارگری   جنبش  درون   در  طلبانفرصت

  کارگران،  کنار  در   که  است  این  در  نیز  هاستی کمون   نقش  واقع  در  .گذاردی م

  آگاهی  اخذ   به  را  هاآن   مشخص،  مسئلة  هر  مقابل  در  گامبه گام

  نقش   86(پذیرد  صورت  اشتباهی  اگر   حتی )  کنند   راهنمایی   سوسیالیستی

  « نه» پاسخ یاواقعه  هر  به و  بنشینند  خانه در  که نیست این هاستیکمون

  بورژوایخرده   هر   . ندارد  بودن،   «کمونیست»  به   نیازی   ساده،   کار  نیا  !دهند 

 . بگیرد را یارمسئوالنه یغ مواضع  چنین  تواند ی م  خودمحوربینی

 « کارگران   مستقل   اتحادیة »   مورد   در 

 
و مقام    هاصلی ما از مداخله، کسب جا  ةما را به کذب متهم می کند که انگیز  فرقة مذکور،  86

اساس است، زیرا اگر چنین بود، مسلماً ما بی  الو رهبری جنبش کارگری است. این اتهام کام
های   تشکل  از  دفاع  نمی «مستقل»موضع  را  عدم  کارگری  برعکس،  درست  گرفتیم. 

دهد های مستقل کارگری، نشان میفرقه در مورد تشکلگیری سایر گروه ها از جمله این  موضع
 .کردن بر کارگران هستند «حکومت »که آنها خواهان 
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  اتحادیه »  « محرکة  نیروی»  که  جایی   آن  از  که   رد یگی م  ایراد  مذکور  رقة ف

  معرفی   را  خود  «رهبر »  کی  تنها  و  نبوده   روشن  «ایران   کارگران  مستقل

  به »  و  شودمی   کارگران  «تحقیر »  به  منجر  «رهبر»   وجود  گویا  و  کرده 

  با   جریان  این  به  باید   بنابراین  ،زند ی م   لطمه  هاآن   « ییگراجمع   آگاهی

  غلوآمیز   اتحادیه  این   از  کارگران  حمایت  ،گذشتهنیازا  .نگریست  « تردید »

  آن   از   فرقه،   این  زعمبه   نیهمچن  .ردیگی م  قرار  سؤال   مورد   و   شده   ارزیابی

  آن   باید   است  «ی ضدانقالب  یهایی گواوه ی  ه یاتحاد»  مطالبات  کلیة  که  جایی

 . کرد اعالم  مردود  را

  بر   مبنی  آنارشیستی،  شبه   فرقة  «هلمزی  شرلوک»  کارسبک   از  ما

  م یگذری م  ، «ایران  کارگران   مستقل   اتحادیة»  یادعاها  مورد   در   « یر یگمچ»

  خواهند   برخورد   هاآن   به   لزوم   صورت   در   خود  « اتحادیه»  مدافعان  مطمئناً)

 . میکنی م اجمالی  اشارة نکته چند  به  تنها جا این در  ( کرد

 ی ز ی انگ تفرقه   سیاست   الف( 

  ،«سوسیالیست  کارگر »  که   کند ی م وانمود  چنین « آنارشیستی شبه »  ة رقف

  کارگران   مستقل  اتحادیة»  به  مربوط  اخبار  که  بوده  اینشریه   نخستین
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 سیاسی  لحاظ   از  نوعیبه   که   دارد ی م  اذعان   تلویحاً  و   کرده   منعکس   را  « ایران

 .اند مرتبط  هم  به  دو  این

 هاهفته   «سوسیالیست  کارگر»  یةنشر  ؛ اوالً  . است  اساس بی   اتهام   یک   این

  درج  را  هاآن   «ایران   کارگران  مستقل   اتحادیة »  یهاه ی اطالع  انتشار  از   پس

  به   «سوسیالیست  کارگر »   در   انتشار   از  پیش  هاهفته   ،هاه یاطالع  8۷. کرد

 . بود رسیده ر( مذکو فرقة  جملة از ) ونیسیاپوز نیروهای  کلیة دست

  خود   یهاه یاطالع  در  « ایران  کارگران   مستقل  اتحادیة »  که  اینکته   ؛ دوم

  است،  کرده اعالم م(رژی  و)  ونیسیاپوز نیروهای به وابستگی  عدم بر مبنی

  یا   و   تشکیالتی  ارتباط  هیچ  «سوسیالیست  کارگر»   یةنشر  .دارد  واقعیت

 . ندارد و  نداشته  آن با سیاسی

 
یافت. هم   العجزء آخرین نشریاتی بود که از این موضوع اط  «کارگر سوسیالیست»در واقع    8۷

به انتشار برخی از    « دیدار»و    (کانادا)  «شهروند«نشریة    ،«کارگر سوسیالیست»زمان با نشریة  
چند ماه   «اتحادیة مستقل کارگران ایران»موجودیت    المدر واقع اع . ها مبادرت کردندعیه طالا

لندن نیز انتشاریافته بود. تنها تفاوت کار ما با سایرین در این بود که  «نیمروز»قبل از این، در 
ین دفاعی حول آن سازمان  را جدی تلقی کرده و کمپ  «اتحادیة مستقل کارگران ایران»دفاع از  

چه در ایران و )ن جنبش  الیهای پیش، از فع  لدادیم. این هم تازگی ندارد، ما همواره طی سا
 .کنیمپیگیرانه دفاع کرده و می (چه خار ج
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  کارگری   جنبش  از   خود  دفاعی  مواضع   علت  به   تنها  « سوسیالیست  کارگر »

  به   ت( هس  و   بوده   اش برنامه   از   بخشی   که )   یکارگر   مستقل  یهاتشکل   و

 88. است کرده  مبادرت کار این

  اعتقاد   به  «ایران  کارگران   مستقل  اتحادیة»  مطالبات   حالدرعین اما  ؛سوم

  « واو  به واو»  با گرچه  .است  آن  بنیادگذاران  پختگی   و باتجربگی  بر   دال  ما

  وضعیت   به   منطبق  را   بندها  تمام   اما  نداریم،   کامل   توافق   مطروحه  مطالبات

  باندهای  در   «شکاف»  جاد یا  به   منجر   هاآن   که   داریم   اعتقاد  و  دانسته   موجود 

  سر تا)  میرژ با مقابله  برای پیشرو  کارگران موقعیت تقویت  و حاکم هیئت

 . گرددی م (یسرنگون حّد

  توسط   چه  آن   همانند )  جمهوررئیس   به   سرگشاده  برنامة   یک   ما   اعتقاد   به 

 شعار   صدها  از  مراتببه   ت(اس   شده  نوشته   «ایران  کارگران   مستقل   اتحادیة»

  و   فراتر   ر(کشو  از   خارج   ی توخال  ی«هابر  مرگ)»  !«هاباد   سرنگون»

 شعار  تنها  که  نیست  این  گری انقالبی   هنر  ما،  نظر  به  .است  تریاس یس 

 
 پشت   در  مندرج  ،« ایران  انقالبی  یهاستیالیسوس  اتحادیة»  یعموم  اصول  به  شود  رجوع  88

 سوسیالیست کارگر صفحة
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  فعلی   آگاهی  از  آغاز  با  که   است   این  گری انقالبی   هنر   . گردد  صادر   « انقالبی »

  ضرورتبه   تدریجبه   را   کارگران   شعارها،  از   سلسله  یک   طرح   با  و   کارگر   طبقة 

  کارگران  مستقل اتحادیة»  یهاه یاطالع  را  کار  نیا  .رسانید   رژیم  سرنگونی

  کارگر »  اگر  و  هست  نیز   ما  تأیید   مورد   رونیازا  .اند داده   انجام  یخوببه   «ایران

  موضع   خاص،  مورد  این  در  ،شد ی م  منتشر  ایران   در  «سوسیالیست

 .داشتی م  مشابهی مداخالتی

 ها آن   کافی   اطالع  عدم  ، «آنارشیستی  شبه »  ة فرق   یهازنی اتهام  از  هدف  اما

  کارگر »  یاس یس   خط   با  آشنایی  عدم  یا  و  هاه یاطالع  انتشار  چگونگی  از

 هاآن   که  است  این  «هاافشاگری»  نیا  اصلی  هدف  نیست،  «سوسیالیست

  یة نشر  بین  «تفرقه»  جادیا  به  سعی  ،ایکودکانه   و  ناشیانه  بسیار  سبک  به

 .اند کرده   « ایران  کارگران   مستقل   اتحادیة »  فعاالن  و   « سوسیالیست  کارگر »

  ایگو  «(بورژوازی   چپ »  از  پیشرو   کارگران  دادن  «رَم »  خود  تصور  به  یا  و)

 یهاستیتروتسک  سر   زیر  چیز  همه  که  این  کردن  وانمود  و   زنیاتهام  با

  ت یفعال  از   « ایران  کارگران   مستقل   اتحادیة »   فعاالن   است،   « ضدانقالبی»



166 

  فرقة   این  «دکان»  به   و   کرده  وحشت  ما  از  احیاناً  برخی  یا  و  کرده  « امتناع»

 !( ایکودکانه  و  واهی  تصورات   چه) شوند ی م  جلب «آنارشیستی  شبه»

 « رهبری »   نقش   نفی   ب( 

  کارگری   جنبش  در  « رهبر»   و   « رهبری»  مورد   در   عموماً  هاستینارش آ

  بر  «جمعی کار»  که باورند  این بر آنها ظاهر  در .دهند یم نشان حساسیت

  وجود   به  یبوروکراس   وگرنه   پذیرد،   صورت  باید   « جمعی  رهبری»  اساس 

  است   بدیهی   که  رای ز  8۹؛است  ک یبروکرات  کامالً  خود   برخورد  ن یا  .آمد   خواهد 

  از   جامعه  در  هاانسان   و  آید   وجود  به  باید   کارتقسیم   جمعی،   هر  در   که

  نظریات   برخالف   درست  .برخوردارند   متفاوتی   تجارب  و   قابلیت

  بر  دال  کارگری،  تجمع  یک  در  «رهبر»  و  «رهبری »  وجود  ،هاستیآنارش 

 
 و  کارتقسیم  جمعی،  کار  اصول  باشد  کارکرده  کارخانه  یک  در  ماه  چند  حتی  کارگری  گرا  8۹

  داری،سرمایه  ضدّ  مبارزة  از   بخشی   و   طبیعی   و   دمکراتیک  امر   یک  عنوان به   را  رهبری   انتخاب
  اجحافات   با  دهات  در  که  است  دهقانانی  به  متعلق  فرقه،  این  دیدگاه  ةشیر   .کندیم  درک

  صنعتی   مراکز  در  هرگز   و  ماندهباقی  حاشیه  در  شهر  به  مهاجرت  با  و  بوده  روروبه   «کدخدا»
  همانند   را  «رهبر»  و  «رهبری»  نقش  رون یازا  . اندنبوده  کار   به  مشغول  صنعتی  کارگر  عنوانبه 

 ی هانوشته  و  «پاریس  کمون»  ةتجرب  .کنندی م  اعالم  مردود  ار  آن  و  دیده  « کدخدا»  کی  نقش
 .دهدیم نشان  را «رهبری»  نقش از هاآن  برداشت نادرستی مورد، این در مارکس
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  مقام  در   ایعده  نهایت   در  که   را یز  ؛برعکس  نه   و   است   دمکراسی  وجود 

  آگاهانه   عمل  یک   امر  این  که  بهترچه  .رند یگی م  قرار  ،ناخواهخواه   رهبری،

  زمانی   هر  در   د(فر   یا )  افراد   آن   و   گشته  روشن  افراد  مسئولیت   که   رایز  ؛باشد 

  «جمعی   کار»  ب یترت  نیبد   . بود  خواهند   تغییر  و   عزل  قابل  اعضا  سایر  توسط 

  در   . تصنعی  صورتبه   نه   و   رد یگی م  صورت  کلمه   واقعی  معنای  به

  چنین   خفا  در  ایعده   نگردد،   روشن  رهبر  و  رهبری  نقش   که  ییهاتشکل

  خواهد   ترقیعم  بروکراتیک   انحطاط  بروز   زمینة   محققاً  و   کرده   ایفا  را  نقشی

 . شد 

  مستقل   تشکیالت  یک   ایجاد  طرح  به   ایران  در  کارگر  ایعده   که   این

  مسئلة   تنهانه   ، اند کرده   انتخاب  نیز   نماینده  یک   و   کرده   اقدام   کارگری 

  این   که   نیا  .دهد ی م   نشان   را  هاآن   تجربگی   با  و   پختگی   که   نیست  ای منفی 

 ،اند داده   انجام   کارگران  « کل»   جانب  از   را  عمل  این  ناحق  یا   حق  به   عده

  آن   به  باید   ایران  در  سیاسی  مسائل  درگیر  کارگران  خود  که  است  ایمسئله 

  کشور   از   خارج  در  که   یعملبی   فرقة  هم   آن )  ی کس  به   ربطی  و   کنند   برخورد 

  صالحیت   و   شعور  خود   کارگران   . ندارد  (گزیده  سکونت  دربسته   یهااتاق   در
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  مدافع ل یوک  به  هاآن   دارند،  را  خود   اشتباهات  اصالح  و  تشخیص

 !ندارند  نیازی  « خودساخته»

 « انقالبی »   حل راه   مورد   در 

  شبه »  ة فرق   این  یهاحلراه   ( )!  « انقالبی  انتقادات»  همهاین   مقابل  در   ماا

 :کنید  توجه خوب  چیستند؟ «آنارشیستی

  دیگر   و  هاستیتروتسک  امروز  که  است  چنیناین »
  دولت   اصالحاتی  برنامة  کمک  به   سرمایه  چپ  یهاگروه 
 یکارگر  مستقل  و  صنفی  یهاتشکل  بیرق  و  شتافته  ایران

 ما  باید  مقابل  در  .اندبرافراشته  بورژوازی  با  آواز  هم  را
  از   گیری  درس  برای  تالش  با  تا  بکوشیم   کارگران
  تجارب   ارتقای  با  خود،  یهای اطبقههم   جهانی  تجربیات

  و  عمومی  یهایی گردهما  برباتکیه  و  اخیر  سالةبیست
 و   نمایندگان  هیئت  گزینش  طریق  از  خود  همگانی
  به  را  مبارزاتمان   کنترل  اسالمی  جمهوری   بر  آن  تحمیل
 یهاتهیکم  تشکیل  تدارک  سویبه  و  میریگ  دست

 «کنیم حرکت محله و  کارخانه شوراهای و اعتصاب
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 یهاگروه   به  ایرادگیری  و  «نقد »  همهاین  با  عده،   این  که  تیمداش   توقع  ما

  برای   مهمی   مطالب  حداقل   ،«هاستیتروتسک»   ژه یوبه   و   « سرمایه  چپ»

  پذیرش   مورد  حتی  که  عمومی  شعارهای  مشتکی  .باشند   داشته  گفتن

  در   حتی  است؟  عده  این  حلراه   و  بدیل  هست،  نیز  رفرمیستی  یهاسازمان

  ، «کارگری  کمونیست  حزب»  و  کارگر   راه  ،های تیاکثر  ،هاایتوده   نشریات

  « انقالبی»  شعار  طرح  .گردند ی م  یافت  فریبنده  و  «زیبا»  یشعارها  قبیل  این

  تجربة   سر  بر   مسئله  .هاستآن   تحقق  چگونگی  سر  بر   مسئله  نیست،  هنر

 . شعارهاست این واقعی   انجام در  عملی

  حزب»  به  پیوستن  مقابل  در  امروز  که   کارگرانی   برای  شعارها،  این

  مدیران  با  عید   پاداش   سر  بر   که   کارگرانی  برای  ؛اند گرفته   قرار   « کارگران

  ی بند طبقه   طرح  سر  بر  هاکارخانه   در  که  کارگرانی  برای  ،شوند ی م  درگیر 

  را   خود   یهااعتصاب  نقداً   که   کارگرانی   برای  ، کنند ی م  مبارزه   مشاغل

  ، برند ی م  سر   به   زندان   در  اعتصاب  نتیجة   در   که  کارگرانی   و  اند داده   سازمان

  دهان   از   که   است  ییسراداستان   ایران،   در   « واقعی»  کارگران  برای   یعنی

  ویژه به   .د یآی م  بیرون  کارگری،  جنبش  به   ارتباطبی   و  فخرفروش   ایعده
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  و   برده   سر  به  کشور   خارج  در  هاسال   خود  ،« دهندگان  خط »  نیا  که  این

 ربط ی ب  مسائل  «تحقیقات»  و   «مطالعه »  به   بسته  درهای   پشت  تنها

 .اند برنداشته هاآن  از  دفاع در   حتی گامی نیترکوچک  و اند پرداخته 

  تدارک »   رانیا   در   امروزه   که   است  نای  فرقه   این  از   کارگران  سؤال

  گیرد   صورت   باید   چگونه   « محله  و   کارخانه  شوراهای  و   اعتصاب  یهاته یکم

  عمومی   یهاییگردهما»   امروزه  یا  ؟د یاکرده   اقداماتی   چه   راه   این  در   شما  و

  بر   آن   تحمیل  و نمایندگان   هیئت  گزینش  طریق  از »  کارگران   « همگانی  و

  این   در   اقداماتی  چه  شما  و  ردیگی م   صورت  چگونه  «اسالمی   جمهوری

 ؟ د یاداده   انجام مورد 

  نیزة  « کیشوت  دون »  مانند  هاآن  .است روشن قبل  از  البته  فرقه  این پاسخ

  جنبش  مسئلة   که  آورند ی م  بر  فریاد   و  کنند یم   پرتاب  هوا   به  را   خود  چوبی

 ی هاحلراه   این  است،  «سرمایه  چپ»  مسائل  اینها  نیست،  «اینها»  یکارگر

 بنشینند   شانیها خانه   در   باید   کارگران  !است  «تروتسکیستی   یضدانقالب»

