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 های مانداز جهان، ایران و تاکتیکاشمچسند 
 

 داری جهانی در دورۀ کنونیفصل اول: وضعیت سرمایه -1

 بحران اقتصادی-1

 دیهای اقتصارا انواع بحرانداری جهانی تر از سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شاهدیم که نظام سرمایهکم

« پایان تاریخ»داری و ی سرمایهپیروزی قطع مثابهبه 1991انحالل شوروی در سال  .استو سیاسی و اجتماعی درنوردیده

  .بیر شدتع

جهانی در قیاس با رکود داری سرمایهکه بدترین بحران اقتصادی  8112سال از وقوع بحران مالی  11قریب به اکنون 

های مرکزی مهم دنیا از فرط عیت از آن سایر بانکببانک مرکزی امریکا و به ت .استسپری شده بود 1991بزرگ دهۀ 

کاهش تاریخاً  که را در پیش گرفت« 1تسهیل کمّی»برنامۀ  ،نظام بانکداری و مالی انهدامصال برای جلوگیری از یاست

. نداددرا شکل میاش ول ارزان به بازارهای مالی، ارکان اصلیها دالر پهره همراه با تزریق تریلیونهای بسابقۀ نرخبی

« واقعی»است، اما با این همه اقتصاد ها رکورد جدیدی را به ثبت رساندهو تمهیدات حکومت هابهای سهام با انواع سیاست

از  یست به گریبان است و استانداردهای زندگی بخش وسیعچنان با رکود دهم «مالیه»در آن سوی قلمروی صنعت 

وز در اد جهانی هناقتصاست. داری به سقوط آزاد خود ادامه دادهترین اقتصادهای سرمایهجمعیت کارگر حتی در پیشرفته

 .شدیداً آهسته شده 8112گرداب رکود است و تجارت جهانی در قیاس با دورۀ پیش از 

بود، در بین برخی اقتصاددانان بورژوایی، توهم کرده پنهان را جهانی بحران وخامت چین که تا مدتی ابعادرشد اقتصادی 

 اصطالحبه اقتصادهای که آمریکا و اروپا تنها نه اینک. استشده سپری هم برهه آن اما بود؛ثبات را ایجاد کرده

 .اندخورده بحران به هم جنوبی آفریقای و روسیه برزیل، چین، مثل« نوظهوری»

                                                            
1 .Quantitative Easing 
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 فلک به سر دولتی بدهی ایتالیا در. عمیق فلج کرد را با رکودی «اسپانیا» و «پرتغال» و «یونان»بحران اقتصادی در اروپا، 

از اتحادیۀ  ابریتانی نهایت پیروزی رفراندوم خروجدر  .و وضع سایر کشورهای دیگر اتحادیه هم از این بهتر نیست کشیده

از  – ااروپ« اتحادِ»کل پروژۀ  دربحران  ای ازبه خودی خود نشانهبه عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه،  )برگزیت(اروپا 

  .بود -زمان جنگ جهانی دوم به این سو

 امپریالیسم، انحصار و الیگارشی مالی: الف

ر این اثر که در لنین د .گذردمی« داریمثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایهامپریالیسم به »قریب به صد سال از اثر ماندگار لنین، 

ای دهد که امپریالیسم، نه خط مشی سیاسی، که مرحلهبحبوحۀ کشتارهای جنگ جهانی اول به نگارش درآمد توضیح می

تاریخ  آزاد برای همیشه بهکند و رقابت داری جهانی است که سرمایه در آن شکل انحصاری پیدا میاز توسعۀ سرمایهمعین 

 .پیونددمی

م عبارت است خصیصۀ امپریالیس ، انگلی و محتضر.داری انحصاریبه طور خالصه، امپریالیسم به بیان لنین یعنی سرمایه

 تمامر ب»ه هایی کها و بانکپیکر بر اقتصاد؛ تراستهای غولها و بانکو سلطۀ تراست از جایگزینی رقابت آزاد با انحصار

. «کند مبازتقسیکنند؛ تا زمانی که جنگ آن را میان خود تقسیمش می "با صلح و صفا"رانند و بازار جهانی فرمان می

 دیکتاتوری سرمایۀ مالی است.  همانبه این اعتبار امپریالیسم 

 .بردندراحل جنینی خود به سر میشمرد، در آن مقطع هنوز در قیاس با امروز در مهایی که لنین از امپریالیسم برمیویژگی

های فراملیتی کل سیارۀ زمین را در چنبرۀ خود داری، ابرشرکتتولید سرمایه شدنجهانیدر طول یک قرن گذشته با 

 توری سرمایۀدیکتا .کنندنیروی کار کارگران سراسر جهان را استثمار می های وسیع تولید،اندازی شبکهراهاند و با گرفته

کمی بیش از هزار  هزار شرکت فراملیتی بزرگ، تنها 39 بیش از که از دهدنشان می 8آمار .استعظیمی یافته مالی ابعادِ

درصد درآمدهای جهانی را تصاحب  01، مجموعاً دنیاهای بزرگ تولید و ساخت کاالی بنگاه شرکت با مالکیت بر اکثرِ

ایی که مراکزشان آسگذاری غولهای سرمایهو صندوقها اکثراً بانک که- رکتش 131تنها  و از همین تعداد هم کردندمی

 .درصد کل ثروت این شبکه را تحت کنترل داشتند 31 -نددر امریکا و اروپای غربی و ژاپن بود
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الیگارشی   برتری سرمایۀ مالی بر تمامی اشکال سرمایه، به معنای سلطۀ»طور که لنین نوشت، در نظام امپریالیستی همان

وی گرایش به س .«در بین دیگران برجسته هستند "قدرتمند"های یعنی تعداد اندکی از دولت .خوار استمالی و رانت

است رفتهای به خود گکنندهخیره سازی و سلطۀ سرمایۀ مالی و رانتی بر تمامی جوانب حیات اقتصادی و اجتماعی ابعادمالی

ها است که موج ادغام و تصاحب شرکتتشدید شده هاتمرکز شرکتبه این سو فرایند  8112بحران اقتصادی زمان از و 

  .است این روندانعکاسی از خود 

 ب: نابرابری اجتماعی

دهد نشان می 8111آمار سال  .استبودهبرای اکثریت رشد تمرکز ثروت در دستان یک اقلیت، رشد و تمرکز فقر  ما به ازای

 .9میلیارد نفر ثروت دارند 9.0جمعیت جهان، یعنی نیمی از ازۀ اندمیلیاردر، به 2که تنها 

خصوص در است، بهدرصد باالیی به شدت افزایش یافته 1دهد که تمرکز ثروت در دستان نشان می 3گزارش دیگری

است؛ رسیده8110در سال  %99به  1921در سال  %88، از درصد باالیی از ثروت 1در امریکا سهم  .امریکا و روسیه و چین

 .39%به  88%رسیده و در روسیه از 91%به  11%در چین این رقم با دو برابر افزایش از 

دا، درصد؛ در امریکا و کانا 31چین،  درصد؛ در 91از درآمد ملی اروپا،  دهک باالییسهم است که در همین گزارش آمده

 .استدرصد بوده 01درصد؛ و در خاورمیانه  11درصد؛ در برزیل و هند،  13افریقای سیاه، درصد؛ در  31

ل اما با انحال .داشت 1921ترین سطح نابرابری را در سال روسیه تا زمانی که هنوز جزئی از اتحاد شوروی بود، پایین

ر صدر امریکا د. استهر در یک قرن پیش بازگشتسطوح نابرابری دوران حاکمیت تزا روسیه به 91-1991شوروی در سال 

 هایرمیلیارد تن از امروز تنها سه .دانخو« ایاالت متحدۀ نابرابری»، به طوری که باید آن را قرار داردفهرست نابرابری 

ر اختیار میلیون نفر ثروت د 101بیش از نیمۀ فقیر جمعیت امریکا یا  -جف بزوس، بیل گیتس و وارن بافت-امریکایی

  .دارند

 .استسازی بودهنابرابری اجتماعی به موازات مالیۀ سابقشاهد رشد بی جهان سه دهۀ گذشتهدر 
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 سازیمالیج: 

مایه، برتری سرمایۀ مالی بر تمامی اشکال سر» را نظام امپریالیستی حدود یک سدۀ پیش ویژگی ذاتیطور که لنین همان

ازی و سبه سوی مالی انکارناپذیر گرایشدر طول سدۀ گذشته  دانست،می «خواری و رانتالیگارشی مال به معنای سلطۀ

 .استای به خود گرفتهکنندهسلطۀ سرمایۀ مالی و رانتی بر تمامی جوانب حیات اقتصادی و اجتماعی ابعاد خیره

های مالی، در اقتصاد واقعی و در عوض چرخش به سوی قمار با دارایی مولد گذاریگیری بورژوازی از سرمایهفاصله

گردهای شتوان با عملیات و می این توهم که به ظاهر .استفرایندی است که در خصوصاً یک دهۀ گذشته شدت گرفته

زاید، در تحلیل می تریبیشوقفه پول رسد پول، بیمی که به نظرخلق کرد یا به بیان دیگر این «سود»مالی به طور مداوم 

تقال ارزش با ان« ثروتمندسازی»تر بگوییم این نهایی به خاطر مکیدن ثروت از بخش واقعی اقتصادی است و اگر دقیق

اما این فرایند انگلی دیگر بسیار بیش از توان و رمق بخش  .شودطبقۀ کارگر از بخش مولد به غیرمولد ممکن می اضافیِ

 901های مالی رخ داد، ارزش دارایی 8112زمانی که بحران  .کندمی است و وزنش بر آن سنگینیپیش رفتهواقعی اقتصاد 

 کوهی از سرمایۀ موهوم خلق شده .استتر هم شدهاز آن زمان تاکنون این نسبت بیش .درصدِ تولید ناخالص داخلی بود

 .اندهای مرکزی به آن تماماً مقروضکه بر کل اقتصاد جهانی حکمفرماست و بانک

عالئمی به چشم  1901در دهۀ  .تر اقتصاد جهانی داردتر و بلندمدتسازی ریشه در بحران عمیقاما بازگشت به مالی

 احیای اقتصادی .ونق اقتصادی پساجنگ جهانی دوم رو به اضمحالل استدادند چهارچوب دورۀ رخوردند که نشان میمی

، نرخ 1901در اواسط دهۀ  .ه بوداروپا و ژاپن، موقعیت مسلط ایاالت متحده را که خود مبنای نظام پساجنگ بود فرسود

داری همۀ کشورهای سرمایهرشد اقتصادی  1911را آغاز کرد و تا دهۀ  گیرشکا کاهش چشمسود صنایع مهم تولیدی امری

  وارد رکود شده بود.مهم 

، 1921از پایان جنگ جهانی دوم تا  .دادسازی شتابان اقتصاد هل میداری را به سمت مالیسرمایه ،مجموع این شرایط