 یاجتماع  امور  در   دخالت  از  و  بگیرند   درس   «اخیر  سالةبیست   تجارب»  از  و
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 باالخره  .بمانند   کشور  از  خارج   در   انقالبی  ناجیان  انتظار  در  و  کرده   « امتناع»

  اولین » حضرات  که   یزمان !رسد ی فرام  خود  روزگاری و  روز   «سوسیالیسم»

  چند   سالی   به  باریک   سالی   از  را   «شان ایران  معاصر  تاریخ   کمونیستی   نشریة

  فعاالن   و  انقالبی  نیروهای  سایر  به  فحاشی  و   زنیاتهام  و  داده  افزایش  بار

  ! دهند  اشاعه بیشتر هاآن  در  را  کارگری جنبش
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 کارگری؟  نظم یا  بورژوایی ومرجهرج

 ایران   کارگری   کمونیست   حزب   مواضع   به   نقدی 

 ۱۳۷۵ مرداد  یس
 
  از  مشخص  ارزیابی  اساس   بر  عموماً  هاستی کمون  تاکتیکو    ستراتژیا

  بحران  ایران،  کنونی  وضعیت  در  .شودمی   تعیین  کارگری  جنبش  اندازچشم

 انداز چشم   پیرامون  بحث   که  است  رسیده  حدی   به  اقتصادی  و  سیاسی

 . است  شده  تبدیل  هاست یکمون  محوری  مسائل  از  یکی  به   کارگری  جنبش

  و   تری واقع  روز  هر   (موجود  نظام   فروپاشی  یا  و)  میرژ  سرنگونی   مسئله

  داشته،  اذعان   بدان  رژیم   مدافعان   ی حت  .شودمی   طرح  گذشته   از   ترملموس 

 .دهند می  هشدار یکدیگر به  آن  نزدیک وقوع  از و  افتاده  هراس  به

  برای   را  زمینه  رژیم  درونی  یهااختالف   و  اقتصادی  عمیق  بحران  همچنین،

  رژیم   سرنگونی  جهت   در   زحمتکشان   و  کارگران   ترق یعم  مبارزات

  دوره   آتی،  دوره  دیگر  سخن  به  .کند ی م  فراهم  شیازپش یب  داری سرمایه

  خود   درون  در  نیز   انقالبی   هر   .است  انقالب  و   قیام  داخلی،  جنگ
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 . داشت  خواهد  همراه   به«  خونریزی» و  «کشتار»   و «توطئه»   «ومرج هرج »

 .دهد ی م   پرورش   نیز  را«  ضدانقالبی»  یروهاین  خود   همراه  انقالبی  هر

  یکدیگر   مقابل  در  نیروها  جنگ،   در  ؛«طبقاتی  جنگ »  یعن ی  انقالب

  منطق انقالب اما؛ روند ی م پیش دیگری  بر یکی غلبه تا و  کرده ییآراصف

  جنگ .است« هنر »  کی انگلس، قول  به  ،ایتوده   امیق .داراست نیز  را خود

  کلیه   که  است  ایویژه   نظم  یدارا  قدرت  تسخیر  و  قیام  انقالب  طبقاتی

  بسیج  ضدانقالبی نیروی  سرنگونی  راستای در را  انقالبی نیروهای  پتانسیل

  یک  بازسازی  و   رژیم  سرنگونی  تحقق   و  تدارک  که  است  ینظم  .کند ی م

 .رساند ی م  فرجام به  را نوین  رژیم

  به   متکی   کارگری  انقالب  اندازچشم   یک  ، «واقعی»  اندازچشم   چنانچه

 هاست یکمون  اساسی  فةیوظ  باشد،  زحمتکشان  و  کارگران   شوراهای

  تدارک   راستای  در  کارگری  پیشروی  قشر  سویبه   سیاسی  گیریجهت

  درون   در   مشخص  فعالیت   شامل  نیز  انقالبی   تدارک   .بود  خواهد   آتی  انقالب

  و   قدرت  یرتسخ  برای  مناسب  زمینه  آوردنفراهم  برای  قشر  این  با  همراه  و

 .است کارگری  دولت یک با بورژوایی  دولت جایگزینی
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  حزب»  پردازنظریه   زعمبه   ایران،  در  فعلی  بحران   از  گیرینتیجه   این  اما

  کنونی   یهاتی واقع  به  نامربوط  و  ۹۰مصرف یب «  ایران  کارگری  کمونیست

  سم یمارکس  جای  هیچ   ظاهراً  که )  شانیا  نوین  کشف   .است  جهان  و   ایران

  مواجه   ی عاد  مردم  شدید   استقبال  با   و  است  امده ین  میان   به   سخنی   آن   از

  افغانستان،  یوگسالوی،   سومالی،   ، روآندا  وقایع   که   است   این   ۹1ت(اس   شده

  نشان  را  ومرج هرج   از  جهانی  سطح  در  یدائم  وضعیت  یک  تصویر  یچچن

  علت  به  !باشد   ایران   در  یدائم  وضعیت  از  تصویری  تواند ی م  این و دهد ی م

  د یوسفاه یس   سناریوی  ،داشته  وجود  آن  وقوع  واقعی  احتمال  که   خطر  این

  ماجراجویان   اپوزیسیون،  فاالنژهای  مقابل  در  ی عنی؛  گردد  طرح   بایستی

 
سناریوی سیاه، سناریوی سفید« انترناسیونال،  در »منصور حکمت«  »  یهامقالهها از  قولنقل   ۹۰

  شمارةو بحث سناریوی سیاه«، انترناسیونال،  چپ  در ستایش سکوت  و »؛  13۷4  ر یت،  18  شمارة
 13۷4آذر ، 1۹

 و  شده  توزیع«  عادی  مردم»  انیم  انترناسیونال  از  نسخه  هزار  11  که  است  مدعی  حکمت  ۹1
 اینها  آیا  کیستند؟«  عادی  مردم »  نیا  که  است   پرسیدنی!  اندکرده  استقبال  وی  نظریات  از  آنها

  توزیع   ایران  در  نشریه  این  از  نسخه  چند  ؟شوندیم  نیز  کشور   داخل  در  پیشرو  کارگران  شامل
  دهه   طی  که  کارگرانی  نظر  است؟  داشته پیشرو  قشر  میان  در  تأثیری  چه  نوشته  این  و  ؟شودیم

  اند داده زمانسا را ای توده قیام هاده و اعتصاب صدها و کرده  ایستادگی رژیم مقابل در گذشته
 چیست؟ 
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  بایستی   ؛«سیاه  »جبهه   ی اسالم  مسلح  جریانات  و   نظامی   اوباش   سیاسی،

  راه   ،ایتوده   یهاستیرفرم   ناسیونال  ،هاستیکمون  مانند   نیروها  سایر

  خرده  از  بخشی  ؛خواهجمهوری  یهاستیونال یناس   اکثریتی؛  و  کارگری 

  احزاب   و  سابق  رژیم  دارانطرف   و  مدافعان  و   طلبانسلطنت   ؛بورژوازی 

  وی   اعتقاد   به   .دهند   ل یتشک  را   « سفید   فیط»- کردستان  طلب   خودمختار 

  رأس   در   البته   .است  الوقوع قریب   احتماالً  خطر  این  از   جلوگیری  راه   تنها  این

  کل   در  جریان  یک  اگر  که  زیرا  گیرد  قرار«  حزب »  د یبا  «سفید »  جبهه

  و  یوگسالوی  تجربه  از  جلوگیری   خواهان  واقعاً  که  باشد   داشته  وجود  ایران

 !یتواضع  چه! است کارگری کمونیسم  جریان  همین است تانسافغان

.  ردیگی م  صورت  مرحله  دو   در   انقالب   انکشاف  ایشان،   زعمبه   دیگر،   سخن   به

  هم   از  ای  جامعه  و  مدنی   چهارچوب  بیتخر  از  جلوگیری   ،نخست  مرحله

  نه   البته)  عمل  اتحاد   در   تیمدن  احیای  و   جامعه  کلی  شیرازه   گسیختن

  اصول   از  حداقلی  توافق  اساس   بر«  سفید »   جبهة   نیروهای  با(  ائتالف

  از   جلوگیری  از  پس  و   حین  در  دوم، مرحلة  و  ؛«بیانیه »  کی  حول  یاس یس 

  « سفید »  یروهای ن  سایر  ی ریگ یپ  نا  و   ت یماه  افشای  و «  سیاه»  جبهه  پیروزی 
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  خاتمه   برای   یکارگر   حکومت  برقراری  سوسیالیسم،  نیروی  بسیج  و  مردم   به

  و   نیترجامع   کارگری   حکومت  که  را یز؛  است  توحش  و   وحشت  به

  البته  و   است   آزادی  و   سکوالر   و   مدرن   سیاسی  رژیم   آن   نمونه   ن یترکامل

  زحمتکش  و  کارگر  دممر   هب   او«  فراخوان»  حکومت   این  به  رسیدن  برای

 !بپیوندند  «حزب » به  که  است این

  ی و  .دارد  اساسی  ایراد  چند   ، پرداز«»نظریه   یهابینیپیش   و   وقایع  تحلیل 

  هم  و  بورژوازی  ضدانقالبی  نقش  پرولتاریا،  نقش  ارزیابی  در  ،متدولوژی   در

 .است شده ی عمیق اتانحراف دچار ، امپریالیسم و  آن  دولت   در

 .میدهی م توضیح  بیشتر

 انقالب   و   ایران   کارگران 

 اجتماعی  مناسبات  لیوتحله ی تجز  روش   یک  چیز   هر  از   بیش  « مارکسیسم»

  فردی  احساسات  یا   و   ی عاد   مردم   عمومی   نظریات  انعکاس   صرفاً  نه  و   ۹۲است 

 
و    جیو »نتا  ه«یانقالب روس   خیمندرج در »تار  «ی»لئون تروتسک  یهامقاله از نوشته   نیدر ا  ۹۲

از انتشارات   «،یستیالیسوس  یها توسط »نشر کارگرنوشته   نیاندازها« استفاده شده است. اچشم
 منتشر شده است.  ران«،یا ی انقالب یهاستیالیسوس هی»اتحاد
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  سیونویسنار  یهال یتحل  .جهان  باراسف   وقایع  و  های ناهنجار  مقابل  در

  قلم   از  کامالً   را(  رکارگ   طبقه   نقش   یعنی )  ی محور   مسئله  یک«  حزب»

 .دهد ی م  ارائه  ایران  کنونی  وضعیت  از  غیرواقعی  تحلیل  نتیجه  در  و  انداخته

  گرددی م  مطرح   ما  مقابل   در   ایران   وضعیت  مورد   در  که   ایاساسی  سؤال

  برای   کافی   آمادگی   و   آگاهی   تجربه،   ایران   کارگر  طبقة   آیا»  که   است  این

  را   خود  برنامه  دوربه   ستم   تحت  قشرهای  اکثریت  جذب  و  انقالب  تدارک

  پرداز« »نظریه   یهال یتحل  اما ؛  است  مثبت   پاسخ  ما  اعتقاد  به   « ؟خیر   یا  دارد 

  مقاله   کل  در   .ندارد  سؤال  این  برای  مثبتی  پاسخ  ایشان  که  دهد ی م  نشان

  و   کارگر   طبقه   انقالبی   نقش  مورد  در  جمله  یک   حتی  وی،  یاصفحه   چند 

  ن یا  .شودینم  دیده   کارگری،  شوراهای  یعنی  آن،  سازنده  خود  یهاارگان

  توانسته ی نم  صرف  یتوجهی ب  یا  و   قلم   لغزش   نتیجه  یا   اتفاقی،  البته  امر

  . ندارد  اعتقاد  جامعه  در  پتانسیلی  چنین  به  اصوالً  پرداز«»نظریه   .باشد 

  ایشان،«  سفید   جبهه »  در   ( «ومرجهرج »  مرحلة  عنی ی  ل او  فاز   در   حداقل)

  نیروی  تنها  مگر دارند،   وجود  کارگر طبقه  به   خائنین و   ون یانقالب ضد  کلیه 

 .فقیر زحمتکشان و  کارگران  ی عنی ایران،  جامعه  در  انقالبی 
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  در   جنبشی  هر  در  تنهانه   ایران  کارگر  طبقه  «، پردازنظریه »  د یعقا  برخالف

  و  محوری   نقش  که   بود   خواهد   سهیم   فعاالنه  رژیم   سرنگونی   راستای

 .کرد خواهد  ایفا  نیز  ایکننده تعیین

  فعال  حضور   با   رژیم  سرنگونی   مسئلة   ایران،  آتی  تحوالت   در   دیگر،   سخن  به 

  دخالت   بدون   .است  خورده   پیوند   انقالب،  و   جنگ  صحنه   در   جوان  کارگران 

  داخلی   جنگ  یا  و   رد یگی نم  صورت  اصوالً  یا رنگونیس   طبقه،   این  مستقیم 

  جنگ،   صحنه   در   کارگر  طبقه  فعال   حضور  .ابد یی م  خاتمه  ضدانقالب  نفع   به

  سابق،  یهای ساواک  مطمئناً  .« استومرجهرج »  از   جلوگیری   تضمین   تنها

  نقش «!  حزب»   ی حت  یا  و   گیج   لیبرال   مشتی  و   های تیاکثر  و  هاایتوده 

  تیمدن  تخریب  از   جلوگیری   یا   و   رژیم   سرنگونی  در   کارگر   طبقه   از   ی ترمهم

 .کرد  نخواهند   ایفا آتیه  در

  ی خی تار  تجربه  هم  ایران  در  کارگر   طبقه   که  کند ی م  فراموش   پرداز«»نظریه 

  سال   1۷  یها)اعتصاب  ی الت یتشک  تجربه   هم  و (  1۳۵۷  ماهبهمن  قیام )
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 یهاحزب   و   جامعه  ستم   تحت  قشرهای   از  یک   چ یه  . دارد  را  (گذشته

 .نیستند  موقعیتی چنین  در  اپوزیسیون سیاسی رنگارنگ

  مداخله   دوره  یک  آغاز  بیانگر  چیز،  هر  از  بیش  رانیا  1۳۵۷  بهمن  انقالب

  کارگر   طبقه  .بود  اجتماعی  نظم  سرنوشت  تعیین  در  میلیونی  یهاتوده 

  ی نظام  دیکتاتوری  اختناق  هاسال  درون   از  و  قبلی  تجربه  هیچ  بدون

  یک هیچ  با سهی مقارقابل یغ عمق،  و  وسعت نظر از دخالتی  ،«شاهنشاهی»

  سایر  چه   و  ایران  پیشین  دوران   تاریخ  در   ه چ   -   ایتوده   یهاانقالب   از

  یک   چگونه   اینکه  از   بود  بارزی   نمونه  انقالب   .داد   نجاما  -   رمعاص  یهاانقالب 

  یک   نظامی  و  سیاسی   قدرت  تواند ی م  تکاملش  جریان  در   ایتوده   جنبش

 .کوبد   درهم را  امپریالیسم بر متکی  بورژوایی وحشی  دیکتاتوری 

  اشکال  نیتریعال   کوتاهی،  زمانمدت   در  ایران،  تاریخ  در  بارنخستین   برای

  و  سربازان  و  دهقانان  کارگران،  شوراهاییعنی    هاتوده   ازماندهیس   -  دخو

 ها سال   که  زنان  جنبش   .گرفتند   شکل  ...  و   ت محال  و   اعتصاب  یهاته یکم

  صحنه   وارد  مساوی  حقوق   از  دفاع   در  ،بردی م  سر  به  سکون   حالت  در
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  مردم   و   هابلوچ   ،هاعرب   کردها، )   ستم   تحت   یها ت یمل  جنبش   .شد   مبارزاتی 

  کارزار   وارد   قاطع هیباروح  سرنوشت  تعیین  حق  کسب  برای(  صحراترکمن 

  جنبش  اجتماعی،  یهامه یب  و   شغل   برای   بیکاران  مبارزات  .شدند   مبارزه

  در   ...  و   دولت   از   آن   استقالل   و  آموزشی  نظام  بر   نظارت   برای   ی یدانشجو

 .بود انقالبی « نظم » کی نمایانگر هااین .شدند  مشاهده  انقالب

  و   ماندهباقی   زحمتکشان  و   کارگران   واستخوانپوست   در   تجارب   این   کلیه 

  تکرار  مجدداً  تریعالی   سطح  در   آتی،   انقالب  و  جنگ  بروز   وضعیت  در

 .شد  خواهند 

  )همانند   ...  و  یآزاد   نهضت  و  یمل   )جبهه  ییبورژوا  ونیسیاپوز  مقابل،  در

   ماند. ی اقب مبهوت ناظر، مثابةبه  یجنبش نی چن  مقابل  در  لیعل طفل  کی

 .ردیگی م  نادیده  خود  سناریوی  در  را  عینی  شواهد   این  کلیه  پرداز«»نظریه 

  داد   نشان  ایران  کارگر  طبقه   آخوندی،   اختناق  سال   1۷  ی ط  اینها،  بر   اضافه

  این   ،مغرض  افراد  تنها  .است  برنداشته  مبارزه  از  دست  لحظهک ی  برای  که

  یهاانیطغ  ،اهکارخانه   در  کارگری   اعتصاب  صدها  .کنند ی م  انکار  را  واقعیت
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...  رشهاسالم»  در   اخیر  وقایع  شهرها، و    جنبش   تداوم  از  حکایت  همه « 

 .د نکنمی  -  رکارگ پیشروی قشر  ویژه به  -  ی کارگر

  آمده   نایل  کشف  این  به  تلویزیونی،  یهابرنامه   مشاهده  با  پرداز«»نظریه 

«  مدنیت»  یپاش ازهم   زمان  در  یا  و  اند شده   کهنه  همه  عقاید   این  که  است

  سر  بر   مسئله  نخست،  مرحلة   در   که   است  معتقد   او   !نیستند   مطرح   اصالً

  شیرازه »  حفظ   سر   بر  مسئله  بلکه   نیست  دارانسرمایه   با  کارگران  مبارزه

  کرده   تغییر  وضع  شوروی  فروپاشی  از  پس  که  زیرا  است!  ایران  در  «مدنیت

  آمد؟   چه   ...  و   افغانستان  سومالی،  و  روآندا  سر  بر  ببینید »  پرسد ی م  او  .است

  با  پس  «دهد   رخ   تواند ی م   هم  ایران   در  که  است  ی دائم  تیوضع  کی  این

  دنبال   به   و  کرده  فراموش   را  زحمتکشان  و   کارگران   راحت  خیال

  برای   آنها  با  و  !برویم  خائن  یهای ت یاکثر  و  ایتوده   و  سابق  یهایساواک

  جای   چ یه  در  تاکنون  اوست   با  حق  )!کنیم  اتحاد«  مدنیت »  حفظ 

  )!( ست.ا نیامده  میان  به سخنی هال یتحل نوع این  از مسیمارکس
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  .هستند   ایران  و   جهان  واقعیت   به   نامربوط   و  غیرعلمی  هال یتحل  این   کلیه

  طی   مگر  است؟  ی دائم  یوگسالوی   در  مثالً   وضعیت  چرا   که   است  یدنیپرس 

  نظم  و   صلح «  سیاه   ی و یسنار  تئوری »   کشف  از   پس  گذشته   سال  همین

  این   در   اگر  حتی  نیست؟  یوگسالوی   به   بازگشت  حال  در   داری سرمایه

  دهد؟  رخ  عیناً  اتفاقی  چنین  ایران  رد  باید   چرا  باشد   ی دائم  وضعیت  کشورها

  فرد   یک   ایرادات  به  ترک ی نزد(  معذرت  عرض   با )  پرداز« »نظریه   د یعقا

  ی روهاین  همان  از   برخی  باطل   تبلیغات  تأثیرتحت   که   است  یازده جانیه

  توضیح   شتریب  .مارکسیستی  علمی  تحلیل   یک  به  تا  ،گرفته   قرار«  سفید »

 .میدهی م

  همه   ی چچن  و  افغانستان  یوگسالوی،  لبنان،  سومالی،   ،روآندا  وقایع   اول،

  علت  به   وقایع   این  همه   .کنند ی م  دنبال  را  مشخصی«  نظم»  و   منطق   یک

  هر   در  اما؛  ابند یی م  و  افتهیتحقق   داریسرمایه   جهانی  نظام  عمیق  بحران

  به  وقایع   این  انقالبی،  جنبش   غیاب  در   ، «ومرجهرج »  یادوره   از   پس  مورد، 

 .ابند ییم   خاتمه سرمایه « نظم» سود
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  عمومی   وقایع   سری  یک  از   .نیستند   ایران  یک  هیچ  کشورها  این  دوم، 

  کشورها  این   از  یک   چیه  . کرد  استنتاج  شمولجهان   و  ابدی   قوانین  توانینم

«  روآندا»  تواند ی م  سلیمی  عقل  کدام  .اند نداشته  را  ایران  کارگر  طبقه  تجربه

  از توان می  را  یمشترک  فصل   کدام  کند؟  مقایسه ایران  با را « سومالی» ا ی و

  واقعاً   آیا  داد؟   توضیح  سیاسی   -   اقتصادی   لحاظ  از   ایران   و   کشورها   این   بین

  اعتصاب   یک  حتی  خود  سیاسی  حیات  در   که«  افغانستان»  مانند  کشوری

  با   توان ی م  را(  ایتوده   انقالب   یک  به   رسد   چه)  نداشته  کارگری  سراسری

  نیروهای   حضور   آیا   کرد؟   مقایسه   ایران   در   کارگران   ایتوده   یهاحرکت

 حمایت   ایران  رژیم   و  یاس   -  ط توس   که  اسالمی  طلبومرج هرج   مرتجع

 کرد؟   قیاس   قیام  دوره   در   مستقل   کارگری   شوراهای  با   توانی م   را  شوند ی م

  روسیه   در  .بود  نیفتاده   خطر  به«  مدنیت»  ،اول  جهانی  جنگ  در  مگر  سوم،

  کشور   هاده   مگر  .داشت  وجود  قحطی   و  یخوار   آدم  حتی  نمونه   برای

  شد   چطور  پس  نکردند؟  نظامی   تهاجم  شوروی   جوان  دولت  به  امپریالیستی

  کامل «  نظم»  با  شوراها،  بر   متکی  کارگری   انقالب   وضعیتی  چنین  در  که
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  ی نابود  تنها  مسئله  اگر  شد؟  پیروز«  سیاه »  یها ان یجر  این   همه  بر  انقالبی 

 نشد؟ تکرار  آنجا  در « اروآند »  مانند  وضعیتی چرا  بود« مدنیت  شیرازه»

  فجایع   امروز   که   است  این   کنونی   وضعیت  با   دوره   آن   تفاوت   تنها

 احساسات   و   گردد ی م   ظاهر«  تلویزیون»  صحنه   روی   داری سرمایه

  این   به  را  آنها  و  کند ی م  دارحه ی جر  را«  روشنفکران»   از  برخی  دوستانهانسان

  به   باید   و   است  شدن «  کونیفکن »  حال   در   جهان  گویا   که   رساند ی م   نتیجه 

 !پرداخت« مدنیت» نجات

  از   بخشی   همه  نظامی  یهادخالت   و  هایخراب   فجایع،   ،های رانیو  وگرنه

  کشف   و  اند داشته   وجود   تاریخ  طول  در  و  بوده   هاضدانقالب   و  هاانقالب 

 .نیستند  جدیدی

 سیاسی   قدرت   برای   مبارزه 

  نیروهای   میان  است  یامبارزه  انقالب  انقالبی،  یهاستیالیسوس   دیدگاه  زا

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

.  داراست  را   خود  مشخص اجزاء  ماشینی،  همانند   ابزار  نیا  .اجتماعی  غالب
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  م سمکانی  و  انتقال  مسمکانی  ،موتور  ،محرک  نیروی  مانند   اجزایی

  نشریات،  آن،  موتور  .است  طبقاتی  منافع  ،دولت  محرک ی روین  .اجرایی

 . هاستام یق  و  خیابانی  تظاهرات  مساجد،  ،سیاسی  احزاب  مدارس،  ،تبلیغات

  و   جامعه   ممتاز  قشرهای  طبقه،  مقننه،  تشکیالت  آن   انتقال  مسیمکان

 ،پاسداران  اداری،   دستگاه  ، آن  اجرایی   مسمکانی  . درنهایتاست  روحانیون 

 .است ارتش و هازندان ،هادادگاه  پلیس،

  ابزار   اما  نیست،  هدف   نفسهی ف  جنگ  درگیر  قشرهای  برای   دولت  گرچه 

 مناسبات   مجدد  سازماندهی   و  زدن  برهم   یا  سازماندهی  برای  است  عظیمی

  کوشد ی م(  کمونیستی  چه  و  بورژوایی  چه )  یاس یس   تشکیالت  هر  .اجتماعی

  که   ایطبقه   خدمت  در  را  دولت   بتواند   تا  آورد   دست  به  را  سیاسی  قدرت  تا

 جدیدش،   کشف  با  پرداز«»نظریه   )البته  دهد   قرار  کند ی م   نمایندگی  وی

 .( است داده قرار  سؤال  مورد را  مارکسیستی تئوری این

  انقالب  ریجداناپذ   اجزاء  همه  داخلی،  جنگ  و  توطئه  ،قیام  ،ومرجهرج 

  اگر   سیاسی،  یهاان یجر  دولت،  سرنگونی  برای   حرکتی  هر  در  .هستند 
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  مبارزه  و   جنگ  کارزار   وارد   قدرت   تسخیر  باهدف  نباشند،  لوح ساده

  سنگرهای   در   را  خود   طبیعی   متحدان   نیروها،  داخلی   جنگ  در  .شوند ی م

 یهابرنامه   و  کتب  ،هانوشته   تأثیرات  اساس   بر  نه  و  کنند ی م  پیدا  جنگ

 ی«! تلویزیون»

  صرفاً  و)  هستند   آن  دولت  و   داری سرمایه   نظام  حفظ   خواهان  که   نیروهایی

  جبهه یک در  و  کرده  پیدا را یکدیگر ۹3(اند حکومت ای می رژ ر ییتغ صدد  در

  دولت  سرنگونی  خواهان  که  نیروهایی   برعکس،  و  رند یگی م  قرار

  مشترک   سنگر  یک   در   اند ی کارگر  دولت   با   آن   جایگزینی   و   داری سرمایه

  قرار   خود  واقعی  متحدان  جبهه  در  نیرو،   هر  داخلی  جنگ  در  .رند یگی م  قرار

 .شد  خواهند  ارزش ی ب قبلی  یهاتوافق و هابیانیه  همه  .ردیگی م

 ی هاش یگرا  پیشرو،  کارگران   ایران،   در   داخلی  جنگ  بروز   صورت   در

 ،هاست یکمون  کارگری،  جنبش  درون   در  آنارکوسندیکالیستی  و   آنارشیستی

  .رند یگی م   قرار  سنگر  یک   در   فقیر   دهقانان  و   ستم   تحت  یهات یمل  زنان،

 
»دولت« و    نیب  ی است که تفاوت  نیدر نوشته خود ا  پرداز«ه یاز اشتباهات »نظر  گر ید  یکی  ۹3

 .کندیمفهوم استفاده م کی( قائل نشده است و از هر دو مولفه، به م«ی»حکومت« )»رژ
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  خواهند   سنگربندی  داریسرمایه   نظام  دارطرف  نیروهای  آنها،  مقابل  در

  از   که   بود   خواهند   یاجبهه   جستجوی   در   بینابینی   ی روهاین  . کرد

  با   و  ترقاطعانه  کارگر  طبقه   چه  هر  .است  برخوردار   بهتری  سازماندهی

  قشرهای   تواند ی م  نسبت   همان   به   کند،  عمل  بیشتری   نفس   اعتماد

  جلب   خود  به   را (  ...  و   بورژوازی  خرده   ،هادمکرات   ،هابرال یل)   ینینابیب

  برای   کتاب  و  حساب  انقالب،   وقوع  از  قبل  از  هیچگاه  هاستیکمون  .کند می 

  ن یترکوچک   مشاهده  محضبه   آنان  که  زیرا  ،کنند ی نم  باز  بورژوازی  خرده

  شور  است  قادر   گرچه  بورژوازی   خرده   .دهند یم   تغییر  را   خود   جبهه   ضعفی، 

 پشتکار   اما  دهد،  نشان  خود  از  انقالبی   خشمی  حتی  و  ناگهانی  شوقی  و

  امید   بلند   قلة   از   و  شودی م   دلسرد  ،ماتینامال  با  برخورد  محضبه   و  ندارد

 .افتد ی م سرخوردگی  سراشیب در

  جنگ   که   اند موظف  هاستیکمون   ، «جنگ»  وقوع  صورت   در   حتی   بنابراین،

  تبدیل   قدرت   تسخیر   برای   ایتوده   قیام   به  نهایتاً  و   انقالب   به   را   داخلی

  در   قوی   ینفساعتمادبه   ابتدا  از   اینکه  مگر  نیست  ریپذ امکان   امر   این و  کنند 

  شیرازه »  از   دفاع  مانند   ی غاتیتبل  .باشد   داشته  وجود   کارگر   طبقه   درون 
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  نابودی   جز  اینتیجه   بورژوازی،  از   بخشی  با«  عمل  اتحاد »  جاد یا  و «  مدنیت

  در   فقط   کارگر  طبقه  . داشت  نخواهد   کارگر   طبقه   درون   در   نفس اعتمادبه

  آورد   دست  به   را   حکومت   براندازی   برای   الزم   نفس اعتمادبه   تواند ی م  صورتی 

 تناسب  که   بیابد   فرصت  و  شود   گشوده   برابرش   در   روشنی   اندازچشم   که 

  و   د یازمایب  عمل  میدان  در   هستند   تغییر   حال  در   او   نفع  به  که  را  نیروها

  باالی   در   را   بصیر  و  قدمثابت   ، خود  از  مطمئن  رهبری   یک   وجود   ضمناً

این عنصر رهبری، همان  کند   حس  سرخود   انقالبی«   پیشتاز  حزب». 

  قیام   و  انقالب   کارگر است.  طبقه   آزمودة  کار  و   باصالبت  قراولشیپ  عنوانبه 

 باید  هاستیکمون  .دیگر  طریق   به  اما  است  سیاست  ادامه   ،جنگ  مانند   نیز

 اساس   بر   نه   و   گردند   کارزار   وارد   انقالبی   مشخص  سیاست  با  ، جنگ   وقوع   در 

 .غیرواقعی و  ذهنی   تصورات

  جامعه،   به   راجع  ما  دانند ی م   همه  که  کند ی م  اعالمپرداز«  »نظریه   اما

  جریانات   و  مییگوی م   چه   ...   و  برابری   آزادی،   انقالب،   استثمار،  طبقات،

  ایران  در  بعدی  سیاسی  تحول  سنتاً  ما خود  جمله   از  و اپوزیسیون  مختلف

  عقاید   این  ،دیگرعبارتبه   .میادیده   دیگری  دولتبهدولت   یک   از  انتقالی   ،را
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  مشاهدات  سرییک   علت  به  داشته،  اعتقاد  آن   به   سنتاً  ایشان   خود  که

  سومالی،   ،روآندا  در  وقایع  از  ناشی  ایلحظه   یهاجان ی ه  و«  تلویزیونی»

  مبارزه  جایگزین  ی ترتازه   مسئله  و   شده   گذاشته  کنار   به   یچچن   و   بوسنی

«  تجدیدنظرطلبی»  سنتاً  را  هاروش   این  هاستیمارکس  .است  شده  طبقاتی

  را   هاتیتوج  قبیل  این  کارگری،   جنبش !اند کرده   قلمداد  مارکسیسم  در

 .است کرده  تجربه  بارهاوبارها

  را  روسیه  آتی انقالب  هاک یمنشو  ، 1۹1۷ اکتبر انقالب  از  قبل  نمونه،  برای

 رشد   برای  خواستند ی م  آنها  نخست،  مرحله  در  .کردند   تقسیم  مرحله  دو  به

  اصطالح  با و  شده وارد   موقت  حکومت درون   به تزار، سرنگونی و  بورژوازی 

 و کنند   اقدام  ترکال یراد  اصالحات  سلسله  یک  انجام  برای  آن،  «رهبری »

  کارگری   حکومت  تشکیل  و  بورژوازی   سرنگونی  برای  مبارزه  دوم،   مرحله   در

  ابزار   به  عده  این  هک   داد  نشان  عقاید   گونه نیا  تجربه   .کردند ی م  بینیپیش  را

 .گرفتند   قرار  ضدانقالب  صف  در   نهایتاً  و  گشته  تبدیل  بورژوازی  اراده   بدون
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  کل   و  سوسیالیست  المللبین   ، 1۹14  سال  از  قبل  دهه  در   همچنین،

  یهاتوده   بسیج  و   آموزش   به   جنگ،   خطر   علیه  بر   کارگری   المللبین   جنبش

  سوسیال   رهبران  از   بسیاری   جنگ،   آغاز   محضبه   اما ؛  پرداخت  زحمتکش

  دفاع   مسئله  از  شوینیستی  تیحما  .غلتیدند   در  سمینیشو  عقاید   به  دمکرات

  از   دفاع  خاتمه  با  مترادف  جبهه،  دو   هر  در  امپریالیستی«  وطن»  از  ملی

  دارانسرمایه   و  کارگران «  مقدس   اتحاد»  .شد   کارگران  طبقاتی   آتی  منافع

  تبدیل  واقع   در  دمکراسی  ال یسوس   .شد   اعالم«  خارجی  دشمن»  برابر   در

 .شدند   امپریالیستی  جنگ سوداگران  سایر و هاتراست  اسیران  به

  مواضع   این   فجایع  نتایج  از   و  باشد   پایبند   خود   اصول   بهی  حزب  چنانچه

  در   خود  کمونیستی  اصول  از  قاطع  طور  به  باید  باشد،  آگاه   هطلبانفرصت

  نیروهای  با  اتحاد  و   انقالب  کردن   یادومرحله  .کند   دفاع   مواقع  همه

  کج  به  را  آن  نهایتاً  و   گذاشته   پا  زیر  را  حزب  آن  اصول  اپوزیسیون،   ارتجاعی

 .برد خواهد  راه
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 امپریالیسم   و   بورژوازی 

  کارگری   جنبش  به   خائنین   با  اتحاد   عدم  هاستیکمون  اصول   از   دیگر   کیی

 بارها   جهانی  سطح  در  کارگری  جنبش   جربهت   («! عمل  اتحاد »  یحت)  .تاس 

  حقوق   به   احترامی  نیترکوچک   که   کسانی  با  اتحاد   که   آموخته   ما  به

  آنان   سرکوب   در  حتی   و  گذارند ی نم  کارگران  و   زحمتکش  مردم   دمکراتیک 

  شرکت   رژیم،  با  اری همک  و  جاسوسی  طریق  از  چه   و  حکومت  در  چه

  چنین «  سفید   سناریوی»  یلوا   زیر«  حزب»   اما؛  نیست  جایز  ،اند داشته 

  مشترک   جلسات  و  نارهایسم  .کند ی م  قلمداد  موجه  خائنین  با  را   اتحادی

  به   افتخار  با«  حزب »  که  است  سیاست  این  اولیه   یهاگام  ،هاانیجر  این  با

 .است گذاشته اجرا

  دوره  در  بورژوازی تکامل نقش  اصوالً پرداز«»نظریه  ی،اندازچشم چنین با

 ها اختالف   همواره  گرچه  ایران  بورژوازی  درون در .ردیگی م   نادیده   را  اخیر

  وضعیتی  هیچ  تحت   و   تاریخی   دورة   هیچ  در   اما   داشته،   وجود   ییهاشکاف   و