ر اما با آغاز تجدید ساختار نئولیبرالی اقتصاد جهانی د .های مالی تقریباً معادل با کلّ تولید ناخالص داخلی بوددارایی کل

  .ایمسازی به موازات آن، شاهد یک رابطۀ واگرا در این نسبت بودهو افزایش مالی 1921دهۀ 
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فرسودگی بنیۀ صنعتی در امریکا )مثالً در قالب ورشکستگی دیترویت که زمانی قطب تولید خودروی امریکا بود( و دیگر 

 .استهبوده داری، مستقیماً مرتبط با رشد صنعت مالیپیشرفتۀ سرمایهکشورهای 

که اقتصاد جهانی با ترکیدن یک حباب مالی به لرزه  بوده، در واقع سومین بار در طول یک ده8112با وقوع بحران 

 .آمددرمی

کرۀ جنوبی و فیلیپین را در خود غرق  نزی ودوکه تایلند و مالزی و ان 1991-92ای هبحران مالی آسیای شرقی در سال

های مالی از جمله ورشکستگی شرکت نفتی و موج رسوایی «دات کام»موسوم به بحران  8111سپس بحران سال  .کرد

  .انرون از راه رسید

چیزی های اولیه درست مانند این بحران 8112های مرکزی جهان به بحران بانکدیگر و  بانک مرکزی آمریکاپاسخ 

د دارایی های جدیاین امر تنها به ایجاد حباب .جز پایین آوردن نرخ بهره و سرازیر کردن سیل پول نقد به بازارها استبودهن

یا وهوم ر سرمایۀ مپیک. بنابراین امروز این حجم غولتر مهیا کردبارلی جدید و فاجعهمنجر شده و زمینه را برای  سقوط ما

ه بهای عمومی و دولتی و تاراج امپریالیستی پرداخت شود یا زدن از سهم طبقۀ کارگر و انحالل داراییباید به واسطۀ 

 !بحرانی دیگر بیانجامد

 اقتصادی ناسیونالیسم و ریاضت د:

ارگر کترین حمله را متوجه طبقۀ ، اولین و مستقیمهای بحرانبا اولین بروز نشانهداری به روال همیشه های سرمایهدولت

قانون « الحاص» برای مثال دید کهیک دهۀ گذشته های ریاضتی فراگیر این فرایند را می توان در سیاست .کنندخود می

مونۀ نیک  صورت گرفت اوالند« سوسیالیست»حزب  با همدستی حکومتِ) در زمان وزارت الخمری( که کار در فرانسه 

ت دموکرا، به سند مشترک دو تن از سران سوسیال «اصالح»ینۀ تاریخی این بینیم که پیشدر همین مثال می .آن است

تحت عنوان  1999در سال  (صدر اعظم وقت آلمان) و گرهارد شرودر (نخست وزیر وقت بریتانیا) دولت، یعنی تونی بلر

آن زمان به بعد در آلمان،  گردد و تقریباً همۀ حمالت اجتماعی که ازبرمی« های اروپاتدموکراوی سوسیال راه پیشرَ»

 .ندبودهاند، در این سند طرح ریزی شدبریتانیا، اروپای جنوبی و اروپای شرقی، یونان و اکنون فرانسه رخ داده
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ها اما وضعیت امروزِ دنیا فرسنگ .دهدداران رقیب به شکل مبارزه در بازار رخ می، فرایند حذف سرمایه«عادی»های در دوره

که مالیه و  در شرایطی .گیردفاصله دارد و بنابراین نزاع و رقابت بیش از پیش بُعد دیگری به خود می« عادی»عیت با وض

متوسل  زرگتریبکند، رقبا به ابزارهای سیاسی و اقتصادی تر گسترش پیدا میرکود اقتصادی جهانی در ابعادی هرچه وسیع

یابد: این فرایند باالترین نمود خود را در جنگ می .ی یکی از ارکان آن استشوند که بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادمی

 .دیناممی« ابزارهای مکانیکی»حذف رقبای اقتصادی و مالی به واسطۀ آن چه تروتسکی 

ت ازگشدادند که خبری از بهای اقتصادی اصلی دنیا متفق القول اطمینان میرخ داد، قدرت 8112زمانی که بحران مالی 

ازگشت به یعنی ب .نخواهد بود« به گدایی انداختن همسایه»گرایی، ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست معروفِ به حمایت

 .ایفا کرد جهانی و فراهم آمدن شرایط جنگ 1991بار در دهۀ هایی که نقشی فاجعههمان سیاست

دی چن .شوندها یک به یک نقض میهای اقتصادی این وعدهنشستاما امروز با آهستگی رشد تجارت جهانی، در تمام 

، «81گروه »، اعضای 8110و مه  8111که در فاصلۀ اکتبر  بودهدر گزارشی اعالم کرد« سازمان تجارت جهانی»پیش 

، اقدامات استهتاکنون به ثبت رساند 8119آهنگی که این سازمان از ترین متشکل از کشورهای صنعتی مهم دنیا، با سریع

طی این دوره « 81گروه »، اقتصادهای «سازمان تجارت جهانی»به گفتۀ  .اندهگرایانۀ جدیدی را به اجرا درآوردحمایت

به کار بستند که « بوده اقدام جدید در ماه 81تقریباً  میانگیناقدام جدید محدودکنندۀ تجارت را که به طور  130»

 . در نتیجه تعداد کل«دهداقدام در ماه، افزایش قابل توجهی نشان می 11مبنی بر اتخاذ درمقایسه با گزارش سابق »

درصد  11، طی دورۀ مورد بررسی به میزان بودهدر حال اجرا « 81گروه »اقدامات محدودکنندۀ تجارت که در اقتصادهای 

، به بودهدر حال اجرا  در این اقتصادها 8110ل تا ساشده بر تجارت که های اعمال محدودیت . تعداد کلاستهرشد کرد

درصد از  81تنها  .استهافزایش قابل توجهی یافت 8111مورد در اکتبر  983رسد که نسبت به مورد می 190یک هزار و 

 .اندهاند، پس از اجرا و تکمیل حذف شدایجاد شده 8112موانع تجاری که از سال 

ای از نمونه . اند و به وضوح قابل مشاهده هستندامپریالیستی بیش از پیش به سطح آمده هایهای میان قدرتتنش

الً ماجرای بینیم؛ مثهای رقیب میهای امپریالیستی را در تحت فشار گذاشتن شرکتهای بین دولتگروکشی در رقابت

میلیارد دالر باعث  19خود به ارزش  افتادۀعقبهای مالیاتپرداخت  برایشرکت اَپِل  بران اتحادیۀ اروپا گزارقانون فشار

اد وزارت دادگستری امریکا رأی د بالفاصله بعد از این فشاردرست  .داری امریکا شدواکنش شدید سیاستمداران و خزانه
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ای جریمه .کندمیلیارد دالر جریمه پرداخت  13باید بابت سوء فروش اوراق بهادار با پشتوانۀ رهنی، « دویچه بانک»که 

 .کشاندمیقطعاً این بانک را به ورشکستگی  پرداختکه در صوت 

ارکت پیمان مش»تالش برای تحمیل  اش را دره در برابر رقبای اروپاییبرای حفظ سلطامریکا های یکی دیگر از تالش

اروپا،  که با موج اعتراضات گسترده در سطح بینیممیپی( به اروپا .آی.تی.)تی« ترانس آتالنتیک گذاریسرمایهتجاری و 

مریکا آهای توانیم به خواستهها طبیعتاً نمیما به عنوان اروپایی»وزیر مالیۀ آلمان که . این گفتۀ از جمله آلمان، رو به رو شد

 .دهدهای موجود را نشان می، به طور موجز و خالصه تنش«تن بدهیم

ر سطح است؛ اما دهای دول امپریالیستی در سطح اقتصادی بودهدی که در باال برشمرده شد، تنها نوک کوه یخ تنشموار

 است که در بندهای بعد به آن خواهیم پرداخت.تری به خود گرفتهنظامی این رقابت صورت عریان

 امپریالیسم و بحران نظم ژئوپلیتیک پساجنگ-2

ا ب کردند،یم نییرا تع یالمللنیبمیعمو اتیها چهارچوب اقتصاد و حکه دهه یجهان ینهادهامناسبات و در این برهه 

 ،یتسیالیامپر یهاقدرت مینظا یهایطلبجاه اتیح دیو تجد یرشد جنگ تجارروبه خطر .گسلندیدارند از هم م سرعت

درت عنوان قبه کایهستند که پس از ظهور امر یایالمللنیب یسقوط نهادهاو حاد  تیوضع بر ی دالیهاعالئم و نشانه

 .ندبودهشد جادیدوم ا یاز درون جنگ جهان یستیالیمسلط امپر

 یکه با انحالل شورو ی، زمان1991سال  .بود گرفتهها نُضج دهه یط البته است که ییندهایسقوط، محصول فرا نیا

در  .بود انیغل در یستیالیامپر یهاقدرت انیم یها، نقداً تنشبودهناتو دشمن مشترک خود را از دست داد ،یستینیاستال

 یفضا»با اعالم  کایامر یهاستیاستراتژ، بودهشد یفور ینظام بیباعث حذف هرگونه رق یمحو اتحاد شوروشرایطی که 

 .ستفاده کنندا کایامر یاقتصاد گاهیو جبران تنزل جا یسازیخنث یبرا ینظام تیمز نیدر تالش بودند که از ا «یتک قطب

را متقاعد کند که  اش«هبالقو یرقبا» دیکه واشنگن با داشتیاظهار م 1998در سال  کایامر کیاز اسناد استراتژ یکی

 دنیه چالش کشاز ب»آنان را  دیو ضمناً با «رندیبه خود بگ یتریحالت تهاجم اید نداشته باش یترنقش بزرگ یسودا دینبا»

 .«موجود دلسرد کرد یاسیو س یادنظام اقتص یواژگون یتالش برا ایما  یرهبر
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 یوگسالویکه عراق و  دیانجام کایامر یناتو به رهبر یهاقدرت یستیالیامپر یهاها و دخالتجنگ سلسلهبه  استیس نیا

گرفتن جان  رعالوه ب یستیتاریلیاقدامات م نیا .پاره کردکشورها را تکه ریو سا نیو اوکرا هیو سور یبیو افغانستان و ل

دوم، مدام به  یاز زمان جنگ جهان یبحران پناهندگ نیتربزرگ جادیجوامع و ا پاشیدگی ایناز همانسان و  هاونیلیم

 ۀمرحل اکنون .ستابوده کایامر سمیالیامپر گاهیروند افول جا یسازو ناتوان از معکوس دهیمفتضحانه انجام یهاسقوط

به  ماًیرا مستق کایمرا سمیالیامپر یجهان یاند تا برتربه تکاپو افتاده زین کایامر یستیالیامپر ی: رقبادهیبحران فرارس دیجد

 .رندیچالش بگ

تالف در ائ قیبحران عم کی دهندۀنشانهای میان امریکا و آلمان باال گرفته و این تنش .از جملۀ این رقبا، آلمان است