  به   منجر   هااختالف   این   باشد،  گرفته   قرار   پرتگاه   لبه   در  نظام   کل   که 

  زمان   در   یحت  .است  نشده «  سفید »  جبهه   به   آنها  از   خش ب  یک   پیوستن
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(  ساواک  و  ارتش  از  ایعمده  بخش  با  همراه)  ی بورژواز  شاه،  رژیم  سرنگونی

  خمینی   به  و  داد  رژیم  تغییر  به  تن  ، داریسرمایه  عمومی  منافع  حفظ   برای

  کسی   برای   دیگر  امروز   ( امپریالیسم  توافق   و   نظارت   با   البته)  .وستیپ

  بهشتی   ن یماب  مخفی   مذاکرات   انقالب   از   قبل  روزهای  در   که   نیست   پوشیده

  ساواک   و  ارتش  سران  و   سویک   از(  بازار  بورژوازی   از   نمایندگی   به )  بازرگان  و

  داوری   تحت  دیگر،  سوی  از(  ایران  بورژوازی   موجود   بخش  از  نمایندگی  به)

  از   معامله   .گرفت  صورت(  آمریکا  امپریالیسم  از  نمایندگی  به )  زر یهو  ژنرال

  پذیرفت   صورت(  خمینی  توسط )  یاتوده   جنبش  کردن   کنترل  برای   نیز  باال

  رش یپذ   مورد  حتماً  که  است  1۳۵۷  انقالب  شکست  تاریخ  وقایع،  بقیه

 .هست نیز پرداز« »نظریه 

  ( آخوندها  و   طلبانسلطنت )  ران یا  بورژوازی   مختلف  یهابخش   چنانچه

  در   باشند،  رسیده  توافق   به   کارگری   جنبش   سرکوب   برای   باهم   درگذشته 

  نهایا»  که  زند یم   فریاد  پرداز«»نظریه   اما؛  کرد  خواهند   چنین  هم  آینده

«  روآندا»  در   ببینید   و   کنید   نگاه   را  تلویزیون   ایست،  شده   کهنه  یهاسناریو

  در  !ایران  آینده  است  این  !رسند ی م  هالکت  به  گرسنگی  از  مردم   چگونه
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  و   طلبانسلطنت  ،شودی م  تشکیل  جبهه  دو   صرفاً«  ومرج هرج »  دوره

 ها ی«الله  حزب»  و «  سیاه »  جبهه   طرفبه   هرگز «  دمکرات »  ی بورژواز

 « !گرفت  خواهند  قرار هاستیکمون  جبهه در  و  رفت  نخواهند 

 ی ها«ومرجهرج »  و  هاجنگ  و  هاانقالب   خیتار   .نیست  درست  ارزیابی  این

  طبقه   از(  امپریالیسم  و )  ی بورژواز  واهمه  و  ترس   که  است  داده  نشان  معاصر

  ترین ه سیا  از   بیشتر   مراتببه   زحمتکشان،  ایتوده   جنبش   و   کارگر 

  نهایتاً«  سیاه»  ی بورژواز   با  رایز  (!باشند   خورآدم  آنها  اگر  حتی)  بورژواهاست

  نخواهند   آشتی  به   هرگز  کارگر  طبقه  روندهشی پ  نیروی   با  اما  ،ند یآی م  کنار

  مقطع   در   حتی  کارگر،  طبقه   مبارزات  پسین  داری سرمایه   عصر   در  .رسید 

  . دارد  ضدامپریالیستی  و   داری ضدسرمایه   گیریجهت«  مدنیت»   یفروپاش 

  که   است  تجارب  این  از   .کارگری  جنبش  معاصر  تاریخ  تجارب  نهاستیا

 .کنند ی م  ترسیم را اندازچشم تحلیل و « سناریو» هاستیکمون

  برای   امپریالیسم  گویا  که   کند ی م  دیگری   کشف  و   بینیپیش   پرداز« »نظریه 

  ایران   از   بخشی  در   (طلبانسلطنت )  انیجر  این   دولت  گذاشتن  سرکار
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  یا   و  غرب  نظامی  نیروهای   کمک   به  جنوبی  یهااستان   و خوزستان  ویژهبه 

  تالش   و  المللیبین   صحنه  در  اینها  دولت  یشناستیرسمبه   ملل،  سازمان

  کشور   کل  در  جریان   این  قدرت  کردن  کاسه  یک   برای  نظامی  و  سیاسی

 ! است  اسالمی جمهوری اضمحالل شرایط  در  واقعی احتمال یک

 شناخت   تنهانه   که   دهد ی م   نشان   پرداز«»نظریه  ،یهایبینی پیش  چنین   با

  خوب   نیز   را «  طلبانسلطنت »  اربابان   که   ندارد  کارگری  جنبش  از  واقعی 

  را «  پهلوی  رضا»   د یبا  امپریالیسم  چرا  که  است  این  ما  سؤال  .شناسد ینم

  رفسنجانی   از  بهتر  آلترناتیو   هنوز  امپریالیسم  دهد؟  ترجیح«  رفسنجانی»  به

  این   غربی   یهادولت  کوشش   . است  نیافته   کارگری  جنبش   سرکوب   برای

  ت یوضع  در  را(  آن«  معتدل»  جناح  یا  و )   یمیرژ  چنین  که  است

  مانند   منفوری  و  اعتباربی   یهاان یجر  نه  و   دهند   نجات«  ومرج هرج »

 ها ی پهلو  رضا  یا  و  سابق  هامخی ب   شعبان  دارانطرف   و   ساواکی   چاقوکشان

 .را
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«  داد»   به  آمریکا  روزی  که   بوده  این«  طلبانسلطنت »  آمال  و   آرزوی  البته

  این  نجات   برای  ایران   جنوب   به  را   خود  ضربتی  قشون   و   رسید   خواهد   آنها

  طلبانسلطنت  خود   امروز   .آرزوست  یک  تنها  این  اما ؛  کرد   خواهد   اعزام  عده

 !نیستند  پایبند  دیگر تخیلی  یهاطرح  این به  نیز

  جنگ  مگر  نشد؟  شناخته  آمریکا  یک  شمارة  دشمن  ،«صدام »  میرژ  مگر

  چرا   پس   نگرفت؟  صورت   صدام   علیه  غربی   یها دولت   ارتش  کلیه  عیارتمام

«  تبعید   در   دولت»  و   نبرد؟   پیش   او  سرنگونی  حد   تا  را   خود   قوای   آمریکا

 بسیار  پاسخ  نکرد؟  او  جایگزین  را«  صدام  ضد »  یهاژنرال   یا  و  عراق   مردم

  چنین   براندازی  قصد   اصوالً  آمریکا  و  غربی   یهادولت   که   رایز؛  است  ساده

  دیگری   بدیل  هر  که  رایز؛  بودند   آن  تنبیه   خواهان  صرفاً  و  نداشته  را  رژیمی

  کنترل   دادن ازدست  به   منجر   که «  دمکراتیک»  یهاش یگشا  برای   زمینه 

  نکرد،   سرنگون  را  صدام  امپریالیسم  چنانچه  . کردیم  هموار  را  شد ی م

  . داد  نخواهد   انجام  رفسنجانی  سرنگونی  جهت  در  قاطعی  کوشش  مطمئناً

  حمایت  نیز  صورت  آن  در   که  باشد   گذشته  کار  از  کار  واقعاً  اینکه  مگر

  با  همراه   و  ایتوده   جنبش  با  تقابل  در  را  طلبانسلطنت   از  خود  نظامی
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  نیز«  سیاه»  یروها ین  .داد  خواهد   سازمان  کارگران  و  هاست یکمون  سرکوب

  امپریالیسم   و  طلبانسلطنت   به  آن،  ترس   از  و  ایتوده   جنبش  مقابل  در

 .پیوست خواهند 

 سرخ   سناریوی 

  انقالب  . است«  انقالب»  سیاسی،  اندازچشم  تنها  کارگر،   طبقه   منافع   زاویه   زا

  در   ایران،  در  .است  کارگری   حکومت  برقراری  و   قدرت  تسخیر  راستای  در

  سرخ  سناریوی  هم آن و  دارد  وجود سناریو یک  تنها« سیاه » جبهه مقابل

  در   حتی )  یتیوضع   هر   تحت  باید   راسخ  کمونیست  هر   که  ییویسنار  .است

  متحدان  با آن پیشبرد امر  در و  کرده حمایت  آن از )مدنیت فروپاشی اوج

 .کند   مبادرت کارگر  طبقه 

  طغیان   و  شور  بره ی باتک  تنها  پرولتاریا  ،پرداز«»نظریه   د یعقا  برخالف

  تری انفجار   و  ترپرالتهاب  وضعیت  چه  هر  .برسد   قدرت  به  تواند ی م  سراسری

  آگاهی   که   یشرطبه   -   تاس   تر فراهم   قدرت  تسخیر   برای   زمینه   باشد،

  آماده  انقالب   برای(  تکنیک   توسعه  و تولید   تمرکز)  ی ماد  نة یزم  و  سیاسی

  ندة ینما  مثابةبه   ایپرولتار  . دارد  وجود  موقعیتی   چنین   ایران   در   ه ک   -  د باش 
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  علیه   مبارزه   در  آنان   شده  شناخته   رهبر   و   ستم  تحت   قشرهای  همه   انقالبی 

  نوینی   عصر  قدرت  تسخیر  با  .شد   خواهد   حکومت  وارد  توحش  و  استبداد

  .مثبت  یهااستیس   و  انقالبی  یگذارقانون   عصر  .یافت  خواهد   گشایش

  متحدان  و  سابق  رژیم کثافات  راندن  بیرون  برای پرولتاریا  مبارزة  نینخست

  کمونیست   حزب  یک نقش  .شد   خواهد   روبرو   مردم   تمام   پشتیبانی   با  آنان

  ایجاد   نه   و  است  کارگر  طبقه   ی ریگقدرت   برای  الزم   تسهیالت   ایجاد   واقعی، 

 .پرولتاریا  تاریخی  نقش  تقلیل  و   ضدانقالبی  و  گراراست  یهاان یجر  به  توهم

  عناصر   کلیه  طرد  قدرت،   تسخیر   از   پس   بالفاصله  کارگران   اقدام   یننخست

  بدترین   مرتکب  و  است  آغشته   مردم   خون   به  شانیهادست   که   است  خائنی

  تسخیر   از   پس  ایپرولتار  .اند شده   هاستیکمون  و   کارگران   علیه   جنایات

 .جنگید  خواهد  موقعیت  این  حفظ  برای  آخر  تا قدرت

 ها ست ی کمون   آتی   تکالیف 

  وضعیتی،   هر  تحت  ،هاست یکمون  اصلی  وظیفه  «،حزب»  اتینظر  رخالفب

  جز   دیگری  نقشی  هاست یکمون  .است  کارگری  جنبش  در  مداخله  تدارک

  و   بهانه  هر   به  که  یکسان  .ندارند   زحمتکشان  و   کارگران   کنار  در  قرارگرفتن
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 نام  شایستگی ،ابند یی م  کارگر  طبقه به خائنین کنار در را خود ،استداللی

 .اند داده ازدست  را گذاشتن  خود بر« کمونیست»

  جنگ   صورت  در   احتمالی   سناریوی  یک  تنها  ، رانیا  ین یع  وضعیت  بهباتوجه 

  ک ی  .است  سرخ  سناریوی   همان   هم  آن   دارد  وجود   رژیم  سرنگونی   و  داخلی

  با  گیریارتباط   صدد   در  متمرکز  و مشخص   طور   به   بایستی   انقالبی   نیروی 

  هنگ اهم  راستای  در(  اند گرفته شکل  نقداً   که )   ی مخف  عمل  یهاته یکم

  کارگری   یهاهسته »  جاد یا  .کند   اقدام  اعتصاب  تدارک   برای  آنها  کردن 

  برای   زمینه   ایجاد  و   مخفی   یهاته یکم  با   گیریارتباط   برای«  سوسیالیستی

  چنین  را  خود  نام   که  حزبی   هر   نه)  «انقالبی   پیشتاز  حزب»  کی  تشکیل

  اعتماد  مورد   و   شده   شناخته   پیشرو  کارگران  توسط   که   حزبی   بلکه  ،نهد ی م

  دوره   در   انقالبی   یهاست یالیسوس   ةعمد   وظایف  از  یکی (  گیرد  قرار   آنان

  به   کارگری  انپیشرو  کنار  در  و  همراه  بایستی  هاست یکمون  .است  آتی

  نقشی   وگرنه   کنند،  اقدام  مخفی   عمل  یهاته یکم  این  گسترش   و  ساختن

  .داشت نخواهند  ،شدنلیتبد  بورژوازی دست آلت  به  جز  ایران، انقالب در
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 !اوست  در که تراود برون همان  کوزه از

 کارگری   کمونیست   حزب   »نقد«   بر   نقدی 

 ۱۳۸۰ نیفرورد اول
 
  طهماسب،  سیامک  آقای  ، کارگری  کمونیست  حزب  «فعاالن»   از   یکی  خیراًا

  ( رازی.م  نوشته)  « ؟است  کدام  کارگران  موردنیاز  حزب»  مقاله  و  کرده  لطف

  . است  کرده  نقد   «؟د یگردی م  جهان  گرد  شما  کوزه،  در  آب»  عنوان  تحت  را

  آتی   حزب)  آب  واقعی  محتوای  و عصاره  که   است   این  ایشان  منظور  ظاهراً

  شوراهای  ساختن  پرچمدار  است  قرار  که  ایران  کارگری  کمونیستی

  حزب »  نیهم  در   (باشد   آینده   کارگری   انقالب  دهنده  تدارک   و   کارگری 

  نقد   ایشان  به  که  ما   جمله  از)  نیریسا  و   نهفته   (کوزه )   « کارگری  کمونیست

  .بگردیم  کارگری  نوین  تشکل  یک  ایجاد  برای  «جهان  گرد»  د ینبا  (داریم

  کنند ی م  دعوت  «سوسیالیست  کارگران »  ریسا  و  ما  از  نیز  شانمقاله   آخر  در

  هم   با  را  آتی  انقالب  سرنوشت  تا  بپیوندیم  حزبشان  صف   به  نشده   دیر  تا  که

 .زنیم رقم



200 

 را  سپاسگزاری  کمال   دعوتشان  و  طهماسب  سیامک   آقای  تینحسن   از  ما

  آن   یا  این   به  پیوستن  امروز  ایران   کارگری  جنبش  و   ما  مسئله  اما  .میکنی م

  یک  «براندازی»  یکارگر  جنبش  و   ما  مسئله  !نیست  « خودساخته»  حزب

  گر ید  ناشناخته  عنصر   یک   با   آن   کردن جایگزین  و   بها هر  به  ی آخوند   رژیم 

  بر   اصلی   مسئله  !نیست  «( کمونیستی»  و  «کارگری»  ی نشان  و  نام  با  حال)

  ی دارسرمایه   نظام  بنیاد  باشد   قادر  که  است ی« حزب »  لیتشک  و   یافتن  سر

  یک   و   کرده   دگرگون  ا ر  آن   غربی   شمای  در   چه   و   آخوندی   شکل  در   چه

  بدین   و   کند   ایجاد  ایران  مردم   اکثریت   اراده  بر   متکی   شورایی   حکومت

  سراسر   و  منطقه   در   بلکه   ایران   در   تنهانه   را  سوسیالیسم  ساختمان  ترتیب 

 .نماید  آغاز جهان

  «سازیحزب »  وه یش   مورد   در   پیش  اشتباهات  تمام  ی بازنگر  سر  بر   مسئله 

  قرن   در  ایران،  پیشروی  کارگران  .است  ایران  ة پهن  و  المللیبین  سطح  در

  پنهان   و  آشکار  یهاانت یخ  سابقه  .است  سوخته  بارها  دستشان  گذشته،

  نفت؛   صنعت  کردن  ملی  و  السلطنهقوام   دوره  در  «توده  حزب»  یرهبر

  م یرژ  سرکوب   ابزار   با  « توده   حزب »  و   «اکثریت»  ان ییفدا  یهایهمکار
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  یهاک یچر اعظم بخش  یهای روکج  و  هایکارنم ندا ؛ «اسالمی جمهوری»

 حاصلبی   یهاتیفعال   آن؛   از   پس   و   ماهبهمن  انقالب   ابتدای   در   خلق   فدایی

  کردن سرگرم   و  گذشته  دهه   دو  در   کشور   از  خارج  یهاحزب   و  هاسازمان

  و   یدرپیپ  انشعابات  و  ناپایدار ی ها«جبهه»  و ها«اتحاد»  لیتشک  با  خود

  به   ارتباطبی   اما   «آمیزجنجال »  و   «پرکن  دهان»   ییکارهاخرده   انجام

  نقد  عدم و   ایبرنامه  اساسی یهاحلراه   ارائه  عدم  کارگری؛  جنبش  مسائل

  و   « مآبانهم یق »  و   «باال  از »  یی برخوردها  گذشته؛  یهات یفعال  و  نظریات  به

  و   مارکسیسم  نام  به  اینها  تمام  و)  یکارگر  جنبش  به  «عانه یب  خودمحور»

  خود   اعتماد  ایران،  پیشروی  کارگران  که  است  شده  این  به  منجر  (لنینیسم

  آقای   حزب  نظیر)  کشور  از  خارج  یهاحزب  و  هاسازمان  به  نسبت

 یهای ز یر  مقدمه  بدون  و  وضعیتی   چنین   در  .بدهند   دست  از  را  (طهماسب

  به   «سوسیالیست  کارگران »   وستن یپ  دعوتِ   یا   و   درخواست   الزم،   و   ضروری 