  .بودهو اروپا شکل گرفت کایامر انیم 1939از که استناتو  ینظام

 بزرگتر کستشبروز یک و  ینینشعقب ۀنشان دادهایرو نیکه ا اندالقولمتفقاکثراً  کایامر یخارج استیس یهاستیاستراتژ

 کیاند از نزدتالش کرده 1931از سال  کایامر یهاحکومت ۀهم» نگار امریکاییبه قول یک روزنامه .استواشنگتن  یبرا

 .«خلق کند یابرقدرت آلمان کیدهد تا میدارد مرکل را هُل » امپتر ۀدر دور کای، اما امر«با آلمان و ناتو کار کنند

 یالریه یروزیپ یحت .ستین دیکاخ سف یساکن فعل یافراط مسیونالیناس یهااستیها صرفاً محصول ستنش نیااما 

 نیدر عوض ا .را با اروپا حل کند هایریدرگ توانستیهم نم کایامر شیسال پ یجمهوراستیدر انتخابات ر نتونیکل

عمق به  و از افتهیشدت  ریاخ ۀجانبکه با بحران همه دارد یستیالیامپر یهامنافع قدرت انیم یدر تضادها شهیها رتنش

 .استهسطح آمد

و  اروپا و انهیونقل که خاورمو حمل یانرژ یهارساختیاز ز یاعنوان شبکهبه «دیجد شمیراه ابر»از  به تازگی نیچ یوقت

ی از به نشانۀ دیگر د،یبخشقوّت اروپا  یۀبا اتحاد را شیوندهایکرد و پ یبردارپرده کندیمتصل م گریدکیرا به  چین

 ود.ب کایامر گاهیجاحاشیه راندن 

 یستیالیبه منافع امپر ن،یچ یبا هدف انزوا «ایمحور آس» استیواشنگتن در س نیژاپن و هند به عنوان متحد واکنش

 کی یجادی اخود برا« اندازسند چشم» از نویو دهل ویتوک .اروپا یۀاتحاد امپریالیسماست تا به منافع  ترکینزد کایامر

 تواندیم سند هند نیطبق ا .کردند برداریپرده نیچ دیجد شمیدر برابر راه ابر یلیبد به عنوان «قایآفر-ایرشد آس دوریکُر»

ر و هوادارانش د (ژاپن ریزنخست و) آبه نزویهدف ش .ظاهر شود نیدر برابر چ ینظام ۀو وزن یدیقطب تول کیبه عنوان 
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به  کایامر یژاپن و گرفتن جا حیبلکه بازتسل ن،یاز چ یریگسبقت فقطنه  نیز «1یگیکا پونین» یستیونالیسازمان اولتراناس

 .است ایعنوان قدرت مسلط آس

ژاپن را که پس از  یمرزبرون یهاجنگ یبرا یت قانون اساسیژاپن با تمام توان در تالش است که ممنوع حکومت

 نیرتشیب»هند و ژاپن است که ائتالف آبه به کرّات اعالم کرده .شد، حذف کند لیدوم تحم یشکست در جنگ جهان

 .دارد« در جهان» یگریرا نسبت به هر ائتالف د «لیپتانس

 . است پساجنگ جهانی دومکه کل نظام  کا،یامر سمیالیاز بحرانِ نه فقط امپر یانعکاس دادهایروهمۀ این 

 جنگ و میلیتاریسم-3

 ی کهتضادهم  است:داری نهفتهدار نظام اقتصادی سرمایهریشه ماهوی و علت اصلی میلیتاریسم و جنگ، در تضادهای

 همست و ا شدۀ تولید جهانی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انباشت سود خصوصی طبقۀ حاکممیان خصلت اجتماعی

وجود  ماصهای متخملت-به دولت همین جهانتقسیم  در مقابلشده تنیده و ادغامیک اقتصاد جهانی درهم ی که درتضاد

نترل مواد ها برای کها و ابرشرکتهای نیرومند بانککنسرسیومها بلکه بینیم که نه فقط دولتدر این وضعیت می دارد.

خام و ذخایر نفتی و گازی و مسیرهای تجاری و دستیابی به نیروهای کار ارزان و بازارها که همگی برای انباشت سود 

با  .رندبمی بهره« دیگران»برای دامن زدن به تنازعات تجاری و نهایتاً نظامی با « خودشان»ند، از موقعیت حیاتی هست

داری، میلیتاریسم بیش از قبل به ابزاری برای خروج از بحران و جبران افول قدرت سرمایهتعمیق هرچه بیشتر بحران 

 .استاقتصادی و سیاسی مبدل شده

. از آن زمان تاکنون میلیتاریسم به طور را اعالم کرد در کشورش «منع نظامی»پایان  رسماً آلمان حکومت فدرال

)در  ، در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای شرقیاشو نیروی دریایی. ارتش آلمان استسیستماتیک در این کشور تقویت شده

به  های نظامیرا برای افزایش هزینه هایی. حکومت آلمان طرحاستبودههای خاورمیانه و حتی افریقا برابر روسیه(، جنگ

 دهای جدیهپروژهای نیروی دریایی آلمان، در تنها یکی از گزارش. استهای آتی اعالم کردهمیلیارد یورو طی سال 191

                                                            
5 . Nippon Kaigi 
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 111هزار و  19رن، متشکل از جدید و فوق العاده مد« نیروی ضربتی سایبری»یک و  یورو میلیاردهاتسلیحاتی به ارزش 

 .د شدنسرباز، دایر و به آخرین فن آوری تجهیز خواه

نظامی رسمی ودجۀ بتنها . ، امریکا هنوز پیشتاز استرقبای امپریالیستی آور میلیتاریسمبا این حال در میانۀ این عروج حیرت

های نظامی درصد هزینۀ نظامی جهانی و بیش از مجموع هزینه 91، معادل با تقریباً 8113ایاالت متحدۀ امریکا در سال 

بودجۀ  گرا. هزینۀ واقعی نظامی ایاالت متحده، استبوده چین، روسیه، عربستان سعودی، فرانسه، بریتانیا، هند و آلمان

 از این هم حتی اش را هم حساب کنیمسربازان جنگیکهنههای خارجی و هزینۀ نگهداری از ای، جنگهای هستهسالح

 .شودصرف میلیتاریسم آمریکا میتریلیون دالر  1 ترتیب اغراق نخواهد بود اگر بگوییم ساالنه نزدیک بهبدین. باالتر است

بحران های این دوره )؟ با وجود آن که ویژگیانداز تشدید میلیتاریسم در برهۀ کنونی را چطور باید ترسیم کنیمچشم

م( داری جهانی، بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی و صعود میلیتاریسسرمایههای اصلی میان قدرتاقتصادی ، تشدید تنش 

های مهمی نیز وجود شباهت بسیار زیادی به همان فرایندهایی دارد که به دو جنگ اول و دوم جهانی ختم شد، اما تفاوت

 .دارد

 ای؟منطقه هایجنگ شدندائمی یا سوم جهانی جنگ الف:

ای هدولت تعداد زیاد های مهم جهانی شمار باالی تلفات ومقدمتاً باید گفت که هرچند خصلت مشترک تمامی جنگ

وان . به عنکند، این عوامل نیستتبدیل می« جنگ جهانی»است، اما آن چه یک جنگ را به یک درگیر در آن متخاصم 

کشور مستقیماً با نیروی مسلح دخالت  10ای گذاشت، میلیون کشته برج 9که ( 1911-19مثال در مورد جنگ کره )

 نیز کشور دیگر 11داشتند؛ به طوری که امریکا و انگلستان در خط مقدم و در جبهۀ کرۀ جنوبی قرار داشتند، در حالی که 

وی مسلح ربا نیهم . از سوی دیگر چین و اتحاد جماهیر شوروی های لجستیک درگیر بودندبه طور غیر مستقیم با حمایت

های متخاصم مستقیماً علیه . با این حال دولتکشور جانب کرۀ شمالی را گرفتند 1 به پشتوانۀ مداخلۀ غیرمستقیمِهم و 

 .نبود «جنگ جهانی»این یک  ترتیببدین. یک دیگر اعالن جنگ نکردند و مانع گسترش جنگ به خارج از کره شدند

کل  که مسیر و نتایج هر جنگ بودند« جنگ جهانی»بدین علت م برای بازتقسیم جهان، های امپریالیستی اول و دوجنگ

ۀ . به عبارت دیگر این دو جنگ قرار بود آینددادکشورها را فارغ از این که بی طرف یا متخاصم باشند، تحت تأثیر قرار می
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دد تغییر رژیم در بسیاری از کشورها، شکلدهی مج دنیا را رقم بزند و همان طور که دیدیم به بازترسیم نقشۀ برخی مناطق،

 .یانجامدب ی جدیدیالمللی بر مبنای توازن قوابینهای امپریالیستی و تغییرساختار مناسبات های نفوذ قدرتبه حوزه

فرانسه  و انگلستان .ترین ویژگی مشترک دو جنگ جهانی اول و دوم، بحران هژمونی در سلسله مراتب امپریالیسم بودمهم

 بودندهای هژمونیک مطلق نظام امپریالیستی نشدههنوز قدرتدر آن برهه های استعماری طویل العمر، به عنوان امپراتوری

های تری را از منابع طبیعی و بازارها و حوزههای آلمانی و امریکایی با شتاب هر چه بیشتری سهم بزرگسرمایه و

های امپریالیستی وادار به پایان جنگ ، قدرت1911. تحت فشار انقالب اکتبر کردندب میگذاری و نفوذ سیاسی طلسرمایه

داری سرمایههای . دولتنشده باقی ماندنی در نظام امپریالستی همچنان حل. با این وجود بحران هژموجهانی اول شدند

 روندبعدتر  .های کارگری باز باشدشان برای درهم شکستن انقالبدرونی خود را موقتاً به تعلیق درآوردند تا دست هاینبرد

سایر  مونیستِبه احزاب کن کمینتر های دیکته شدۀسی استالینیستی و سیاستبوروکراانحطاط شوروی و تثبیت قدرت 

 .رگباری خورد، جنبش انقالبی ضربۀ م1990. با شکست انقالب اسپانیا در سال شتافت هاکشورها نیز به کمک آن

 و داد کف از جهان کنار و گوشه در را مستعمراتش و اروپا در خود قلمروی  ،جهانی اول در جنگ شکست پس ازآلمان 

تر به شمار طلبی بیشتوسعه برابر در مانعی ورسای، معاهدۀ. باخت فرانسه و بریتانیا به را بازی زمین اقتصادی لحاظ به

ابتکار ». به همین خاطر است که دومین بایست از سر راه برداشته شودمنظر طبقۀ حاکم آلمان میرفت و در نتیجه از می

 .برای بازتقسیم دنیا، یعنی جنگ جهانی دوم، از آلمان شروع شد« عمل

ن ندۀ واقعی ایبرچرا که . حل شدموقتاً امپریالیستی -داریسرمایهبه دنبال جنگ جهانی دوم، بحران هژمونی در نظام 

ی ای به قدرت هژمونیک بجنگ ایاالت متحدۀ امریکا بود؛ امریکا به یُمن ظرفیت تولیدی، نیروی مالی و سالح هسته

. برخورداری از بمب اتم و در دست داشتداری جهانی بدل شد که تقریباً نیمی از تولید جهان را سرمایهچون و چرای 

های باعث شد که اکثر دولت« خطر کمونیسم»بازسازی اروپای جنگ زده و مقابله با حمایت مالی و سیاسی امریکا برای 

 .داری تحت انقیاد هژمونی امریکا دربیایندسرمایه

ر وم در سراس. با وجود موقعیت انقالبی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دپیروز دیگر جنگ، اتحاد جماهیر شوروی بود

(، ها در نواحی تحت تهاجم آلمانداری و مسلح شدن و پیوستن کارگران و دهقانان به پارتیزانسرمایهاروپا )یعنی جوّ ضد

نقش خائنانۀ رژیم استالینیستی شوروی چیزی نبود جز پایان دادن به این موقعیت انقالبی در کشورهای شرق برلین که 
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شابه با روکراتیک موهای بکارگران و تشکیل رژیمطور خلع سالح و همین بودارتش سرخ از ارتش هیتلر بازپس گرفته

بریتانیا و  هایشارتکه در دست  برلینروکراسی استالینیستی حتی به احزاب کمونیست کشورهای غرب و. برژیم کرملین

داری به رهبری امریکا و بلوک به اصطالح سرمایه. بلوک های خود را پایین بگذارندامریکا بود دستور داد که سالح

بود که مسیر تاریخ را از جنگ جهانی دوم تا به رهبری شوروی، فضایی دوقطبی در جهان ایجاد کرده« سوسیالیستی»

. داری باقی ماندسرمایهع هژمونیک جهان زا زمان انحالل شوروی همچنان قدرت بالمنا. امریکا تتعیین می کرد 1991

 بودند، پیشرفتافتادهعقبداری که زمانی از امریکا سرمایه. سایر اقتصادهای اما این هژمونی رو به انحطاط گذاشت

تقریباً نیمی از تولید جهانی را به خود اختصاص  1931ه سال . سهم امریکا کاقتصادی و رشد باالتری را به نمایش گذاشتند

وان )به عن« اتحادیۀ اروپا»های امپریالیستی نظیر آلمان و فرانسه که نیروهای محرک . قدرتدرصد رسید 81داد به می

زنند که ریکا حرف میای اساساً در رقابت با امریکا( هستند، با صراحت بیشتری علیه جهان تک قطبی به رهبری امپروژه

. انده. در این میان رقبای جدیدی، نظیر چین و روسیه نیز وارد صحنه شدها رفتهایی از این رقابتذکر نمونهدر باال 

های در اوکراین با هدایت امریکا و در عوض الحاق کریمه از سوی روسیه و همین طور تنش 8113کودتای فاشیستی 

 هاییعلیه ادعاهای بحری چین به اوج رسید، نمونه 8110در سال که با رأی دادگاه دائمی داوری الهه دریای جنوب چین 

م . به عالوه این را ههای نوظهور برای بازتقسیم جهان و حفظ منافع ژئوپلتیک استهای کهنه با قدرتاز رقابت قدرت

تفنگ و توپخانه و در جنگ جهانی دوم تانک و هواپیما  ،ولباید یادآوری کرد که اگر تکنولوژی نظامی در جنگ جهانی ا

ین . در اای را داردهای اتمی، خطر یک جنگ هستهو زیردریایی بود، امروز رویارویی مستقیم کشورهای مسلح به بمب

 دهرچن. شود بازتقسیم بخواهد حال که ماند نخواهد باقی جهان کالم یک در حالت دیگر اثری از نیروی کار و بازار و 

 هیچ داریسرمایه کور منطق داشتن نظر در با اما است، انتحار حکم در وها امپریالیست «گزینۀ آخرین»ای هسته جنگ

 .یستای مطلوب نداری، گزینهسرمایهر منظ از گزینه این حال این با. ندهد رخ چیزی چنین هرگز که نیست تضمینی

های زیاد بین وضعیت امروز و فرایندهایی که نهایتاً بینیم که با وجود شباهترا کنار هم بگذاریم میاگر همۀ این موارد 

ها و . بلوک کشورهای امپریالیستی سنتی سرشار از رقابتنیز وجود دارند هاییجنگ جهانی دوم را رقم زدند، تفاوت

رها به سوی ناسیونالیسم اقتصادی، اعالن جنگ مستقیم های درونی است؛ اما با وجود چرخش هر یک از این کشوتنش

با یکدیگر نه فقط بحران هژمونی را حل نخواهد کرد، بلکه چنان سطحی از ویرانی و تخریب را به دنبال خواهد داشت 

. دش که هزاران بار بیشتر از جنگ جهانی دوم خواهد بود و در این حالت محال است بتوان تفاوتی بین بُرد و باخت قائل
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اعالن جنگ « منافع ملی»و « استقالل»انگلستان در اعتراض به سلطۀ آلمان بر اتحادیۀ اروپا، با خواست  کهمثالً تصور این

بینیم که همۀ این کشورهای امپریالیستی، از زاویۀ نظامی، در کنار امریکا ! در عوض میشدت دور از واقعیت است، بهکند

تیجه . در نزتقسیم خاورمیانه، شمال افریقا و فشار برای عقب راندن روسیه و چین هستندقرار دارند و همگی درگیر با

 .دهدبه مفهوم کالسیک آن معنی خود را از دست می« جنگ جهانی»

از  . تعادلی که پسدهد و بالعکس. ثبات جای خود را بی ثباتی میداری هر تعادل، خصلتی موقتی داردسرمایهدر نظام 

 قرن آخر دهۀ از جهان امپریالیستی -داریسرمایه. نظام ها است که ناپدید شدهبود مدتجنگ جهانی دوم ایجاد شده

 تشدید شدیدتر، هردم اقتصادی رکود هژمونی، بحران از مرجی و هرج پر دورۀ اردو یکم، و بیست قرن آغاز و بیستم

یابتی در های نان، افزایش میلیتاریسم، دخالت مستقیم نظامی یا به خصوص جنگجه بازتقسیم برای مبارزهها، رقابت

وند: تجزیۀ درگیر ش دیگراً با یکداری یا امپریالیستی مستقیمسرمایههای برتر تقریباً همۀ جهان است، بی آن که قدرت

، حملۀ نظامی امریکا به عراق و افغانستان، جنگ داخلی لیبی، کودتای «های رنگیانقالب»خونین یوگسالوی و اوکراین، 

های خلیج در یمن حول محور سنی )در چهارچوب رقابت بین جمهوری مصر، جنگ داخلی سوریه، مداخلۀ نظامی دولت

های نئوعثمانی ترکیه، پیدایش و گسترش داعش، رشد تروریسم، بدترین طلبیعودی(، جاهسان اسالمی ایران و عربست

 در هکهایی تنش وها تناقض آن در که ایمشده عصری وارد ما اعتبار این به  …بحران پناهندگی از جنگ جهانی دوم و 

 تداوم ی،اقتصادتر عمیقهای بحران: اندیافته دائمی و بلندمدت خصلتی بار این د،شدن جهانی جنگ دو مسبب گذشته

ی(، های نیابتمی )به ویژه در قالب جنگنظا دخالت جهان، جای همه تقریباً در پیچیده تنازعات وها جنگ هژمونی، بحران

 .تروریسم در قلب مراکز امپریالیستی، کودتاهای نظامی، ترورهای سیاسی و غیره

 

 تروریسم عروج ب:

ریکا بنگالدش، فرانسه، بلژیک، انگلستان و ام ایران، در افغانستان، ترکیه، مکررحمالت تروریستی  گذشته در چند سال

 .. با کنار هم گذاشتن این حمالت تروریستی می توان به یک تصویر و الگوی عمومی دست یافتاندجزو اخبار روزمره شده

داری رخ ایهسرم-پذیری داعش، عموماً یا در آن دسته کشورهای امپریالیستیاین زنجیرۀ حمالت تروریستی با مسئولیت

اند )نظیر امریکا، فرانسه و ترکیه و غیره( و یا در های خاورمیانه و شمال افریقا فرو رفتهاند که همگی در باتالق جنگهداد
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اق دو نمونۀ )افغانستان و عر ستاهبه کل تباه شدهایی شان با چنین جنگاجتماعی-کشورهای قربانی که ساختار اقتصادی

ه کبوده ها )به خصوص جنگ سوریه( . اصوالً سرازیر شدن منابع مالی و تسلیحاتی برای این جنگند(اشاخص آن

شان، . حمالت انتحاری در کشورهای امپریالیستی و برخی متحدینموجودیت و بقای داعش را تضمین کند توانستهمی

 .هستند امپریالیستی نظامی مداخالت همینتیرهای ترکش 

اند؛ هتوان دید که عاملین حمالت برای دستگاه اطالعاتی و پلیس ناشناس نبوددر اکثر موارد بنا به اسناد رسمی دولتی، می

طالح سالمگرای به اصهای ااند که حتی برای حضور در جنگ داخلی سوریه و پیوستن به گروههبلکه بعضاً افرادی بود

 .اندهدستگاه اطالعاتی برخوردار بود آگاهی با وجود، از آزادی عبور و مرور «میانه رو»

هدف  . به این ترتیباندههای بیگناه قربانی شدها و خالصه انساندر تمامی این حوادث، کارگران، زنان، جوانان، توریست

های دولتی، بلکه کسانی هستند که خود طی حداقل یک سال گذشته در دولت یا ارگانو قربانی اصلی این حمالت، نه 

مبارزه علیه »اسم  هب هایی کههای خود و بمبارانانگلستان و اسپانیا و آلمان و دیگر کشورها علیه دخالتگری نظامی دولت

 .دادندیمی را با پناهجویان نشان ترین شکل همبستگکردند و بیشترین و عالیمیاعتراض گیرد صورت می« تروریسم

بینیم . در موارد اخیر میاندهامپریالیستی بودداری و سرمایههای در عوض برندۀ این حمالت، در تحلیل نهایی، همان دولت

دموکراتیک ترین حقوق ها از حمالت تروریستی برای تشدید دخالتگری نظامی در خارج و سرکوب ابتداییکه چگونه دولت

حدّ و حصر به پلیس برای ممنوعیت اند )اعمال وضعیت فوق العاده در فرانسه و اعطای قدرت بیهدر داخل بهره برد

ای است که در سایر کشورها، از جمله ها نمونههای خودسرانه، تجسس از شهروندان و نظایر ایناعتراضات، دستگیری