  دهان »  کی  یا  و  «تلخ  شوخی »  مثابةبه  تواند ی م  تنها  ،ییهاحزب  چنین

 .شود قلمداد  کارگری  جنبش به  « کجی
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 « درون »   ه ب   « برون »   از   آگاهی   ورود   مسئلة 

  جنبش   بیرونی  و  درونی  بخش   گویا  که  کنند ی م  متهم   را  ما  طهماسب  قایآ

  و   بد »  را  دیگری  و  «خودی  و  خوب»  را  یکی  و   انگاشته  نادیده  را  کارگری

  یبرخورد   که   کنند ی م  متهم   را   ما   .می کنی م  ترسیم  « غیرخودی

  کل   در  را  کارگر  طبقه  و  داریم  کارگر  طبقه  از  «خداگونه   و  یستیدئالی»ا

  اعالم  هااستدالل  این   رد  اساس   بر   سپس   شانیا  .میپنداری م   « توانا  و   دانا»

  طبقه   کل   منافع   را یز  م، ایطبقه   پیشرو   بخش   ،هاست یکمون  ما »  که   دارند ی م

  با  « »دوجانبه  ارتباط  شکل  وجود   علت   به  و   داریم   مدنظر   را   جهانی  کارگر 

 سد ینوی م  شاگردانش  برای  کتابی  که  یامدرسه  «معلم »  کی  همانند   درون،

  تواند ی م  نیز   ایشان  حزب  ،کند ی م   پیدا  انتقال  شاگردان   « مغز»  به   بیرون  از   و

  را  «مال »  نقش   انترنت   و   میل   نامه،   فاکس،   تلفن،  چون   ارتباطی   ل ئوسا  از

  چند   گفتار   این  !« کند   ایفا   ،شوند ی نم  « مال  نخوانده »  که   کارگرانی   برای

 : دارد اساسی ایراد
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 کارگری   پیشروی   نقش   مورد   در   اول، 

 «؟است کدام کارگران  موردنیاز حزب»  مقاله به کمی طهماسب آقای گرا

  محتوای   با  سطحی  پلمیک  یک   باعجله  که  کردند ی نم  کوشش   و   کرده  دقت

  طبقه   که  نبوده   این  بحثش  هرگز  مقاله  که  شدند ی م  متوجه   زنند،  دامن   آن

  نداشته   چیزی   هیچ   به  نیازی  و  افتهیدست   طبقاتی  آگاهی   به   کل  در  کارگر

  ن یا  .است  نشده  داده  ارائه  بحثی  چنین  خیر  !است  شده  «خدا»  ایگو  یا  و

  آنارشیستی  و  آنارکوسندیکالیستی  یهاشیگرا به  متعلق هااستدالل  قبیل

  و   نگاشته آنها  باره در  متعددی  مقاالت انقالبی،  یهاست یالیسوس  که  است

  مذکور،   مقاله   در  .اند داشته   مرزبندی   آنها  با  گذشته   دهه   یک   طی  حداقل

  طبقه   درون   به  ( تاریخی  تجارب  و   تئوری )   یطبقات   آگاهی  انتقال   ضرورت 

  پیشروی »  توسط   آگاهی  که   شده  نوشته  آن  در  بلکه  نگشته،   نفی  کارگر

  به   کارگر   طبقه   درون   به   (کلمه  اخص   مفهوم  به  کارگر   طبقه)  «کارگری 

  حزب »  مقاله  نویسنده   دیگر  سخن  به  .شودی م  برده  کلمه،  اعم   مفهوم

  « کارگر طبقه» ان یم  مشخصی  تمایز  وجه   «؟ است  کدام کارگران  موردنیاز 
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  شده   قایل   طبقه   اخص   مفهوم   به  « کارگر  طبقه»  و  کلمه   اعم   مفهوم   به

 :است شده داده   توضیح  چنین دیگری  مقاله   در  تمایز وجه  نیا .است

  کارگری  پیشروی  جایبه  را  خود  همواره  چپ  نیروهای
 .ندیگوی م  سخن  آنها  جانب  از  و  کرده  معرفی

  و  سخنگو  به  نیازی  کارگری  پیشروی  قشر  کهی درصورت 
  است   کارگر   طبقه  از   آگاهی  بخش  قشر   نی ا  .ندارد  قیم
  عملکرد  و  هاکارخانه   در  خود   ویژه   موقعیت  علت  به  که

  یا  و  ( طبیعی  و)  عملی   رهبران  به  ،شانتجربه   و   آگاهانه
  طبقه  برخالف   .است  شده  مبدل   کارگران  سخنگویان

  در   کارگران،  از  بخش  این  (اعم  طور  به)  کارگر
 دلسرد  و  ناامید  تنهانه   کارگری  مبارزات  یزهایوخافت

  در  آنها  .کندی م  مسلح   نیز  تئوری   به   را  خود   بلکه  نشده،
  مطالعه   به  آنها  .اندگشته   مبدل  «روشنفکر  کارگر»  به  واقع

 تجربه   کسب  و  سیاسی  خبرهای  دقیق  کردندنبال  و
  محافل»  درون  در  را  خود  آنان  .اندپرداخته   تئوریک
  و کرده  متشکل  امنیتی مسائل اکید  رعایت  با ، «کارگری

  و   مخفی  فعالیت  تلفیق  هنر  کسب  با  جامعه،   درون   در
  آنها  و  ماندهباقی   کارگران  میان  در   که   اندشده   قادر  علنی 
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  که   دورانی   در   .کنند  رهبری  شانروزمره   مبارزات   در   را 
  کشور  از  خارج  در  «چپ»   مآب  قیم  یهاسازمان   کلیه

  مقدم   صف  در  آنها  ،اندداشته  را  کارگران  رهبری  ادعای
  و   گرفته  قرار  ضداستبدادی  و  داریضدسرمایه   مبارزات

  سازماندهی   به  دست  سنتی،  یهاسازمان   غیاب  در
  ساختن   کتدار  در  و  زده   هااعتصاب   و  هااعتراض 
 . اندبوده  نظریه آن تبلیغ و کارگری مستقل نهادهای

 ما  .اند بوده  توجهی ب آنها به یا و  نکرده مطالعه را مقاالت یا طهماسب آقای

  است  قرار   که  کارگر  طبقه   سخنگویان   و   رهبران  واقع  در   که  باوریم   این  بر

  مبارزه   حال  در  و  داشته  وجود  رانیا  در  ،گردند   ظاهر  «معلم »  مثابهبه 

  بخشی »  را   خود  که  « چپ»  احزاب   و  هاسازمان  اما  ؛هستند   داری ضدسرمایه

 ی جابه   خود  جایگزینی  خواهان  و  کرده  معرفی  «کارگری   پیشروی  از

  درون   به   بیرون   از   آگاهی  بردن   مقام   در   هستند   « کارگری  پیشروی »

  که  نیروهایی   و  افراد  نقش  (باشند   ایران  داخل  در  تماماً  اگر  حتی)  .ستند ین

  اجتماعی  قشر   این   به   یرسانکمک   ،کنند ی م  معرفی   « کمونیست»  را  خود

  در   بایستی  هاستیکمون  امکانات  و  ابزار  .است  آن  با  پیوند   نهایت  در   و
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  موردنیاز  حزب  ایجاد   تدارک  به  آنها  تا  گیرد   قرار   کارگری   پیشروی  خدمت

  « ظریف»  زیتما  وجه  این   متوجه  طهماسب  آقای   اگر   .یابند   دست  خود

 شان مقاله  سومیک  و  کشیده  زحمت که  داشتی نم لزومی دیگری ،شد ی م

 .بپردازد «درون »   به «بیرون » از  آگاهی  بردن مورد  در  «یباف»فلسفه  به  را

 کارگر   طبقه   پیشروان   مثابه به   ها ست ی کمون   دوم، 

  طبقه  پیشرو  بخش»  ظاهراً  ایشان  حزب  که  کنند یم  ادعای  طهماسب  قایآ

  مدارکی   چه  اساس   بر  ادعا  این  که  است  این  نخست  سؤال  .است  «کارگر

  بکنند   بخواهند   که  ادعای   هر   دارند   حق  البته   طهماسب  آقای   است؟  استوار

  حزب »  را   خود  توانند ی م   مثال   یبرا  .بگذارند   خود   بر  خواستند   نامی   هر   و

  یا  و  بخوانند   « کمونیست»  را   خود   توانند ی م  کنند،   معرفی   « کارگران

  ویژه به   و  ایران  کارگران  آیا  اما  ؛بدانند   آتی  «انقالب  رهبر »  را   خود  توانند ی م

  عملی   رهبران   از   درصد   چند   ؟اند رسیده   اعتقاد   ن یا  به   ز ین  کارگری   پیشروی 

  را  «کارگری  کمونیست   حزب»  اصوالً  هاکارخانه   کف  در  کارگران

  کنند؟   پیاده  عمل  در   را  حزب  یهاک ی تاکت  و  برنامه  حاضرند   و  شناسند ی م

  اشاره   داده  سازمان  شما  «زب ح»  که  کارگری   اعتصاب  از  نمونه   یک   به  تنها
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  حکمت   آقای  قول  به  یا  و  انهزار  کنند   ادعا  طهماسب  آقای  شاید   !شود

 حزب  چرا  است،  چنین  اگر  که  است  این  بعدی  سؤال  !نفر  «هاون یلیم»

  است  کافی  ؟ند ی بینم  را  عمومی  اعتصاب  یک  رهبری  تدارک  مثال  برای

  « رهبر»  فرمانبهگوش   همه  ظاهراً  که  پیشرو  کارگر  هاون یلی م  این  به  که

  نظام   اقتصاد  و  کرده  سراسری  را  هااعتصاب  که   شود  اعالم   هستند،  حزب

  خواهد   هم   از  را   نظام   کل  روز   چند   عرض  در  اقدامی  نیچن  .کنند   مختل   را

  ندارد،   قرار   موقعیتی  این   در   « حزب»  یرهبر  که   است  یهیبد   .گسست

  رهبران   که  است  واضح . آوردی م  چنگ   به   را قدرت و کرد ی م  چنین   وگرنه

 ستهاسال  ،هاحزب   قبیل   این   غیاب  در   که   کارگر  طبقه   طبیعی   و   عملی

  جبهه   مقدم   صف   در   و   داده   سازمان  را   کارگری   یهااعتصاب

  و   حزب   چ یه  به  که  حزب   این   به   تنهانه   ،اند گرفته   قرار   داری ضدسرمایه

  نزدیک   از  را  آنها  که   زمانی  تا  و  نگرند ی نم  خود  رهبر  عنوانبه   دیگری  گروه 

  .دانست  نخواهند   خود  از  بخشی   نکنند،   تجربه  و  شناسایی  عمل  در  و

  نیترکوچک   از  و   است  رژیم   بر   فشار  اعمال  کارشان  تنها   که   ییهاحزب
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  کارگری   انقالب  رهبری   مقام  در  نیستند،  برخوردار  کارگری  پایه  و  اعتبار

 .کنند  ادعا چنین خود  اگر  حتی رند یگی نم قرار  ایران  آتی
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 انقالبی   برنامه   مسئله 

 :د یگوی م طهماسب قایآ

  و   کنیم  کنریشه   جامعه  از  را  استثمار  میخواهیم
  دست   به  امور  اداره  خواهان  ما  .سازیم  ملغا  را  کارمزدی
  .هستیم  سیاسی   قدرت  کسب  خواهان  .هستیم  کارگران

  در   داریسرمایه   پارلمانی  و   دمکراتیک  حکومت  یک  در
  نظام   سرنگونی   ی برا  . میکنیم  شرکت  پارلمان

 جایی  .میکنی م  شرکت  پارتیزانی  مبارزه  در  دیکتاتوری
  چرخ   الی   چوب  دیگر  ،نبود  دیکتاتوری  که
 ارابه روی  میپری م  ،میگذارینم

  برخی   با  ادغام  دمکراتیک،  بورژوا  سردرگم  « برنامه»  ک ی  بر   متکی  نهایا 

  « عمل  دستور»  هابرنامه   قبیل  نیا  .است  کارگری  جنبش  یعموم  شعارهای

 :داراست بسیاری  ایرادهای و نیست کارگری  انقالب تدارک برای

  ا ی  و)  طهماسب  آقای   مقاله  جای  چیه  در  که   است  توجه جالب   ؛اول

  ل یتشک  و   « داریسرمایه   نظام   سرنگونی »  از  صحبت   «( بهتر   یایدنک ی»

  از   محوری   بخش  این   ایگو  .د یآی نم  میان  به  «پرولتاریا  انقالبی   دیکتاتوری»
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  یک   شاید )  .است  شده   حذف   دوستان  نیا  برنامه   از   کمونیستی   مطالبه 

  !( آورد  میان   به  «کهن»  سخنان  گونهاین  از  یستیبای نم  « مدرن»  حزب

  نظام  سرنگونی»   از  منظورشان  که   دهند   توضیح  باید   طهماسب  یآقا

  تولیدی  روابط   اساس   بر  هانظام   ،مارکسیسم  در  چیست؟  «دیکتاتوری 

  تولید   حافظ   که  ینظام   .یبخواهدل   طور  به   نه   و  شوند ی م   تعیین

  کار   نیروی  خرید   طریق  از   افزونه   ارزش   اخذ   به  متکی  و   داری سرمایه

  روابط   بر  که   ینظام   .دارد  نام  «داری سرمایه  نظام»  باشد   بازار  در  کارگران

  نظام »  باشد   استوار   « برنامه  با  اقتصاد »  و  سوسیالیستی  تولیدی 

  متفاوتی   یهامیرژ  را  هانظام   این  از  یک  هر  البته   دارد.   نام  «سوسیالیستی

  فرارسیدن  زمان تا  .شورایی  میرژ و  ی دارهیسرما  م یرژ  .کنند ی م  نمایندگی

  از   نوعی  هادولت  مام ت  ( سوسیالیستی  جامعه )  طبقه   بی   جامعه

  اولیه  فاز  مثابهبه   سوسیالیستی  جامعه  در  .ماند   خواهند   باقی  «،دیکتاتوری»

  پس   دوره  در  اما  ؛نهاد  خواهد   زوالروبه   تدریجبه   « دولت»  ی ستیکمون  جامعه

  دولت   هنوز  (سوسیالیسم  به   داریسرمایه   انتقال  دوره)  یکارگر  انقالب  از

  الفبای   نهایا  .است  « پرولتاریا  انقالبی   دیکتاتوری »  یک  آن   و   ماندهباقی
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  تسخیر   آستانه  در   را  خود   که   کمونیستی  حزب  رهبران  که   است  مارکسیسم

  .باشند   داشته   اولیه   آشنایی   حداقل  آنها  با  باید   ،پندارند ی م  سیاسی  قدرت

  چیست؟  « دیکتاتوری  نظام»  از  طهماسب  آقای  منظور   که  دید   باید   حال

  وجود   عدم  و  استبداد  از  ایشان  که  باشد   این  تواند ی م  تنها  ایشان  منظور

  یک   آمدن   سرکار  محضبه  و بردی م  رنج  دمکراتیک  حقوق   و   بیان  آزادی 

  برداشته   مبارزه   از   دست  خوشحالی   با  ایشان  (پارلمانی)  یدارسرمایه   نظام

  کرسی   کسب  برای  انتخابات  در   حزبشان   اعضای  و   شده  « ارابه   سوار »  و

  ک ی  عنوانبه   طهماسب  آقای  !داد  خواهند   شرکت  بورژوایی   پارلمانی

  لغو »  و  «استثمار  کردن   کنریشه »  که  بدانند   یستیبای م  «کمونیست»

  نظام  کل  یسرنگون  با  تنها   نباشند،  توخالی  شعارهای  گر ا  « یکارمزد 

  و   است  تحقق  قابل   «پرولتاریا  انقالبی  دیکتاتوری»  استقرار  و یدارهیسرما

  چه   ،ییهادهیا  چنین  داشتن  با  که   دهند   پاسخ  باید   طهماسب  قایآ  !بس

  کمونیست  حزب»  را   حزبشان  نام  و  «کمونیست»   را  خود  نام  دارند   اصراری

  اعتقادات   کردن  اعتباربی   و  فریبی عوام  قصد   اینکه  مگر  بگذارند؟  «کارگر

 .پروراند ی م  سر در  را  کمونیستی بنیادین



212 

  مشخصی  مفهوم  بودن   نیز   « کارگران  دست  به   امور   اداره »  خواهان   دوم، 

  آوردن فراهم   و  کارگر   طبقه   درون   در   نفساعتمادبه   ایجاد   آن   مفهوم   . دارد

  قدرت  کسب  نه و  است  کارگر  طبقه  رسیدن  قدرت  به   برای سیاسی زمینه 

  را   خود   نباید   شرایطی   هیچ  تحت   کارگر  طبقه  حزب  . حزب  یک  توسط 

  -   کارگری   شوراهای  یعنی  -  کارگر  طبقه  دمکراتیک   نهادهای  جایگزین

 یهاطرح   نباید   نیست،  آماده   کارگری  قدرت  تسخیر  برای  شرایط   اگر  .کند 

  بدون   که  نیست  قرار  کارگری  حزب   .کرد  تبلیغ  را   قدرت  کسب  انهیسوداگرا

  خود؛   برنامه  به  کارگری   پیشروی  کنندهیینتع  بخش  متقاعدکردن  و  حضور

  بزرگ   مراکز   در  داقل ح  -   ن کارگرا  مالحظه قابل   بخش   حمایت   جلب   و

  نیا  . گیرد  دست به  را  سیاسی  قدرت کارگران،  از  نیابت به ودخ  -   یصنعت

 هامدت  «حزب»  یرهبر  ظاهراً که  است مارکسیسم ابتدایی اصول  از یکی

 .است سپرده  نسیان طاق به   را آن است

  دستمزدها  افزایش»  و  « کارگری  کنترل»  مانند   انتقالی  شعارهای  طرح

  ایجاد   برای   را  راه   کنونی   وضعیت  در  آنها  برای  مبارزه   و  «تورم  با  متناسب
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  ارتباطیبی   شعارهای  .آوردی م  فراهم  کارگر  طبقه   درون  در  نفساعتمادبه