 .دنبال می شود(واحد جام، همچون الگویی ی نافر«کودتا»اخیراً در ترکیه پس از 

دو نیز به  آورد و اینکراتیک فراهم میونظامی و سرکوب حقوق دم بیشترِ به این ترتیب تروریسم، بهانه را برای مداخالت

ان، می ایرداری جمهوری اسالسرمایهبینیم که چگونه رژیم به عنوان مثال امروز می !تروریسم را دامن زدن بهسهم خود 

های وبافزایش سرکبه توجیه  -دخیل بوده مستقیماً در ایجادشاوضاعی که خود نیز  -با نشان دادن اوضاع سوریه و عراق

 !پردازدمی« ثبات داخلی»داخلی به عنوان الزمۀ 
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ان را در مهد آن نش دموکراسی بورژواییها ورشکستگی . همۀ اینشودتروریسم به طور مداوم دارد تولید و بازتولید می

سیر تر حاکمیت حرکت کرده و مدموکراتیک، هر بار به سوی اشکال استبدادیگیری حقوق داری با بازپسسرمایه. دهدمی

 .استهای راست افراطی و شبه فاشیستی فراهم کردهگیری گرایشستیزی، مهاجرستیزی، شکلرا برای خارجی

 بحران پناهندگی -4

از سال  11از  شیب .های اخیر بدترین مورد از زمان جنگ جهانی دوم استاعتراف سازمان ملل، بحران پناهندگی سالبه 

انزده گذرد؛ رویدادهای پشد میمنجر اینقاط دن گریو د انهیجنگ و چپاول خاورم یایاحکه به  «سمیترور هیمبارزه عل»طرح 

تار و که از کش ینفر هاونیلیم .استهدوم شد یاز زمان جنگ جهان یبحران پناهندگ نیتربه بروز بزرگ سال اخیر منجر

 یهامیو س هاواریبا د زند،یگرمی کایو در رأس آن امر یستیالیربزرگ امپ یهابه دست قدرت شانیکشورها ۀگسترد ینابود

 لیلها هزار نفر به دده .شوندمیمواجه  و استرالیا ییاروپا یهاحکومت ۀنژادپرستان غاتیو تبل یاجبار یهاخاردار و اردوگاه

 .رفتند نیاز ب اهای، در در«دژ اروپا» یضدّ مهاجرت یهااستیس

ظام به بحران مرگبار ن المللیبین یتنها پاسخ بورژواز سم،ینیو صعود موج مسموم شوو نیمهاجر ۀگسترد تیآزار و اذ

 .است نیبرخورد با مهاجر ۀنحو نیهم ،داریسرمایه یدگیتعفن و گند ینمودها نیترعیشن ۀاز جمل .استبوده داریسرمایه

ز نو ا یل کنونااوضاع و احو فیبه عنوان توص لیجرح و تعد یتواند با اندکمی، بودهگفت 1931ماه مه  یتروتسک چهآن

 شود: یادآوری

به مشکل  ،یاضاف ۀپناهند کصدی رشیپذ ۀمسأل .رو استبهاز حد انبوه رو شیب یتیمتعفن، با جمع داریسرمایه یِایدن»

و  ویتلگراف، تلفن، راد ،یدر عصر هوانورد .شودمی لیمتحده تبد االتیا رینظ یقدرت جهان نیچن کی یبرا یاعمده

تجارت  فولاو  یاتالف تجارت خارج ۀدور .شودمیفلج  زایو و پورتبا پاس گر،ید یکشور به کشور کیسفر از  ون،یزیتلو

 میبسط و گسترش عظ ۀانیدر م ...است یزیستیهودی ژهیو به و سمینیشُوو والواریه دیتشد ۀحال دور نیدر ع ،یداخل

 کیا را به م ۀاریستوانسته  یانسان درآورده، بورژواز ریرا به تسخ نیها و زمکه آسمان یتکنولوژ یهایو شگفت نیسرزم

 .«زندان مشمئزکننده بدل کند

به عنوان  ملتنظام دولت یورشکستگ ینمودها نیتراز کوبنده یکیشود، میروا داشته  نیکه نسبت به مهاجر یتوحش

شدن اقتصاد و ادغام یجهاناست که امروز، این درحالی .استخورده وندیبدان پ داریسرمایهاساس است که  سیستمی



 

16 

 

به  -یفرامل دیتول یهاۀکارگران جهان در شبک وندیپ تاسفر  سرعتو  ینترنتیارتباطات ااز  -جهان تیجمع کیتکنولوژ

جر به بسط توانست منمیکه  یو تحوالت انقالب رییتغ نیا ،داریسرمایهدر نظام  اما .است تروتسکی روزگارمراتب فراتر از 

کارگر و افزودن به  ۀاستثمار طبق دیتشداهرم مردم جهان شود، اکنون  یزندگ یو استانداردها همولد یروهاین میعظ

 نیسراسر جهان به نفرت از مهاجر یهامتحکو .است یو تحرکات جنگ یتنازعات مل تغذیه ازنخبگان حاکم و  یهاثروت

ظام ان منحرف سازند: نکارگر بتیمص یکارگر، توجه را از منشأ و علت واقع ۀزنند تا با انشقاق در صفوف طبقمیدامن 

 !داریسرمایه

 یِستیونالیو انترناس یستیالیو در عوض راه حل سوس میکنمیمهاجرت را از اساس رد  ۀدربار حاکمکلّ چهارچوب بحث  ما

کارگر و  ۀبقط المللیبینوحدت  کیاستراتژ اندازشمچکه بر  یراه حل .میکشمی شیکارگران مهاجر را پ یرو شیبحران پ

در کشور دلخواه خود، همراه  یزندگ یجهان برا ۀگوش چهارحق کارگران  یبرا ما .اتکا دارد یجهان یستیالیانقالب سوس

 .میکنمیسرکوب دفاع  ایو از جمله حقّ کار و سفر بدون ترس از اخراج  یبا حقوق کامل شهروند

کارگران  .ودشمیآغاز  یکارگران به مهاجر و بوم میو تقس کیتفک برایهرگونه تالش علیه برنامه، الزاماً  نیا یبرا مبارزه

هایی رشرکتاب هیخود را عل ۀتوانند مبارزمیاست که  المللیبینکارگر  ۀتنها در اتحاد با طبق یگریهر کشور د ای کایامر

 یهانج یبحران اقتصاد یپا شیببرند و راه حل مستقل خود را پ شیپ تیوفقبا م اندشدهپخشکه در سراسر جهان 

 .یو نه سود خصوص یاجتماع یازهاین نیتأم یبرا یاقتصاد جهان یبازسازماندهیعنی با بگذارند: 

  افراطی راست -5

 در سراسر جهان های راست افراطیبا گسترش و تعمیق بحران اقتصادی، شاهد عروج گرایشهای گذشته در  سال

حزب »و در عوض سقوط « آلمان یبرا ویآلترنات» یشاهد عروج حزب راست افراط شریاخ انتخابات در آلمان .ایمبوده

به  در مجلس و« آلمان یبرا ویآلترنات». ورود و عرض اندام کشور بود نیا یعنوان حزب چپ رسمبه« تدموکرا الیسوس

ابوس ک انیبار از زمان پا نینخست یبرا ،یکشور یگزاردر قانون هاادپرستو نژ هاستیاعتبار شرکت آشکار فاش نیا

از  یه جزئبلک نبوده،استثنا  کینه فقط در آلمان  ستیحزب نئوفاش نیا یانتخابات یروزیپ .دهدیرخ م« سوم شیرا»

 .شودیاست که هر بار دارد در سراسر اروپا و جهان تکرار م ییالگو
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 کی نوانعبه( برگزیتاروپا ) یۀخروج از اتحاد یپرسهمه جریان در «ایتانیاستقالل بر» زِیو مهاجرست یافراط راست حزب

 یانتخابات یهارقابت ییوارد دور نها تیبا موفق «یمل ۀجبه»در فرانسه، لوپن رهبر حزب  .شد داریبرجسته پد یاسیس یروین

  .را دو برابر کرد 8118پدرش در سال  یآرا ۀجیدرصد آرا، نت 93شد و با کسب 

این  .ندحکومت دادو تشکیل کردند ائتالف  باهم  «آزادی»و حزب راست افراطی « حزب مردم اتریش»در اتریش

 .است 1992و  1993های ترین حکومت اتریش از زمان رژیم فاشیستی کورت شوشنیگ در سالراست

 خیحکومت تار نیترشد و راست 8110انتخابات  روزیپ ست،یفاش-شبه اردرِیلیبسازبفروش و م یکدونالد ترامپ،  کا،یامر در

 .کار آورد یرا رو کایامر

 نیتردهه از بروز بزرگ کی: چرا با گذشت کنندیمطرح مبرای نیروهای انقالبی را  یمهم اریتحوالت پرسش بس نیا

 یهااستیکرده و افسار س ریگنیرا زم یجهان یکل نظام مال باًیکه تقر 1991 ۀبا ده اسیدر ق یجهان یدارهیبحران سرما

به  م؟یاودهب یمداوم احزاب راست افراط تیو، شاهد تقاستهگشود یالمللنیرا در سطح ب سمیتاریلیو م انهیوحش اضتیر

 ایم.این پرسش در بندهای آتی پاسخ داده

 الف: فاشیسم

جاعی پرتاب به هر فرد یا جریان ارت سلیقهیک فحش سیاسی نیست که هر لجظه بنا به « فاشیسم» از منظر مارکسیستی

ثانیاً  داد و شتوان به طور علمی توضیحشود که اوالً میشود، بلکه فاشیسم به یک پدیدۀ اجتماعی معین اطالق می

  .هایش را در بستر مادی عینی یافتریشه

 بورژوازی تنها بعد از شکست جنبش انقالبی و زمانی که موجودیت .ع فاشیستی یک چیز دیگرارتجاع یک چیز است و ارتجا

در حال حاضر  .دید به فاشیسم بازگشت و نقش فاشیسم این بود که جنبش طبقۀ کارگر را متالشی کندخود را در خطر می

بینیم که بورژوازی به برعکس می .بیندنمی جای اروپا و امریکا بورژوازی خود را در خطر از دست دادن قدرتهیچ

 .استهای چپ تکیه زدههای جنبش کارگری و رفرمیستبوروکرات

تحوالت انقالبی، پیش روی ما  .انداز رشد و گسترش مبارزۀ طبقاتی استانداز پیش روی ما در حال حاضر چشمچشم

والتی جا برای چنین تحهمه روست که بیند و درست از همینه خوبی میطبقۀ حاکم نیز این را ب .هستند نه پشت سر ما
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سی پارلمانی دیگر قادر به کنترل جنبش کارگری دموکرا« نرمال»های داند در آینده مکانیسمچون می .شودآماده می

کراتیک و ودستاوردهای وهای دمدید و مهار آزادیهاکنون گرایشی به سوی تنخواهد بود، به همین دلیل است که از هم

 .بینیمطبقۀ کارگر را می

سی صوری پارلمانی به حکمرانی ادامه دهد، دموکرادهد به واسطۀ با این حال در مرحلۀ فعلی بورژوازی هنوز ترجیح می

  .های فاشیستی استخطرتر از روی کار آوردن دیکتاتوریتر و کمصرفهچون این روش هنوز برایش بارها به

 .اری مطرح نیستدیک از کشورهای پیشرفتۀ سرمایهدر مقطع فعلی هنوز مسألۀ ارتجاع فاشیستی یا بناپارتیستی در هیچ

 .تواند فرق کندچه طبقۀ کارگر قدرت نگیرد، وضعیت میاما در بلندمدت، چنان

تعمیق  .تواند رشد کندونق اقتصادی میای است که تنها در خاک حاصلخیر رسی بورژوایی نهال بسیار شکنندهدموکرا

بندی تند میان طبقات منجر شده و خواهد شد و این چیزی نیست که بتواند در مجاری رسمی بحران، ناگزیر به قطب

طبقۀ کارگر بارها برای تسخیر قدرت به صحنه  کهبا این حال طبقۀ حاکم تنها بعد از این .سی محصور و مهار شوددموکرا

که بل از اینها قتا مدت .به ارتجاع آشکار و عریانی مثل فاشیسم متوسل خواهد شد بخوردهای سنگینی و شکست یایدب

 . یعنیمسألۀ ارتجاع فاشیستی یا بناپارتسیستی مطرح شود، کارگران بارها و بارها برای گرفتن قدرت به صحنه خواهند آمد

وانیم احتمال تر تئوریک نمیظاگر طبقۀ کارگر نتواند در برهۀ تاریخی پیشِ رو قدرت سیاسی و اقتصادی را بگیرد، از ن

های زیادی برای تغییر این سرنوشت و پایان دادن به حیات اما فرصت .را کنار بگذاریم گیری یک رژیم فاشیستیقدرت

  .داری خواهد داشتسرمایه

فاشیسم در شرایط کنونی به معنی دست کم گرفتن نیروی عینی کارگران و در عوض دست باال گرفتن توان صحبت از 

از هیتلر  ایتواند به هیتلر مبدل شود، اما ذرهخرابی نمیبورژوازی خانههر خرده: »بودهتروتسکی زمانی گفت .ارتجاع است

ر خط»کسانی در طیف چپ که با مشاهدۀ هر تحرکی در جبهۀ راست  .«خرابی جای گرفتهبورژوازی خانهدر وجود هر خرده

« خطر فاشیسم»هشدار به  .گیرنداشتباه می« فاشیسم»را با خودِ « ذره»بینند، عموماً کسانی هستند که این را می« فاشیسم

ی فاشیست عشرایطی خطر ارتجا یعنی اگر در .شودمی« چوپان دروغگو»در هر بزنگاهی، عمالً منجر به نوعی سندروم 

هایی نخواهد گذاشت که تا پیش از این مرتب زنگ خطر فاشیسم جدی شود، این بار طبقۀ کارگر دیگر وقعی به سازمان

 .اندآوردهرا به صدا درمی
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پرولتاریا و لمپنزده و بورژوازی بحرانای است و پایگاه اصلی آن را خردهاز طرف دیگر فاشیسم یک پدیدۀ توده

بست بن «حاکمیت شمشیر»وظیفۀ تاریخی فاشیسم این بوده که با  .دهندهای کارگران شکل میترین الیهماندهعقب

یعنی ساعت را به گذشتۀ خیالی، به   .داری را انجام دهدمبارزۀ طبقاتی را بشکند و وظیفۀ ناممکن حل بحران سرمایه

ن فاشیسم تاریخاً آخری .کرد بازگرداندمی« کار»داری ظاهراً هنوز و زمانی که سرمایه« رونق»ام داری و ایسرمایه« شکوه»

ه کار گیری کارگران بفوتی قدرتای است که بورژوازی برای رسیدن به هدف خود، یعنی عقب راندن خطر فوری و وسیله

 . استبردهمی

 ، به محض«حاکمیت فاشیستی»به عنوان مصادیق  ی راست افراطیاههای چپ از این حکومتارزیابی برخی گرایش

مین چند تا ه. به عنوان مثال گرایشی از چپ که مثالً کندهای خود را عریان میورود به عرصۀ دخالتگری سیاسی تناقض

 زبح از شرکت دتواند که چه طور میشد دچار این تناقض میرکحکومت ترکیه را فاشیستی ارزیابی میسال پیش 

« فاشیستی»داری اسالمی ایران سرمایهدر انتخابات پارلمانی دفاع یا آن را توجیه کند؟ به همین ترتیب اگر رژیم « .پ.ده»

ری کنند؟ و اصوالً اگر تشکل کارگاز فعالیت در چهارچوب علنی و قانونی دفاع می های از همین چپاست، پس چگونه بعض

ها خواهان کند، پس آیا باید پذیرفت که این تشکلمبارزۀ صنفی است و ناگزیر نمود علنی پیدا می زنی وظرف چانه

کند که بودن یا نبودن زمانی اهمیت پیدا می« فاشیستی»مسألۀ ها، هستند؟ فارغ از این« فاشیسم»زنی و سازش با چانه

. به لحاظ ریدای از فعالیت را پیش ببمشخص شکل ویژهشما بخواهید از آن نتیجه سیاسی بگیرید و بر مبنای این تحلیل 

ستی، ، ناگزیر باید یک جبهۀ ضد فاشیآید تا آخرین دستاوردهای جنبش را عقب بزندتاریخی وقتی فاشیسم روی کار می

رکیه حکومت ت . در نتیجه تحلیل از مثالًیعنی جبهۀ واحد کارگری را متشکل از احزاب چپ و کارگری متعدد به وجود آورد

ستی دانست، را فاشی یتوان حاکمیت. چگونه میدهدقرار می کار سیاسیرا در دستور فوری به عنوان فاشیستی، این ضرورت 

های اما به جای سازماندهی فوری این جبهه، فقط آن را نظاره کرد و در آن واحد نیم نگاهی به فعالیت پارلمانی یا فعالیت

ه دهد، نه این کای را رو به روی چپ ترکیه و جهان قرار میدر نتیجه کاربرد این صفت چنین وظیفه ؟علنی هم داشت

هل است که س !را دست و دلبازانه خرج کند، اما به جای سازماندهی انقالبی کنج خانه بنشیند« فاشیسم»عبارت گوینده 

ها یا صدد هستند که همکاری یا ائتالف با گرایشدر ،«فاشیسم»عنوان  بابرخی جریانات، پس از تحلیل هر حاکمیتی 

هایی که از رژیم فاشیستی ایران یا به عنوان مثال در چهارچوب تحلیل !خود بورژوازی را استنتاج کنندمخالف احزاب 

اس در مقابل مطلب یا مثالً حهای اصالحشد که باید با گرایشکردند، به سادگی این نتیجه گرفته میاسرائیل صحبت می
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در نتیجه از منظر یا مثالً از هیالری در برابر ترامپ حمایت کرد! . متحد شد و این بالمانع است« فاشیسم»جبهۀ 

رابر جریانات در ب «یسمرادیکال» نمایشبرای  مقاالتتزئینی در  ی دلبخواهی وصفت ،فاشیسمکاربرد واژۀ ها، مارکسیست

دست یافتن به چیستی و چگونگی مقابله با آن است و ترسیم  برد سیاسی این مفهومارتجاعی نیست، بلکه هدف از کار

ورنالیسم ، در بهترین حالت از سطح ژنگذارد مارکسیستی بر مبنای مفاهیم را هایشگرایشی که بحث .های بعدی جنبشگام

 .استفراتر نرفته
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 داری  ایرانفصل دوم: وضعیت سرمایه -2

 داری در ایرانتاریخی: توسعۀ ناموزون و مرکب سرمایهزمینه پیش -الف

 در مختلف درجات به را جهان کشورهای تمامیتدریج به جهانی، بازار یکبا ایجاد   19امپریالیسم به طور کل از قرن 

ی که رهایکشو در داریسرمایه انکشاف و توسعهسان بود که بدین ،اش کشاندمالی سرمایۀ سلطۀ زیر به وکرد  ادغام خود

ربی داری در اروپای غنپیوسته بودند، مختل شد و مسیری متفاوت با رشد سرمایه داریجرگۀ سرمایه هنوز تا آن زمان به

  .پیمود

 رخ رایطیش در پیرامونی و سابق مستعمرۀ شبه کشورهای در داریسرمایه توسعۀ سپس و سرمایه اولیۀ انباشت فرایند

 نامیسمدی با فرایندی غربی، اروپای داریسرمایه کالسیک رشد دورۀ در مشابه فرایند برخالف انباشت، این که ددامی

 مشخصات کنندۀتعیین ،جهانی سطح درامپریالیستی  سرمایۀ انباشتهای ویژگی و خصوصیات برعکس، ؛نبود خود مستقل

 .بود فرایند این عمدۀ

 در داریسرمایه جزوی از خصلت خود ،«نیافتهتوسعه»در کشورهای به اصطالح  داریسرمایهپیشا مناسبات بقای و وجود

  .شودمی محسوب کشورهایی چنین

 داری در ایران همراه با فرایند ادغامش درباال بود؛ یعنی رشد سرمایه قانون تابع دقیقاً نیز ایران داریسرمایه رشد و ظهور

  .کرد دگرگون را کشور دوم، جهانی جنگ از پس خصوص به و آغاز شده بودقرن نوزدهم  از کهبازار جهانی بود 

داری در کشورهایی نظیر ایران از امپریالیسم، به این معنی بود که در میزان تأثیری پذیری فرایند رشد مناسبات سرمایه

در « رمایهنباشت اولیۀ سا»هم برخالف اروپای غربی چندان وابسته به ایجاد « طبقۀ کارگر صنعتی»ایران حتی تشکیل 

داخل کشور نبود. به این معنی که روند صدور سرمایه از خارج به ایران )از جمله حضور شرکت نفت بریتانیا در ایران( و 

وابستگی به مراکز صنعتی اطراف )مثل مهاجرت کارگران به باکو(، تشکیل پرولتاریا را چه بسا زودتر از ایجاد انباشت اولیۀ 

 صۀ ظهور رساند.داخلی به من

نیافته را به همراه داشت. دورۀ اول فازی بود که توسعۀ امپریالیسم، حداقل دو دورۀ بارز از دخالت در کشورهای توسعه

استعماری دانست، درحالیکه در دورۀ دوم دخالت سیاسی و توان استعماری و شبهخصائص دخالت امپریالیستی را می
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 به استعمار ولیه،ا و خام مواد به امپریالیسم نیاز اول، دورۀ درتر به خود گرفت. اگر یماقتصادی امپریالیسم شکلی غیرمستق

 تحمیلو  ومیب نیروهای گراترینواپس بر تکیه و نشاندهدست های حکومت از پشتیبانینظامی،  اشغال یعنی کهن شیوۀ