 .گرددینم  انتقالی  شعارهای  این  جایگزین  «عمومی   مجامع   تشکیل»  رینظ

 کشور   از   خارج   ی ها ت ی فعال 

  مطلع   کشور   از  خارج   در   حزبشان ی وردهاادست   از   را   ما  طهماسب  قای آ

 شانیا  .بشناسیم  رسمیت  به  را  حزبشان  تالش   که   خواهد ی م  ما  از  و   کرده 

  «میانکرده   رسم  مانمبارزه   برای   کشور   از   خارج  و  داخل  مرز»  که   ند یگوی م

  و  تحول  و  دگرگونی  امید »  مردم   به  خارج  در   حزبشان  فعالیت  اخبار  و

 «کند یم شاددل  را  افتاده رمق  از کارگران   و دهد ی م  انقالب

  بین  مرزی   یمی رژ  ضد   مبارزات  برای  که  نیست  تردیدی  امر  این  در  اول،

  اگر   کشور   از   خارج  یهات یفعال  واقع   در   .آید   وجود   به  نباید   خارج   و   درون 

  . بگذارند   درون  در  مطلوبی  بسیاری  تأثیرات  تواند یم  باشند،  شده  حساب

  تا   و   دیده   همه  را  نیز   «کارگری   کمونیست   حزب »  یهات یفعال  نیهمچن

  و  مثبت  باشد   ی تصنع  ریغ  و   مشخص  یهاحرکت   به  مرتبط   که  آنجایی

  محمود   خبازان،  رهبران  یکی  از   دفاع  کمپین  اینها،  از  یکی  .است  ریتقد قابل

  سایر  اما   ؛ کرد  خواهیم   و   کرده   شرکت   آن   در  فعاالنه   نیز   ما   که   بود   صالحی،
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 نیست هدفمند   و  مشخص  فاع د  هدفش ،«حزب» زیآمجنجال  یهاحرکت

  تیرهای   نیا  . ردیگی م  خود  به   حزبی   تبلیغات  جنبه   عمدتاً  که 

  برخی   در  اما  ،کند ی م  اصابت  هدف   به  اوقات  برخی   گرچه  نشدهی زیربرنامه 

  جلسه   زدن  هم  بر  نمونه   ی برا  .هستند   نیز  مخرب   و   تأثیر بی   اوقات  از

  کامالً   تاکتیکی   لحاظ   از  عمل   ن یا  . بود  موارد   این   از   یکی   « برلین  کنفرانس»

  میان   به  صحبت  آن   از   افتخار  با  طهماسب  آقای   که   ملی ع  . دبو  اشتباه

  را  جنجال آن برانگیختن فعاالن نام جنجالی  هر که  است درست  !آوردی م

 هازبان   سر   بر  صرفاً  خارج   در  هاست یکمون  مسئله  اما  ؛اندازدی م  هازبان   سر  بر

  دستگیر   همه  بازگشت  از  پس  که  افرادی  جلسه  زدن  برهم   .نیست  افتادن

  دانا   رئیس  یآقا  .است  اشتباه  تاکتیک  یک  شدند،   روانه  زندان  به  و  شده

  در   که   کند   حمله  )هاست یکمون  سایر   و )  حزب  به   پروای ب  تواند ی م   زمانی

  جلسات   زدن  برهم   از  که  ایران  مردم  .باشد   داشته  سمپاتی  مردم  میان

  جلسه  زدن  برهم  که  زمانی  ،اند برده   رنج  است  هاسال  اهلل  حرب  توسط 

  نه  و  شوند ی م  انزجار  دچار  ،کنند ی م  مشاهده  خارج  در   را  افراد  همان

  اختناق  و  سانسور  و  اعدام  حکم  لغو  خواهان  سویک   از  توانینم  .برعکس
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  و   کرد؛   دعوت   حزبی   کنگره   به   را  پهلوی  رضا  که   بود  « مدرن»   قدرآن   و   بود

 ها روش   این  .زد  هم  به  شکل  آن  به  را  «طلباناصالح »  جلسه   دیگر  سوی  از

  های تیاکثر  و   توده  حزب  پهلوی،   رضا  دعوت  !یکدیگرند   با  آشکار  تناقض   در

  جلسه  زدن  برهم  و   « روانه  راست   ماوراء»  روش   یک  حزبی   کنگره   به

  دچار  که   یحزب ،تنها  .است  «روانه   چپ  ماوراء» روش   یک  «طلباناصالح »

 .کند ی م عمل چنین باشد  سیاسی سردرگمی

  به   دانا  رئیس  آقای  حمله   طلبانهتظلم   یاوه یش   با  طهماسب  آقای  ،عالوهبه 

  یک   در   شده،   مذکور   مقاله  توسط   حزبشان  از   که   انتقاداتی   با   را  «حزب»

  هم  ( دانا  رئیس)   شانیا  تی »ح  :ند یگوی م   شانیا  .دهند ی م  قرار   ترازو   کف

  کسهرآن   دیگر  سخن  به   « رند یگی م  ایراد   ما   بودن   کارگری   و  کمونیستی   به

  یا  و)  .است  اشتباه  در   الزاماً  بگیرد  ایراد  «کارگری  کمونیست  حزب»  از

  نهایت   برخوردها،  از  نوع   نیا  )طلباناصالح   همسوی   و  همکار

  یهاحزب تمام سرنوشت واقع، در .دهد ی م نشان  را ایشان حوربینیمدخو

  چپ»  مواضع   بین   نوسان  حال  در   مداوم  صورتبه   ه ک  «سانتریستی»

  گراهاراست  یسو   از  .است  همین  هستند،  « افراطی  راست»   و  «کارگری 
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  متهم  کارگری   یهاش یگرا  سوی  از   و   ؛شوند ی م   بودن   کمونیست   به   متهم

  نوشتة  کردن  متهم   جایبه   طهماسب  یآقا  . سردرگمی  و  سری  گیج  به

  و   ماهیت  در  دوگانگی  و   خود   حزب   به   اساسی  بازنگری   یک   باید   مذکور، 

 .کند  آن  ظاهری شکل

  را   افتاده   رمق   از   کارگران   ، یحزب   یهاتیفعال  که   کنند ی م  ادعا  ایشان   سوم،

  نه   حزب  رهبران  که  است  این  نشانگر  برخوردها  نوع  این  .کند یم  شاددل 

  نیا  .دارند   آن  به   اعتقادی  نه  و  داشته  کارگری  جنبش  از  کافی  شناخت

  همچون )  یناج  به  ازین  و  اند قرمبی   کارگران  گویا  که  «مآبانهقیم »  روش 

  نشان   را  حزب  این   واقعی  ماهیت   واقع   در   کند، شادشاندل   که   دارند   )حزب

  نکه یا  بر   مبنی  ایشان  سخنان   که  دهد ی م  نشان  برخورد  نیا  .دهد ی م

  چگونه   .است  اساسبی   هستند،  کارگران   دست   به   امور   اداره   خواهان

  هستند   کارگرانی  چه  این  داد؟  «رمقبی »  کارگران  دست  به  را  امور  توانی م

  در  «طلباصالح »  طلبفرصت  افراد  عده  یک  جلسه  خوردنهمبه   یک   از  که

  مبارزات  بر  متکی   یدستاوردها  از  اما  ؛شوند ی م  شادل د  نیبرل

  آقای  ؟رند یگینم   قلب   قوت  هاکارخانه   کف  در  خود  داریضدسرمایه
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  دو   در  ایران   در  حزبشان  و  ایشان  غیاب  در  که   دهد   پاسخ  باید   طهماسب

  سازماندهی  را  کارگری   اعتراضات  و  اعتصابات  تمام  کسانی   چه   پیش،  دهه

  جنگ   گرماگرم   در   که   نبودند   « رمقبی   کارگران »  نیهم  آیا   کردند؟ 

  ن یهم  آیا  کردند؟  خنثی   را رژیم  «کار قانون»   بارها  عراق  و   ایران   ارتجاعی

 ها اعتصاب  سازماندهی  حال  در  اکنون  هم  که  نیستند   «رمقبی   کارگران»

  گسترش   مورد  در  را  حزبشان  یهاه یاطالع  طهماسب  آقای  مگر  .هستند 

  و   « مآبانهقیم »  یهاروش   ا ب  ر! خی  ؟خوانند ی نم  کارگری   یهااعتصاب

  به   توانینم  را  ایران  کارگران  «رهبری»  ،کارگران  به  نسبت  «دلسوزانه»

  . است  کشور   از   خارج   شیرین   یهاال یخ  و   خواب  همه   نهایا  . گرفت  دست

  کورکورانه   که   نیستند   پیش   سال  ۲۵  کارگران  همان  دیگر   ایران  کارگران

  یکارگر   مستقل  یهاتشکل   ایران   در   امروز  .بروند   گروه   آن   یا   این  دنبال   به

  و  اند ی ریگشکل  حال  در  (آن  به  وابسته  یهاحزب   تمام  و  رژیم  از  مستقل)

  به   محکوم   دهند ی م  قرار   کارگری   نهادهای  فرای   را  خود  که   احزابی

 .شکستند 
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  نیترتیپراهم  از   یکی  که  کشور   از  خارج   در  کارگران   از   دفاع  در   مبارزه

  با  توان ینم  را  است  خارج   در  کمونیستی  و  کارگری  نیروهای   وظایف

  روش   . کرد  جایگزین  حاصلبی   و  کارانهکاسب  برخوردهای   و  هاییماجراجو

  ایران   کارگران  از   دفاع  نیکمپ  .است  بوده  اشتباه  اغلب  «حزب»  یتاکنون

 ی هاه ی اتحاد  درون  در  صبورانه   درازمدت  کار  . ندارد  جاروجنجال  به   نیازی

 هامدت   ایران،  کارگران   از  دفاع  در   انقالبی،  و   مترقی   نیروهای  و  کارگری 

 .است  بوده غایب نیز  صحنه  آن  در  « حزب » و  شده آغاز  که است

  سازمان»  به  مسلماً  باشند،  هات یفعال  قبیل  این   دنبال  به  افرادی  اگر

 ،ترشدهحساب  بسیار  را  هات یفعال  این  که  آورند ی م  روی  «خلق  مجاهدین

  نکه یا  .دهد ی م  انجام   « کارگری  کمونیست   حزب»  از   مؤثرتر  و  ترپرجنجال

  ، «کارگری  کمونیسم»   به   حزب   و  داشته   اعتقاد  اسالم  سیدمکرا  به   آنان

 .ندارد کشور  خارج یهات یفعال  نفس در  تفاوتی
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 ؟ اند ی کسان   چه   نان ی نش ه ی حاش 

  کارگری   جنبش  «مرکز »   در  را  حزبش  و   خود  ظاهراً  که   طهماسب  قایآ

  و  دانسته   ایران  و   غرب   جامعه   با  ارتباط بی   را   ما   ،ند یبی م   ( عالم  و )   ایران

 :د یگوی م او  .کند می   «ینینشه ی»حاش  به  متهم

  ارتباط  نه  و  دارید  طرفهکی   ارتباط  نه  داخل،  با  عمل  رد
  ارتباطات   به  .است  نجس  شما  برای   خارج  (و)  دوطرفه
  دهدی م  بو  هم  بیرون  ارتباطات ،رسدی نم  دستتان  داخلی

  .دی داری م  نگه   گرم   را  تانسرخود  جامعه   حاشیه  در  و
 .نکنید اشتباه تا بمانید حاشیه در  ابد  تا حاضرید

 یهاستیالیسوس   سالهیس   عملکرد  طهماسب  آقای  نظریات  برخالف

  مخالفان  به   (تبعید   در )  ی فعل   دوره   چه   و   شاه   زمان   در   چه  انقالبی 

  جنبش  از  بخشی را  خود  آنها ، ابتدا از  که  است داده   نشان  نیز شانسیاسی

  یک   به  که   اند بوده  ییهاگروه   نخستین  از  یکی  و  دانسته  المللیبین  کارگری

  همچنان  .اند داشته   آن  در   فعالیت   و   شده   ملحق  کارگری  المللیبین  سازمان

  در   و  ( ایران  در  اختناق  ضد   کمیته )   شاه  دوره  چه  در  آنها  دفاعی  فعالیت

  کارگر   طبقه   از  دفاع   در   المللیبین   کار   در   آنها  جدیت  نشانگر  اخیر   دوره
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  را   ایشان  ندارند   موارد   این   در   اطالعی   طهماسب  آقای   اگر   .است  بوده 

 .داد رجوع  ۹4« انقالبی  یهاستیالیسوس  کارنامه »  به  توانی م

  و  نیروها  گریدخالت  ارزیابی  و  قضاوت  ،شودی م   ایران  به  مربوط  آنچه  اما

 باشد،  تواند ی م  حزبشان  و   طهماسب  آقای   برعهده  نه  ایران،   در   چپ   افراد

  از   خارج  در  دیگری  سازمان  و  نیرو  هیچ  نه  و   انقالبی  یهاستیالیسوس   نه

  را  هاگروه  تمامی کارنامه   و  عملکرد  محققاً ایران در پیشرو  کارگران   .کشور

  ارائه   را  چپ   یهاگروه   و   هاحزب   ادعاهای  وسقم صحت   و  کرده   ارزیابی

 !روزی  چنین فرارسیدن امید  به   .داد خواهند 

 کارگری   جنبش   فعاالن   اتحاد 

  پیوستن   به   کارگری  جنبش   فعاالن   دعوت   ضمن  پایان،   در   طهماسب  قایآ

  کارگری   کمونیست  حزب  در  عضویت  با  که  کنند ی م  استدالل  ،حزبشان  به

  در   خواهی آزاد  یهاست یکمون  و  معترض  کارگران  صفوف   آن،  به  پیوستن  و

  مورد  این  در  متأسفانه .شودی م  تقویت  ارتجاع و  داریسرمایه  جهان مقابل

 
 نقالبی ایران های ایستوسیالسة کارنام PDFفایل  ۹4

http://militaant.com/wp-content/uploads/2012/09/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
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  پیدا   واقعی  پایه  توانستی م  سخنان  نیا  .داشت  توافق  توانی نم  ایشان   با  نیز

  کارگری  جنبش  کل   نظریات  «کارگری  کمونیست   حزب»  اگر   کند،

  بندی جمع  را  آنها  تجارب  و  کرده   فرموله  را  جهانی  سطح  و  ایران  کمونیستی

  کنندة ن ییتع  بخش  حزب   این   اگر  ،بودی م   تأملقابل   درخواست   ن یا  .کردی م

  . بود  کرده  جلب  خود  تشکیالت  و   برنامه  به  را   ایران   در  کارگری  پیشروی

  حداقل   در  حزب  مواضع   اگر   گیرد،   قرار  موردتوجه  توانستی م  پیشنهاد  نیا

  . بودی م  کمونیستی  و  داریضدسرمایه   مواضع  پیگیر  صورتبه   پیش  دهه

  حزب  یهاتیفعال چنانچه  گیرد،  قرار پذیرش  مورد  توانستی م دعوت  نیا

 .بودی م ایران  کارگران واقعی   نیازهای بر  متکی

  حتی   باال  موارد  از  یک   هیچ   به  متأسفانه  « کارگری  کمونیست   حزب»

  دورتر   و  دورتر  انآن  از   حتی  روز  هر  برعکس  درست  .است  نشده   نیز  نزدیک

  متعلق   را   خود  که  حزب  این   دارانطرف   و   اعضا  تمام  به   توانی م  . گرددی م

  حزب   این  رهبری   از   را   خود   راه   که   کرد   توصیه   پنداشته،   کارگری   جنبش   به 

  کرده   جدا  است،  ادهافت  خودمحوربینی   و   گوییض تناق مارپیچ  مسیر   در   که 

  در   که   « یآب » .کنند   مرتبط   ایران   در   کارگری   پیشروی   فعاالن  با  را   خود   و
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  نیز   « حزب»  یامروز   عملکرد  .نیست  آشامیدنی  و  شفاف  است  «کوزه»  نیا

  برون   همان  کوزه  از»  .تاس   آن  در  که  است  ناپاکی  آب  همان  یهاتراوش 

  با  را   آن   فعال  عناصر  ، «حزب »  ن یا  رهبری  «! اوست  در  که   تراود 

  نهایتاً  غیرواقعی   و  تخیلی  قرارهای   و   قول  و  حاصلبی   یهای کارخرده 

  محور   بر   کمونیستی  نیروهای   اتحاد   زمان   امروز   . کرد  خواهد   ناامید   و   دلسرد 

  انقالب   تدارک  زمان   .است  ده یفرارس   ایران   کارگری   پیشروی   یهاتیفعال

  گرفته   قرار  روز  دستور  در  داریسرمایه   نظام  کل   براندازی   برای  کارگری 

  کارگر   طبقه  منافع  فرای  را  خود  منافع  که  ییهاگروه   و  افراد  و  روهاین  .است

 .کرد نخواهند  ایفا ایران آتی کارگری انقالب در  نقشی دهند ی م قرار
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   خویش سرنوشت  تعیین در ملل حق