 در ایسرمایه کاالهای بازار اشباعداری پسین( )سرمایه دوم دورۀ در ،کردو غیره را ایجاب می برداریبهره قراردادهای

این در  .کردمی ایجاب را ارزان کار نیروی و جدید مصرف بازارهای ایجاد و سرمایه صدور به نیاز امپریالیستی، کشورهای

 رحله،م این در. بود یافته تغییر کهنه ابزارتولید و تکنولوژی فروش به سرمایه صدور از سودآوری اصلی دوره مجرای

 فروش به قداما باید بحران، این شرّ از رهایی برای ناگزیر بود، رو به رو تولید ابزار تولید اشباع بحران با خود که امریالیسم

 به قادر را ها آن اصوالً که بود ای گونه به نیافته توسعه کشورهای اقتصادی ماندگی عقب وضعیت منتها. کرد می آن

 صنعتی» رایب بار این بایست می اجبار به «مشکل» این رفع برای امپریالیسم نتیجه در. کرد نمی ابزارتولید این جذب

 کنولوژیت انتقال و واگذاری تا کرد می اتخاذ را جدیدی سیاست مصنوعی، شکل به و باال از ایران مانند کشورهایی «شدن

سایر  و سپس( مصرفی کاالهای تولید بخش در خصوص به) تولید آالت ماشین و مونتاژ صنایع ،«دوم دست» و کهنه

ی کشورهای در برخ دهقانی جمعیت کردنپرولتریزهاز این رو  .شود پذیر امکان نیافته توسعه کشورهای کاالی مصرفی به

داد. در تاریخ را شکل می شاه «سفید انقالب» در دورۀ دوم و هستۀ اصلی امپریالیسم کلیدی نیافته، یکی از اهدافتوسعه

ایران، دورۀ پهلوی اول و دوم، انعکاسی از حرکت سرمایۀ امپریالیستی از استخراج مواد خام در ایران )در زمان قاجار( به 

 تولید صنعتی است.

است: با هدهای امپریالیستی و در تناسب با نیازهای آن بوتغییر ساختار سیاسی ایران در دو قرن اخیر هم به موازات دخالت

شروع جنگ جهانی اول، تقسیم خاورمیانه میان دول امپریالیستی، استخراج و اهمیت نفت، نیاز امپریالیسم به ایجاد یک 

کردن سازی و پرولتریزهشد؛ مرکزیتی که بتواند تمامیت ارضی، امنیت سرمایه، راهمرکزیت قوی در ایران احساس می

ی اخاللگر چنین نظمی را فراهم کند و غیره. حکومت رضاشاه، پاسخ به چنین دهقانان و سرکوب هرگونه اعتراض سیاس

 نیازی بود.

 داریسرمایهپیشا مناسبات با مبارزه دل از «بورژوازی» اصوالً کشورهایی مثل ایران دهد که دربنابراین  روند باال نشان می

 هایسیاست اب منطبق اجرایی بازوی و ابزار عنوان باال و به از الخلقه، ناقص شکلی به بورژوازی، دولت بلکه نیامد؛ بیرون

 بورژوازی که را یتکالیف و وظایف و است مبارزاتی تاریخی سنت فاقد بورژوازی، نوع این نتیجه در. گرفت شکل امپریالیسم

 آن انجام از تنها نه و کرده رها بالتکلیف بود، رسانیده انجام به خود دمکراتیک-بورژواهای انقالب طریق از غربی اروپای
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خصلت استبدادی بورژوازی در این کشورها محصول تکوین این  .دارد وحشت که از ظهور چنین تغییراتی زند،می باز سر

 است.طبقه زیر سایۀ امپریالیسم و منافعش بوده

 ازۀاند. تأسیس شدند ساختمانی مصالح و غذایی مواد نساجی،حوزۀ  در ویژه به کوچک، کارخانۀ صدهادر دورۀ رضاشاه 

 توضعی نظر، این از. شد متمرکز بزرگهای کارخانه در بخش مهمی از آن و یافت افزایش شدت به ایران کارگر طبقۀ

م های کوچک تولیدی هنوز به چشبا این حال وفور کارگاه .بود آن صنعتی توسعۀ اوایل در تزاری روسیۀ با مشابه ایران

 خورد.می

 اقتصادی مرکب و ناموزون رشد قانون تابعهای بزرگ مدرن، های کوچک در کنار معدود کارخانهوجود انبوهی از کارگاه

 در کالسیک لشک همان به توانست نمی شدن صنعتی فرایند جهانی، بازار بر امپریالیسم سلطۀ دلیل به. بود اجتماعی و

 به نفتی ذخایر از بریتانیا امپریالیسم برداریبهره رفت،می شمار به انرژی مهم منبع یک ایران که جا آن از. بدهد رخ اروپا

 طوری هب به خود گرفت؛ را توسعه از ناموزون شدیداً ییالگو ،صنعت رشدو  انجامید ایران سویه یک و محدود بسیار توسعۀ

 ملزومات. شدمی محدود دیگر برخی و کرمان اصفهان، تبریز، تهران، یعنی اصلی شهرهای به تنها ترپیشرفته صنایع که

 وضعیت رد کشورهای بخش اکثر همزمان که درحالی انجامید، خوزستان در صنایعترین پیشرفته ایجاد به نفت، صنعت

. شدمی یافت الاشکترین ابتدایی کنار در درست اجتماعی و اقتصادی اشکالترین پیشرفته. بود مانده باقی ماندگیعقب

 شمچ به فانوس روشنایی با برق بدونهایی روستایی پتروشیمی، مدرن مؤسسات و هاکارخانههای چراغ نور کنار در

 از ستفادها به همچنان گرفتند،می بهره تکنولوژیترین روز به از که صنایعی با مواجهه در کوچک ورانپیشه. خوردندمی

 برابر در یامریکایهای آشپزخانه با مدرن منازل. دادندمی ادامه بودند مانده باقی بالتغییر قرن چندین که سنتی هاییروش

سختی تناقضات که تا امروز هم جان این. کردندمی استفاده غذا پخت برای هیزم و تنور از هنوز که داشتند وجودهایی زاغه

 .است داری در ایرانسرمایه مرکب و ناموزون توسعۀ کنند نمایی ازمی

 لکهب مستعمره، شبه کشورهای در سرمایه انباشت کردن «مسدود» جهت در نه غالب گرایش ،دورۀ پسین امپریالیسم

 ملل سازمان های استراتژیست و بورژوازی اقتصاددانان شروع نقطۀ بنابراین. بود انباشت این «تسهیل» جهت در برعکس

داری بود. بدین ترتیب، موانع ادغام کامل اقتصادهایی مثل ایران در بازار سرمایه حل دوم، جهانی جنگ از بعد دورۀ در

د خام هدف فراهم آوردن مواسازی کشاورزی )بهتشکیل سرمایه، انتقال نیروی کار از بخش دهقانی به صنعتی، صنعتی
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ای مصرف جدید برای چنین برای صنایع نوپای آن کشور( و درهم شکستن اقتصاد خودبسندۀ روستاها و ایجاد بازاره

 مسیری ضروری بود. اصالحات ارضی راهکاری بود که از سوی امپریالیسم جهانی و باالخص آمریکا به شاه تحمیل شد.

 به بزرگ مؤسسات در شاغل صنعتی کارگران شمار ،1911 و 1931 های سال بین در شدن صنعتی سرعت گیری اوج با

 صنعت های بخش در شهری صنعتی مؤسسات کارگران. رسید نفر هزار چهارصد به نفر هزار هفتاد از آوریحیرت طرز

از لحاظ رفاهی در وضع بهتری نسبت به سایر  نوپا صنایعسایر  و نقل و حمل ،آالت ماشین فوالد، پتروشیمی، نفت،

 الس تا را شهرها تولیدی کار نیروی سوم یک مجموع در کارگری، ممتاز اصطالح به بخش این اعضای. کارگران بودند

 ساختمان، های بخش در غیرماهر و ماهر نیمه کارگران شامل کار نیروی سوم دو ماندۀ باقی. دادند می تشکیل 1911

 بخش ود در فقیر خوداشتغال کارگر میلیون نیم از بیش حدود تر،پایین سطوح در. شدمی خرد خدمات و صنایع معادن،

 و اهآبادحلبیی اصلی، در شهرها ایحاشیه مناطق و هازاغه در غالباً افراد این. کردندمی کار پایهدون خدمات و غیررسمی

  .کردند می زندگی فقیر روستایی مهاجران کنار در

  57ب: انقالب 

 به ایران اریخت ایتوده بسیج ترینبزرگ در نفر میلیون سه. شد آشکار بالفاصله کارگر طبقۀ عظیم قدرت ،11 انقالب در

 حزب قشن وضعیتی، چنین در. شاه فروریخت مقتدر اصطالحبه حکومت و شد دگرگون شبهیک وضعیت. آمدند هاخیابان

 رسد،یم ساز سرنوشت و حساس بزنگاه و مرحله به طبقاتی مبارزۀ وقتی. داشت ایالعاده فوق اهمیت کارگری پیشتاز

 این. کندیم تعیین را چیز همه نهایتاً رهبری، مسألۀ و سیاسی قدرت تسخیر و دولتی ماشین به ضربه آخرین برای مبارزه

 ازای به ،ندهد انجام را نهایی تکلیف تعیین( آن رهبری و) کارگر طبقۀ اگر که است کوتاه فرجۀ یک همیشه زمانی بازۀ

 .شد خواهد داده هل پس به گام دو برداشته، جلو به که گامی یک

یافتۀ کارگری که بدواً مطالبات اقتصادی را جلو گذاشته بودند، بالفاصله شهرهای مختلف را درنوردید و اعتصابات سازمان

 و البغ وجه ،«آمریکا امپریالیسم بر مرگ» و «ساواک بر مرگ» ،«شاه بر مرگ» شعار؛ شد تبدیل سیاسی مطالبات به

 عظیم اباعتص اما. بودند شده اعتصاب وارد دولت کارمندان کرد؛ فلج را دولتی ماشین اعتصابات موج .گرفت خود به علنی

 طبقۀ عظیم قدرت تنهایی به رویداد این. بود درآورده تعلیق حالت به را چیز همه تقریباً که بود نفت کارگران روزۀ 99
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 دالر میلیون 13 کمدست روزانه حکومت که شد موجب نفت کارگران اعتصاب یک تنها: داد می نشان را ایران کارگر

 .بودند کرده قطع را حکومت درآمدهای حیاتی شریان واقع در نفت، کارگران. بدهد دست از درآمد

سطح  انان،دهق و کارگران دست به زمین و کارخانه اشغال. شد تر گسترده یانقالبابعاد خیزش  شاه، سرنگونی دنبال هب

 اما نهایتا   .دادنشان می روسیه 1911 انقالب با را ایکننده خیره هایشباهتای از نقش برجستۀ کارگران و عالی و پیشرفته

 به را ژوازیبور خرده پایین هایبخش و دهقانان بتواند که پرولتری، انقالبی حزب غیاب نیفتاد؛ کارگران دست بهقدرت 

 دیدگانو ستم شانزحمتک حقیقی رهایی ابزار تنها عنوان به را سوسیالیستی انقالب برنامۀ و بیاورد کارگر طبقۀ رهبری پشت

 .شد امر این مانع از ببرد، پیش

 رهبری به ناسیونالیست-بورژوا رژیم یک عنوان به «اسالمی جمهوری» بیرون آمد، 11 انقالب دل از چهآن عوض در

 کیتمال از دفاع و ساخت برقرار نو از را بورژوایی نظم کرد، منکوب را کارگر طبقۀ تمام رحمیِبی با که بود آخوندهایی

 طور به و ممنوع گرا،چپ هایسازمان وکارگری  هایاتحادیه تمامی ، 08تا سال . داد قرار دستورکار در را داریسرمایه

نقش حزب توده و فدائیان اکثریت در سرکوب جنبش انقالبی کارگران و حمایت از خمینی برجسته  .شدند متالشی فیزیکی

مدعی  ،که با پیشگامی حزب توده وارد ادبیات چپ ایران شده بود ای دومرحله انقالب استالینیستیِ-منشویکی تئوریبود. 