 کارگری   کمونیست   حزب   تناقضات 

 ۱۹۹۶ اکتی   بیستم
 

های اخیر در مورد »حزب کمونیست کارگری« در سایت  در حاشیه بحث 

با این    هابحث خوانندگان به سابقه    یآشناساز، برای  بوکس یفمیلیتانت و  

حزب کمونیست  »  جریان انحرافی، یکی از نقدهای رفیق مازیار رازی به

نگاشته شده بود برای اطالع خوانندگان    1۳۷۵مهر    ۲۹کارگری« را که در  

 : . شورای دبیریمیدهی م مجدداً انتشار 

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« نه فقط یک اصل  »»
لزوماً   فقط  نه  نیست،  کمونیستی  تعمیم  قابل 

نیست، بلکه به معنی دقیق کلمه خرافی و    خواهانهی آزاد 
 »انترناسیونال«  ۹5«است  فهمرقابلیغ

 
  ونال، ینوشته »منصور حکمت«، انترناس  «،یکارگر  سمیو برنامه کمون  سمیونالی»ملت، ناس  ۹5

 است.  ونالیانترناس 13و  1۲، 11 یها از شمارهاقولنقل  ریسا 13۷3٫، آذر 16شماره 
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بردن شعار    سؤال»حزب کمونیست کارگری«، زیر    ی «هایکی از »نوآوری

»حزب    پردازنظریه »حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« است. به اعتقاد  

در »برنامه« این حزب    درگذشته که    کمونیست کارگری ایران« این فرمول

  کمونیست   حزب  برنامه   در   … با این شکل»  تواند ی نمگنجانده شده بود،  

 چرا؟  «بگیرد جای کارگری 

، نابرابرتر، سرکوبگر و مردم آن  تری ارتجاع  تواند ی مکشور جدید  »  که زیرا  

 «از قبل، از آب در بیاید  ترمستأصلو    تر  حقوق یب توانند ی م

  است   متفاوتی  کامالً   دوران  ما  دوران   نیلندوران  در قیاس به  »چنین،  هم

با روش مارکس    م یکنی م  تعریف   را  فرمول  این  شمول  دامنه   ما  که  روشی  و

 « د و لنین هر دو تفاوت دار

یا  » و  فراگیر  روند  هیچ  شرق  بلوک  فروپاشی  از  قبل    کنندهن ییتعتا 

  … در جریان نبود  یامنطقه در سطح جهانی و یا در مقیاس    سازیملت

  رفتن   جلو  به   ربطی … امروز  سازیملت   لنین،  و   مارکس   دوران   برخالف

 ناسیونالیسم  این  زیتنوک .  ندارند   مثبتی  جهت   هیچ  در  تاریخ  مادی
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و لیبرالیسم است. تکرار   و  کارگر  علیه  مستقیماً کمونیسم و حتی رفرم 

 « .نیست امروز  جواب … ساده فرمول لنین در قبال استقالل مستعمرات

و    سوک ییک اصل کمونیستی از    عنوانبه مسئله حق تعیین سرنوشت  »

به  یک اجبار تاکتیکی تحت شرایط معین، این    عنوانبه قبول مشروط آن  

 «من نقطه عزیمت یک موضع اصولی کمونیستی است.  نظر

کُرد یک مسئله مفتوح و مطرح    مسئله مشخص،    به طور در مورد ایران  »

در    تواند ی مآذری یا هر هویت ملی دیگری که    مسئله است. مسئله لر یا  

کُرد در ایران یا منطقه    مسئلهاین یا آن مقطع عَلَم بشود، امروز در سطح  

« ایران  لمطرح نیست. ما فرمولی مبنی بر حق »ملل« در کشور »کثیرالمل

کُرد    مسئلهدر »تعیین سرنوشت خویش«، نداریم. شعار روشنی در قبال  

دولت    یشناس تیرسمبه داریم:   تشکیل  و  کردستان  مردم  جدایی  حق 

 « مستقل.

 حزب«: » پردازنظریه بنابراین، به اعتقاد 
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برنامه   -1 از  باید  خویش«،  سرنوشت  تعیین  در  ملل  »حق  شعار 

زیرا که ممکن است دولت مستقل آتی  ؛  حذف شود  هاستیکمون

 از دولت قبلی از آب در بیاید. تریارتجاع

وضعیت جهانی با دوران لنین تغییر کرده و چنین شعاری، مگر   -2

استثنایی   موارد  تاکتیکی»یک    عنوانبه در  یا    « اجبار  و 

 است.  دادهازدستخود را  کارایی ، نشینی«»عقب 

این   -3 ایران  تاکتیکی»در  کُرد صادق    « اجبار  مردم  مورد  تنها در 

سایرین    »حق« تشکیل دولت مستقل خود را دارند و  هاآناست.  

 فاقد این حق هستند. 

 دمکراسی یک اصل کمونیستی 

اعتقاد   برخالف  خویش«،  سرنوشت  تعیین  در  ملل    پردازنظریه »حق 

است دمکراتیک  تجمع،  ؛  »حزب«، یک حق  بیان، مطبوعات،  مانند حق 

»حق ملل در تعیین سرنوشت    زکردنیمتماتشکیالت، سقط جنین و غیره.  

خویش« با سایر حقوق دمکراتیک توسط او، صرفاً یک اشتباه نیست که  

 برخوردی است آگاهانه برای مخدوش کردن حق ملل ستمدیده.
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، منظور  آورند یم از »حق بیان« صحبت به میان    هاست یکمونزمانی که  

وقتی    دمکراسی(  دارانطرف )و نه صرفاً برای    .حق بیان برای همه است

، منظورمان  میکنی مکه ما دفاع از »حق سقط جنین« برای زنان را تبلیغ  

وقتی    (یاللهحزب)حتی یک زن    .دفاع از این حق برای کلیه زنان است

، منظورمان حق نگارش برای  میکنی مکه ما از »حق مطبوعات« صحبت  

زمانی که ما خواهان لغو    ()حتی نویسندگان بورژوا  .کلیه نویسندگان است

)حتی    .»حکم اعدام« هستیم، این به مفهوم لغو حکم اعدام برای همه است

 (کشانآدم 

دفاع از حق دمکراتیک مشروط به این یا آن عامل اصولی یا غیراصولی  

استثنا   تواند ینم وگرنه  را مورد    جیتدربه خود    توانند ی مها  باشد.  »اصل« 

 سؤال قرار دهند. 

به همین ترتیب زمانی که »حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« مطرح  

را  گرددی م مسئله  که ملت خاصی خواهان   توان ی نم،  دولتی  ماهیت  به 

کُرد، یک   اینکه دولت مستقل مثالً خلق  مربوط کرد.  انتخاب آن است، 
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است بورژوایی  کسی    ۹6،دولت  به  نیست.    خود   ریغمربوط  ملت  آن 

باید از این »حق دمکراتیک« )مانند هر حق دمکراتیک دیگر(    هاستیکمون

کرده  تعیین  دفاع  ستمدیده  ملل  برای  نه  برای    و  مبارزه  کنند.  تکلیف 

کارگری   حکومت  یک  وظایف    یجابه تشکیل  از  بورژوایی،  دولت  یک 

 آن ملل ستمدیده است. یهاستیکمون

که این فرمول نه یک »حق« است و نه یک    داردی م اعالم    پردازنظریه   اما

«  نشینیعقب »حق دمکراتیک«، بلکه تنها یک »تاکتیک اجباری« و یا »

یعنی  ؛  است، زیرا که لنین این حق را به »حق طالق« تشبیه کرده است

تبلیغ و توصیه نکرده، اما در صورت بروز از    آن را  هاست یکمونحقی که  

 .کنند ی مآن دفاع 

طالق نیز مانند سایر حقوق یک حق دمکراتیک است.   نخست اینکه، حق

توصیه   عدم  یا  توصیه  مورد  تا چه حدی  گیرد،    هاستیکموناینکه  قرار 

 
حاکم باشد.   میممکن است »بدتر« از رژ  دهیملل ستمد  یکه دولت آت  دیگویم  پردازهینظر  ۹6

 کی  ی مشاهده شده است؟ حت  خیدر تار  لیاسرائ ایو    رانی ا  ا ی»بدتر« از دولت عراق،    یدولت  ایآ
با    نیلن  ییاستثنا  یباشد. البته در مورد   هامیرژ  نیتر از امرتجع   تواندیبورژوا نم  ونالیناس  میرژ

 ساخت.  یاصل ابد توانی موضع نم نی( مخالفت کرد؛ اما از اهودی)دولت  یاژهیطرح دولت و
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بستگی به وضعیت مشخص دارد. برای نمونه چنانچه زنی مورد ضرب و  

ثالث   بگیرد، وظیفه یک شخص  روزانه شوهرش قرار  این    غرضی بشتم 

که مسئله »طالق« را، حتی اگر از طرف زن طرح نشده باشد، تبلیغ    است

نظامی    حمله اگر کُردها در عراق و یا ایران مورد    طورهمان و توصیه کند.  

نقش    یهام ی رژروزانه   گیرند،  قرار  ایران  و  عراق   هاست یکمونارتجاعی 

دولت    تبلیغ   تنهانه  یک  تشکیل  حد  سر  تا  جدای  برای حق  مبارزه  که 

اس مست کُرد  مردم  برای  این    -ت  قل  رهبری  اگر   هاجنبشحتی 

 ! «قبل از آب در بیاید  از …، نابرابرترتری ارتجاع»

که یک    حق بیان   یی بورژواعکس این هم صادق است. اگر در یک جامعه  

نیازی به تبلیغ آن شعار    هاست یکمونحق دمکراتیک است، رعایت شود،  

عدم تبلیغ یک حق دمکراتیک به این مفهوم نباید    ؛ امارا نخواهند داشت

برنامه   از  باید   ها ست یکمونقلمداد شود که این حق دیگر »کهنه« شده 

برنامه   از  حذف    هاستیکمونحذف گردد. کلیه حقوق دمکراتیک زمانی 

که »دمکراسی کارگری« در جامعه غالب شده باشد، یعنی انقالب    گردد ی م

سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر در سطح جهانی به پیروزی رسیده  



230 

آغاز شده باشد تحت سلطه بورژوازی هر لحظه    سوسیالیسم باشد و ساختن  

خواهد    تک تک   گرفتنبازپسامکان   و  داشته  وجود  دمکراتیک  حقوق 

 کشورهای غربی.  ن یتره شرفتیپداشت، حتی در 

  ی مستثن»حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« نیز از این قاعده عمومی 

در    کهیک حق دمکراتیک )به مفهوم عام کلمه(    تنهانهنیست. این شعار  

انتقالی   برنامه  از  . هاستستیکمونوضعیت کنونی منطقه، بخش مهمی 

است   انتقالی  مطالبه  یک    داری سرمایه   یهام یرژکه    علتنیابه این 

ضدانقالبی منطقه )مانند ایران، عراق، ترکیه و سوریه( با تحقق این مطالبه  

خود را در معرض سرنگونی کامل قرار داده و هرگز به چنین خواستی تن  

 .دهند ینم

این   برنامه    هیزاواز  در  شعارها  این  بر    اهست یکمونجایگاه  اضافه  است. 

  طبقاتی   مبارزه  محور   در   مطالبه  این  و   دارد   طبقاتی  ریشه   ملی   ستم    اینها

 . دارد قرار  نیز

 نظریات لنین و تز »اجبار تاکتیکی« 
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با    « کامل»هم نظریه خود را در انطباق    کهکوشش کرده است    پردازنظریه 

و هم به علت ظاهراً »تفاوت« دوران،    لنین جلوه دهد   یهابحث  «متد »

 متفاوت و نوینی ارائه دهد. یهابحث

او صرفاً بخشی از موضع لنین برای طرح تز انحرافی »اجبار تاکتیکی« و  

 .است  کرده(  سوءاستفاده  بگوییم   است  بهتر  یا )  استفاده   «، نشینیعقب»   یا

از دیدگاه لنین حق ملل ستمدیده در تعیین سرنوشت خویش، حقی است  

کارگر برای    طبقه پایمال نشدنی و دفاع از آن وظیفه تاریخی حزب انقالبی  

طوالن دوران  نهایی   -  ییک  ساختن  و  کارگری  دمکراسی  تحقق  تا 

نتیجه این بحث پراهمیت در    -سوسیالیسم   ،  1۹0۳  یهاسالاست. در 

پیگیر توسط لنین علیه مخالفان صورت    به طور  1۹1۶و    1۹14،  1۹1۳

 ۹۷. گرفت

 
  ،یسی، منتخب آثار به زبان انگل1۹14  ش«، یسرنوشت خو  نییرجوع شود به »حق ملل در تع  ۹۷

»انقالب    ی؛ تزها36۷چاپ مسکو، ص    ، یآثار منتخبه، ترجمه فارس  ایو    3۹3، ص  ۲۰جلد  
؛ بحث در باره  143، ص  ۲۲، جلد  1۹16  هیسرنوشت«، فور  نییو حق ملل در تع  یستیالیسوس

تع در  ملل  خو  نیی»حق  جلد  1۹16  هیژوئ  ،یبندجمع   -  ش«ی سرنوشت  ص  ۲۲،   ،3۲۰٫  
 اند. مقاالت آورده شده نینوشته از ا نیا در هاقولنقل 
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قرار گرفته این است   پردازنظریه   مورداستفاده از بحث لنین که    یاجنبه 

دفاع   و    هاست یکمونکه  تبلیغ جدایی  معنای  به  ستمدیده  ملت  از حق 

گفت آری ما    صراحتبه باید  »استقالل هر ملتی نیست. لنین نوشت که:  

همه    جداشدنحق    دارطرف فالن ملت معین هستیم نه    اشدنجد هوادار  

تز »اجبار تاکتیکی« را    پردازنظریه . از همین یک جمله  «و هرگونه ملیتی

ایشان دیدگاه لنین در مورد    زعمبه استنتاج کرده است. به سخن دیگر،  

»حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« صرفاً یک »تاکتیک« و آن هم  

  ؛ و ملت ستمدیده است  ناسیونالیسم یک »اجبار تاکتیکی« برای مبارزه با  

نداشته، پس باید از برنامه    کارایی  جاهمه همین تاکتیک نیز امروز دیگر در  

 حذف گردد!  هاستیکمون

 مغایرت دارد. واقعی او زهیباانگ چنین تفسیری از نظریات لنین 

را   اساسی  نکته  یک  مورد    پردازنظریه اول،  نادیده    یهابحث در  لنین 

و آن هم نقش همبستگی و اتحاد پرولتاریا ملت ستمگر و کارگران    ردیگی م

و دهقانان ملت ستمدیده، در ارتباط با طرح این شعار، است. از دیدگاه  

لنین مبارزه پیشروان انقالبی بر سر حق ملت ستمدیده بیش از هر چیز  
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ایجاب   را  ستمگر  ملت  کارگری  چنین    زمانهم .  کند ی مبسیج  طرح  با 

کارگ باید  شعاری  ستمگر  ملت  ستمدیده    اموزند یبران  ملت  پیروزی  که 

پیروزی خود آنهاست. آنان آنچه را که کارل مارکس به کارگران انگلستان  

: »تا ایرلند  دهند ی مدر مورد آزادی مردم ایرلند گفت در سرلوحه خود قرار  

 آزاد نخواهند شد«!  انگلستاندر زنجیر است، کارگران 

« برای  مبارزه  نتیجه  یک  در  خویش«،  سرنوشت  تعیین  در  ملل  حق 

نیست که یک استراتژی    ناسیونالیسمتاکتیک موقت صرف برای افشای  

کارگران ملل ستمگر علیه دولت خود    داریضدسرمایه مؤثر برای مبارزات 

 آنها نیز هست.

برای تحقق این شعار باید مبارزه راسخی با کلیه    هاست یکمونضمن اینکه،  

بورژوا و خرده بورژوا تحت عنوان    یهاشیگراتوهمات شوونیستی و افراطی  

 برند. شیپبه « را یطلبه ی تجز»

برداشت   برخالف  شعار،    یهابحث ،  پردازنظریه دوم،  این  مورد  در  لنین 

تحقق این    هاکی بلشوو یا برای دوره معینی نبوده است،    یالحظه موقتی و  

را   تزار  ماقبلبرای دوره    تنهانه شعار  انقالب    از سرنگونی  برای دوره  که 
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کرده بودند، زیرا که این فرمول    ی زیرطرح سوسیالیستی و حتی پس از آن  

و نه یک »اجبار تاکتیکی« و    پنداشتند ی مرا یک »اصل« و »استراتژی«  

«. خود انقالب روسیه در گروِ مبارزه برای حق ملل بر تعیین  نینشیعقب »

تحت ستم با پرولتاریای روسیه تنها    یهاملتسرنوشت خود بود. اتحاد  

و این عملی نبود مگر با    راه سرنگونی تزار و برقراری حکومت کارگری بود

 تحت ستم.  یهاتیمل به رسمیت شناختن حق دمکراتیک 

 : د یگوی ملنین در مورد این فرمول و انقالب سوسیالیستی 

بایستی ضرورتاً دمکراسی کامل    »سوسیالیسم پیروزمند 
باید مساوات کامل ملل    تنهانه را برقرار کند. در نتیجه،  

را تحقق دهد، بلکه باید حق ملل ستمدیده را در تعیین  
آزاد   و  کامل  جدایی  حق  یعنی  خویش،  سرنوشت 

 «به رسمیت بشناسد. را سیاسی آنها

با  » تنها  شاید  سوسیالیستی  شدن    ورشعله انقالب 
نظامی  یهااعتصاب  قیام  خیابانی،  تظاهرات   …عظیم، 

با    تواندیم(  چنین   هم   آن )  …نشود  آغاز  ارتباط  در 
 «پیرامون جدایی ملل ستمدیده آغاز شود. رفراندوم



235 

از   ما  این    پردازنظریه سؤال  کجای  که  است  از    هاقولنقل این  حکایت 

؟ بحث لنین در اینجا  دهد ی ماجباری و موقتی بودن طرح این فرمول را  

تزار نیست انقالب    مربوط به دوره  تأکید وی بر سر چگونگی تکامل  که 

سوسیالیستی در روسیه است. لنین انقالب سوسیالیستی را مرتبط به حق  

 .کند ی مملل در تعیین سرنوشت خویش 

یا آن را نادیده گرفته و   پردازنظریه )مطلبی که  . رودی ماو از این هم فراتر 

لهستانی    یهادمکراتالیسوس لنین در مقابل   یا به آن توجه نکرده است(

انقالب   از  پس  را،  خویش«  سرنوشت  تعیین  در  ملل  »حق  لزوم  که 

 : ، اظهار کرد کهکردند ی مسوسیالیستی نفی 

اجرای تعیین حق    رشیپذعدم که    میارده کما قویاً تأکید  »
خیانتی   سوسیالیستی،  نظام  تحت  ملل  برای  سرنوشت 

 «… سوسیالیسماست به 

ستم    لغو  داری سرمایه این درست است که تحت سلطه  »
زیرا تحقق  ؛  ملی )یا هرگونه ستم سیاسی غیرممکن است

لزوم   امر  معرفی    لغو این  یعنی  را  سوسیالیسم  طبقات، 
اقتصاد    سوسیالیسم  اما؛  کندی مطلب   به  متکی  گرچه 
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یابد.    تواندی نماست،   تقلیل  )خاص(  اقتصاد  به  صرفاً 
ستم ملی    لغوبنیادین، برای    مثابهبهتولید سوسیالیستی به  

این اساس بنیادین باید همراه با یک    ؛ اماضروری است
یک  وکرمد  افتهیسازمان  دولت با  یابد؛  تحقق  اتیک 

داری  سرمایه  ، با انتقال نظامارتش دمکراتیک. پرولتاریا
.  کندی م  ایجاد   را   ملی   ستم  لغو   امکان  سوسیالیستی  نظامبه

»فقط امکان  تبدیل    - «  این  واقعیت  به  زمانی  »فقط« 
تمام سطوح  شودیم که شامل    که دمکراسی کامل در 

آید. این امر    به وجودبرکناری مرزهای دولتی نیز هست،  
جدایی   کامل  آزادی  شامل  که  مردم  »رضایت«  با 

، باید انجام گیرد. این به نوبه خود زمینه برای لغو  شودیم
حتی   و    یهااصطکاک   نیترکوچک عملی  ملی 

ملی  ی های اعتمادیب فراهم    جزئی  امر  آوردی م را  این   .
همچنین، به تجمع و وحدت ملل که همراه با اضمحالل  

این  بخشدی م، سرعت  شودی م تدریجی دولت، کامل    .
که دوستان لهستانی    یای تئور تئوری مارکسیستی است،  

 «.اندگرفته از آن فاصله  اشتباهبه

در نتیجه، لنین مسئله »حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« را »فقط«  

که دمکراسی کامل در تمام سطوح    داند ی م  افته یتحقق و »فقط«! زمانی  
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آمده باشد. تا آن زمان این مسئله کماکان باقی است و در برنامه    به وجود

 راستین باید وجود داشته باشد. یهاستیکمون

درک صحیحی از مفهوم این فرمول ندارد    تنهانه »حزب«    پردازنظریه   اما

نیز   را  لنین  نظریات  خود،  اشتباه  نظریات  اثبات  برای  شده  مجبور  که 

البته   کند.  این  نیترصادقانه )و    نیترساده تحریف  روش  که    بودی م( 

اصرار بر سر اینکه »متد« وی در »سنت« نظریات لنین    یجابه   پردازنظریه 

است، اعالم کند که از بنیاد مخالف نظریات لنین است، زیرا که هیچ وجه  

با مواضع لنین وجود ندارد. بدین ترتیب    پردازنظریه اشتراکی بین ادعاهای  

 !کرد ی ممحبوبیتی بیشتری نیز در میان طیف »سفید« پیدا 

ز ربط مستقیمی به تحقق این فرمول ندارد. به  تغییر وضعیت جهانی نی

  تنهانه که    دهد ی مقول لنین تنها زمانی این فرمول اهمیت خود را از دست  

سوسیالیستی آغاز شده باشد و    جامعهانقالب سوسیالیستی که ساختن  

دولت شروع به »اضمحالل تدریجی« کرده باشد. محققاً فروپاشی شوروی  

قومی و ملی در »بوسنی« و »چچن« لزوم حذف این فرمول    یهاجنگ و  
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. این  کند ی نمو عدم ضرورت دفاع از آن را ایجاب    هاست یکموناز برنامه  

 است.  هاست یکمون   فرمول از این زاویه نیز جایش در برنامه

 تحت ستم در ایران   ی ها ت ی مل 

کُرد یک مسئله    »مسئلهدر مورد ایران این است که:    پردازنظریه موضع  

آذری یا هر هویت ملی دیگری    مسئله یا    ۹8لر  مسئلهمفتوح و مطرح است.  

کُرد    مسئله بشود، امروز در سطح    ۹۹در این یا آن مقطع علم   تواند ی مکه  

در ایران یا منطقه مطرح نیست. ما فرمولی مبنی بر حق »ملل« در کشور  

 «داریم. « ایران در »تعیین سرنوشت خویش«، نل »کثیرالمل

و تاریخ و زبان    بافرهنگ « ایران ملل مختلف  لاول، در کشور »کثیرالمل

راستین    یهاستیکمونمشترک وجود دارند که حق دمکراتیک آنها توسط  

شناخته شود. اینکه »حزب« فرمولی برای این ملل ندارد،    به رسمیتباید  

 
ملت جداگانه خود را    کیعنوان  لرها خود را کُرد دانسته و به   میکه ما اطالع دار  ییتا آنجا  ۹8
 . شناسندینم

ملل   رینسبت به سا  زیآمنیاست بلکه توه  یرواقعیتنها غنه  یلحن از طرح مسئله مل  نیا  ۹۹
 فارس است.  ریغ دهیستمد



239 

نبودن   ایران است و نه طرح  از وضعیت  ارزیابی غیرواقعی آن  به  مربوط 

 مسئله. 

اعتقاد   برخالف  این  پردازنظریه دوم،  که  داد  نشان  اخیر  انقالب  تجربه   ،

مترقی    یهاحرکت، بلکه  شوند ی نم  «علم »مقطع    « این یا آن»در    هاجنبش

ی هستند که در ارتباط با مبارزه برای دمکراسی در ایران در دوره  مشخص

وارد   تجربه    - د  شونی ممبارزاتی    صحنه انقالب  و  سابقه  چنانچه  حتی 

 از خود نشان نداده باشند. درگذشته یای مبارزات

مورد   شاهنشاهی  نظام  سلطه  تحت  که  ایران  جنوب  اعراب  نمونه  برای 

نخست انقالب    یهاهفته سرکوبی شدید ملی و فرهنگی قرار داشتند، در  

  دست   …در شهرهای خرمشهر، اهواز، آبادان، سوسنگرد، شادگان و شوش 

. شدند   خود   حقوق  شدن   شناخته  به رسمیت  خواهان  و   زده   تظاهرات  به

 : بود زیر قرار  از آنها مطالبات

رسمیت عربی    »به  زبان  برای    عنوانبه شناختن  اول    وطنان هم زبان 

ایران و آموزش آن در کلیه مراحل تحصیلی، آزادی بیان و نشر    زبانعرب
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کتاب و روزنامه عربی، مشارکت در مجلس مؤسسان، تشکیل مجلس عربی  

 ( 1۳۵۷اسفند    ۲0اطالعات،  )  «…در خوزستان برای تصویب قوانین محلی 

به   انقالب، مردم ترکمن در شهرهای مختلف دست  اوایل  هم چنین در 

قدم    یهاییمایراهپ و    هااعتصابتظاهرات،   اولین  از  زدند.  متعددی 

در طی انقالب    ؛ وشاه« به »بندر ترکمن« بود  تغییر نام »بندر  هاترکمن 

 مبارزات ملموسی علیه رژیم ایران سازمان دادند. 

در دوره شاه    یریگچشم مردم کُرد مبارزه  مردم عرب و ترکمن، برخالف  

اما در آغاز  ؛  نداشتند، زیرا که آنها به شدیدترین وجهی سرکوب شده بودند 

حقوق   از  دفاع  در  مشخص  مطالبات  با  آنان  از  نفر  هزارها  انقالب 

 .« حول مسئله ملی دست به مبارزه زدند  کشانیدمکرات

از   ما  اعراب،    پردازنظریه سؤال  نیز  آتی  انقالب  در  این است که چنانچه 

خواهان حق دمکراتیک خود از جمله تشکیل    هابلوچ و    های آذر،  هاترکمن 

  دوراه مجلس و یا تشکیل دولت مستقل شوند، موضع او چه خواهد بود؟  

«، همانند طلبانه یتجز بیشتر وجود ندارد: یا سرکوب آنان تحت عنوان »

و یا دفاع و مبارزه برای کسب حقوق آنان و   ان یراست گرموضع ارتجاعی  
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پیوند این ملل تحت ستم با کارگران ایران، راه سومی وجود ندارد. سکوت  

 در مقابل این وقایع محتمل به مفهوم تأیید سرکوب آنان است.

آیا چنانچه »کمونیسم کارگری« در حکومت قرار گیرد، حق این ملل را  

خواهد شناخت یا خیر؟ چنانچه    در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت

اکنون در   از هم  را  این »بند«  باشد، »حزب« موظف است  پاسخ مثبت 

سرلوحه برنامه خود جای دهد. اگر پاسخ منفی است، ملل تحت ستم )و  

  قائلو آنان    طلبانسلطنت همچنین هر انقالبی( وجه تمایزی بین مواضع  

 نخواهند بود. 

که این شعار برای تمام ملل ایران    این استراستین    هاست یکمونموضع  

که خواهان تعیین سرنوشت خویش )تا سر حد جدایی و تشکیل دولت  

که مبارزه    برنامه آنها قرار گیرد  لوحه باید در سر    تنهانه مستقل( هستند،  

جدی برای تحقق آن انجام گیرد. تنها از طریق دفاع پیگیر از این حق  

در   ایران  کارگران  و  زحمتکشان  وحدت  برای  راه  که  است  دمکراتیک 

رژیم   سرنگونی  »نوین«  شودی مهموار    داریسرمایه راستای  تئوری   .

»حزب«، تفرقه و شکست انقالب آتی ایران را تضمین کرده و   پردازنظریه 
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و    خوردی م  گراراست  یهاش یگراو    طلبانسلطنتنها بدرد رضایت خاطر  ت

 بس!

 مسئله ملی در کردستان 

با حق   پردازنظریه ظاهراً   تنها  تعیین سرنوشت    1۰۰»حزب«  در  کُرد  ملت 

را ایشان روشن نکرده است. بهتر    یریگموضع خویش توافق دارد. علت این  

توضیح داده   ایران  با سایر ملل  کُرد  بین ملت  تمایز کیفی  بود که وجه 

در تعیین سرنوشت خود تا  )   . ما با حق ملت کُرد مانند سایر مللشد ی م

این   توضیح  برای  موافقیم.  مستقل  دولت  یک  تشکیل  و  جدایی  سرحد 

 موضع بررسی کوتاهی باید انجام گیرد. 

 
»ل  1۰۰ رد  با  سرزمن«یاستال  ستیالبته  )زبان،  روان  مایس  ،یاقتصاد  اتیح  ن،ی!  قالب  و    یو 

لحن با  است  کرده  کوشش  مشترک(،  مل  زیآمنیتوه  یفرهنگ  مسئله    یمسئله  همانند  را 
 خیملل »تار  شیدایپ  خیوانمود کند! او معتقد است که تار  مرغ«ی»س  ای»خدا«    رینظ  ینامشخص

)  سم«یونالیانترناس تعریاست!  نامگنگ   اریبس  فیک  و  »لشخصتر  از  (!  ن«یاستال  ستیتر 
از    شیملت که ب  کی (  ی)به قول کائوتسک  «یاشتراک »احساس  تواندینم  چگاهیه  پردازه ینظر
درک   دهد،ی م  لی( وجه اشتراک آن مردم را تشکرهیو غ  نینکات )زبان، فرهنگ، سرزم  ریسا

است    یدنیقائل نخواهد آمد. در ضمن پرس  یهرگز به درک کامل مسئله مل  هیزاو  نیکند. از ا
ملت کُرد    یحق را برا  نیعراق موافق است و هم  یسرنوشت کُردها  نییکه چرا او با حق تع

 ست؟یقائل ن رانیا
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از امپریالیستی    پس  جنگ  امپریالیستی،    1۹14-1۸پایان  نیروهای 

لنین   »تجمع    آن راکنفرانس »ورسای« را تشکیل دادند. کنفرانسی که 

دزدها برای تقسیم اموال غارت شده« نامید. سیاست اصلی امپریالیزم پس  

انقالب جهانی که    یهاحرکت از جنگ، انزوای اتحاد شوروی و سرکوب  

با    1۹۲0  اوت  در   رو«  »سه    ، بود. کنفرانسگرفت ی مپس از جنگ شدت  

کنفرانس    یاندازچشم چنین   این  در  شد.  وعده    رغمیعلتشکیل 

زمینه    هاستیالیامپر کردستان،  استقالل  شناختن  رسمیت  به  بر  مبنی 

کشورهای   بر  عالوه  آمد.  فراهم  جداگانه  واحدهای  به  کُرد  ملت  تقسیم 

امپریالیستی نظیر انگلستان، ایاالت متحده آمریکا، فرانسه، ایتالیا، تعدادی  

کُرد   نمایندگی  هیئت  یک  و  کوچک  نیروهای  این    عنوانبه از  در  ناظر 

ناسیونالیستی    ی پرولتر  ر یغکردند. به علت وجود رهبری  کنفرانس شرکت  

نیروی این کمیته »جمعیت تعالی    نیترمهم »کمیته استقالل کردستان« و  

« و به سرانجام نرساندن خواست مرکزی  د یمال سعکردستان« به رهبری »

کشور،   پنج  میان  عمالً  کردستان  سیاسی،  استقالل  یافتن  در  کُرد  ملت 

 ، سوریه و جمهوری ارمنستان شوروی تقسیم شد. ایران، ترکیه، عراق
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تعیین   حق  برای  مبارزه  راستای  در  کُرد  ملت  مبارزه  ابتدا،  همان  از 

مبارزات،   این  مرکز  آغاز شد.  مناطق  تمام  در  از یک    اماسرنوشت خود 

کرد.   تغییر  دیگر  کشور  به  مرکز    1۹۳۸تا    1۹۲۵  یهاسالان یمکشور 

بود. در   ترکیه  کردستان    1۹4۳تا    1۹۲۵  یهاسال مبارزه در کردستان 

عراق به پا خواست. پس از آن، مرکز مبارزه به کردستان ایران منتقل شد  

  1۹۶1  یهاسال    و تا شکست جمهوری مهاباد ادامه یافت. باز در فاصله

ب  مبارزات در کردستان عراق شدت گرفتند و سپس در طی انقال  1۹۷۵تا  

ایران، کانون مبارزات کردها به ایران منتقل شد و طی چند سال گذشته  

 مبارزات در عراق و ترکیه متمرکز شده است.

دوره،   این  پویایی    ژه یوبه طی  ایران،  اخیر  انقالب  به    داری ضدسرمایهدر 

آشکار مشاهده شده است. به سخن دیگر با وجود رهبری بورژوا و    طور

کشانده    ی درپیپ  یهاشکست که جنبش را به    خرده بورژوایی ملت کُرد 

بورژوا و    یهادولتو    داریسرمایه نظام    هیبر عل است، مبارزات آن ملت  

 دیکتاتوری در منطقه متمرکز بوده و ادامه یافته است.
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در کردستان عراق و تشکیل جنبش شورایی    1۹۹1  یاتوده تجربه قیام  

کردستان   هاکارخانه در   مختلف  مناطق  رهبران  1۰1و  از  مستقل   ،

ناسیونالیست بورژوا سنتی جنبش، درس مهمی است در اثبات فراهم بودن  

 وضعیت عینی برای انقالب کارگری سوسیالیستی در منطقه. 

ان »حزب«  پردازنظریه البته در مورد این واقعه مهم تاریخی، یکی دیگر از  

قیام   این  زمان  آن  شد   یاتوده در  شوراها  تشکیل  به  منجر  یک   که  را 

 1۰۲.نامید  هاستیونالیناس »شورش« تحت کنترل 

علیه   کمونیستی  کارگری  گرایش  یک  ظهور   یهادولت   تنهانه امروز، 

در    داری سرمایه کُرد،  بورژوایی  و خرده  بورژوایی  مقابل رهبری  در  بلکه 

با برقراری    تواند ی م. این گرایش تنها  شودیم درون جنبش کُرد مشاهده  

انقالب کارگری سوسیالیستی و حکومت شورایی، در ارتباط و همبستگی  

 
 «،یستی الیو ضدامپر  یداره یجنبش کُرد: انقالب ضدسرما  یروزیرجوع شود به مقاله »پ  1۰1
 1۹۹1٫، مه  4شماره  «،یستیالیسوس یکارگر  ی»دفترها ،یروزبه، ئاهه ورام اریماز

»کارگر امروز«،   ن،یآذر  رجیکُرد«، ا  یدر تراژد  سمی ونالیرجوع شود به مقاله »نقش ناس  1۰۲
موضع داد و عنوان »شورش«    رییسال بعد »حزب« تغ  کی   البته  1۹۹1٫ئن  ژو  14،  14شماره  

 اصالح کرد!  «یستیالیسوس یکارگر یرا به »شوراها هاستیونالیتحت کنترل ناس
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فدراسیون   تشکیل  راستای  در  منطقه،  ستمگر  ملل  کارگران  با 

 ه، به پیروزی نهایی برسد.سوسیالیستی در خاورمیان