 انقالب جامان برای ملی بورژوازی کمک دستِ باید صرفاً کارگر طبقۀ داری،سرمایه دیرهنگام توسعۀ با کشورهایی در بود

 .باشددموکراتیک )یا همان استبداد تئوکراتیک خمینی!( 

 اجتماعی-قتصادیا ساختار باعث شد که آنان «دمکراتیک انقالب» بهمائویستی -نیروهای استالینیستی پیشینی اعتقاد

 داری رمایهس» یا «داریسرمایه نیمه-فئودال نیمه» یا بگیرند درنظر داری سرمایه به فئودالیسم از گذار درحال یارا  ایران

 عوض در و تقدر تسخیر و سیاسی استقالل از کارگر طبقۀ بازداشتن برای جایی بتواند که چیزی هر خالصه و «وابسته

در  سمپاتی که این دومی از فارغ فدائیان، تا توده حزب از ایران، چپ احزاب. بازکند «مترقی و ملی بورژوازی» با ائتالف

 در دبخواهن که بودند کارگری جنبش متن در دخالتی فاقدمیان جامعۀ جوان، روشنفکران و بخشی از کارگران داشت. 

 .برسند انقالب از مائوئیستی-استالینیستی هایتئوری درست تناقضات و ناکارامدی به عمل

 و تیرهرا  الکم اقشار سایر و بازاریان با دهقانان و کارگران متضاد اساساً منافع« گریشیعه»روایت پوپولیستی خمینی از 

 مانعی که ودب خاطر این به ،ندداشت نفرت شاه خانوادگی داریسرمایه و امپریالیستی سلطۀ از بازاریان اگر. کردمی مخدوش
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دائیان رسانی حزب توده و فمخدوش کردن منافع طبقاتی کارگران البته تا حد زیادی با خدمت .شان بودرشد امکان برابر در

وده هم که حزب ت-گرا را  سوم جهان شعارهای و امپریالیستی ضدّ پوپولیستی هایلفاطی مینی)اکثریت( ممکن شد. خ

اما در  .بُرد بهره امپریالیسم بر فشار اهرم به آن تبدیل و مردمی خیزش مهار برای ابزاری عنوان به -ها بودتریبون همان

 اب ایران و عراق که جنگآتش  های امپریالیسم برای به قدرت رساندن خمینی در جریان بود.عین حال مذاکرات و تالش

 ،ور شدعلهش منطقه در شرقیب ناسیونالیستِ هایرژیم تضعیف برای ابزاری عنوانبه امریکا امپریالیسم فعال تشویق

 هدف دو ارتجاعی، جنگ این به زدن دامن با جمهوری اسالمی. داشت کشور دو هر مردم برای باری فاجعه پیامدهای

 سوی از و کنند هدایت خارجی دشمن یک سمت به را رهایی برای مبارزات مردم و امیدها سرکوب طرف یک از: داشتند

 .بخشند تحقق ایمنطقه قدرت یک به تبدیل برای ایران بورژوازی دیرینۀ هایطلبیجاه به ردیگ

 داری جمهوری اسالمی اصلی سرمایه کاری قدرت بین دو جناحج: پاس

کردن اقتصاد را آغاز کرد. این روند که در آغاز به شکلی مخفیانه جمهوری اسالمی بالفاصله بعد از جنگ، روند لیبرالیزه 

 های اقتصادی تسری یافت: شناورسازیرفت در مدت اندکی به تمامی بخشدر مذاکره بر سر گرفتن وام خارجی پیش می

 زادسازیآ ،رفسنجانی «سازندگی» دولت. سوبسیدها و هاقیمت کنترل حذف دولتی، هایشرکت سازیخصوصی ارز، نرخ

. به تصویب رسید دولتی شرکت 311 حدود سازی خصوصی 1911 درکرد،  آغاز 09 سال از را خارجی ارز بازار گام به گام

 .برداشت خصوصی بخش تولیدی کاالهای اعظم بخش قیمت کنترل از دست دولت اثنا این در

 برخی یا و( اساسی قانون 33 اصل مانند) خصوصی بخش فعالیت حوزۀ مورد در قانونی های محدودیت با این حال هنوز

 دولتی در اقتصاد هم بخشیی شبهبنیادها در عین حال مقابله با نقش پررنگ. نشده بود حذف 09 مصوّب کار قانون مواد

نیاز به مؤتلفین جدید را برای مهار  ،سخت سرکوب دهه دو از پس اسالمی جمهوری عالوه، به. شد از این روند تلقی می

 به اتکا با و 10 خرداد جمهوری ریاست انتخابات در خاتمی محمد که بود بستری چنین در. کردها احساس مینارضایتی

های اقتصاد با همان و در طول این دوره، بازکردن درب رسید پیروزی به جدید بورژوازی خرده وسیع عمومی مطالبات

 شد.الگوی قبلی پیگیری می

 کینزدیبود. ( نوبت به تغییر قدرت از یک جناح جمهوری اسالمی به جناح دیگر رسیده23بعد از هشت سال )در انتخابات 

-بورژوا جناح) داری سرمایه و بورژوازی از هایی بخش دیگر باری دولت، انحصاری های قدرت و بنیادها به نژاد احمدی
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 ایه دوره طی که فقیر بورژوازی خرده و فقرا درآمد،کم های خانواده بیکاران، هایی ازبخش انداخت، وحشت به را( لیبرال

 احمدی لیستیپوپو شعارهای به و نبود هیچ آلترناتیو انقالبی ناامیدی فرط از بودند، کرده تنزل «اصالحات» و «سازندگی»

 از ترس دلیل به اصالحات و سازندگی های دولت که را ناتمامی های برنامه تمامی نژاد احمدی .دوختند امید چشم نژاد

 «ستضعفینحمایت از م»و در پوشش شعارهای پوپولیستی  آهنین مشت با زدند، می باز سر انجامشان از کارگر طبقۀ واکنش

 خدمات و کاالها بهای افزایش ،هایارانه تدریجی حذف ،بر تمام کاالها افزوده ارزش بر مالیات اعمال) رساند انجام به

 شدید سرکوب ،داربه نفع سرمایه کار قانون تغییر ادامۀ اساسی، قانون 33 اصل زدن دورو  سازی خصوصی عمومی،

 ...(.هااین نظایر و معلمانکارگران و  اعتراضات

شدۀ دانشجویی، زنان و غیره باز کرد. فرصت را برای خیابانی کردن جنبش سرکوب 22دار سال هرچند اعتراضات دامنه

خشم و اعتراض ل جناحی از قدرت، دست باال را در این اعتراضات داشت و تا حد زیادی توانست اما با این حا

 کنندگان را در چهارچوب اصالح رژیم نگه دارد. تظاهرات

 96د: جنبش پس از نقطۀ عطف 

 با. داد رخ 22 اعتراضات از بعد سال هشت تقریباً 90 ماهدی ها را برگرداند. اعتراضاتاما تمامی ورق 90ماه شورش دی

 نفوذ تحت بود، تهران به محدود تربیش شد، آغاز انتخاباتی تقلب بهانۀ به 22 سال اعتراضات اگر که تفاوت این

 عوض در ؛دادندمی تشکیل شهری بورژوازیخرده اقشار تربیش را کنندگانششرکت و داشت قرار حکومتی طلباناصالح

 هایانشهرست حتی و هااستان دیگر در ایسابقهبی طوربه شد، آغاز معیشتی مشکالت و گرانی بهانۀ به 90 اعتراضات

 نیروی و ردک مطرح اصولگرا و طلباصالح حکومتی گرایش دو با تقابل در را براندازی شعار بالفاصله یافت، بسط کوچک

 .دادمی تشکیل شدهپرولتریزه بورژوازیخرده و فقرا و کارگران را آن محرک

 ،ایران اعتراضات پایانی روزهای در کهاین کما. کرد درک جهانی و ایمنطقه بستر در باید را ایران 90 ماهدی اعتراضات

 سراسر در. بودیم 8112 سال ریاضتی بودجۀ علیه تونس شهر 12 کمدست جوانان و کارگران شورش و هاناآرامی شاهد

 گفته ینهم. خوردمی چشم به الوقوعقریب انفجار و کارگری هاینارضایتی غلیان از عالئمی اسرائیل، جمله از و خاورمیانه

 .دارد مصداق هم شمالی امریکای و اروپا مورد در
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 اپوزیسیون کل برای بلکه کرد، زدهبهت را اسالمی جمهوری رژیم فقط نه 90 ماهدی سراسری اعتراضات ابعاد و شدت

 .بودغافلگیرکننده هم خارجی و داخلی چپ

 و یافتگیسازمان عدم: کند یادآوری ما به را چپ جنبش بنیادی ضعف مجدداً تا شد دیگری فرصت اعتراضات این

 ان،خبررس گر،نظاره نقش حالت بهترین در چپ مختلف هایطیف اعتراضات، بروز مقطع در! رویدادها سیر از رویدنباله

 در دگیزهیجان این اوج. بودرفته را خودش مسیر و داده رخ آنان از مستقل که کردند ایفا را اعتراضاتی مشوق و رودنباله

 باید کهنآ حال! شد «ایران انقالب شروع» از صحبت تشویقی، و حمایتی هایبیانیه برخی بین در ناگهان که بود جایی

 توانمی 90 ماهدی ابعاد در اعتراضاتی از خورد، شکست 11 بهمن وقوارۀ قدّ در سیاسی انقالب یک وقتی طورچه پرسید

 داشت؟ را انقالب به یکباره جهش انتظار

 اندرفته قبع منشویسم حدّ سر تا دارند، را «لنینیسم» داعیۀ که آنانی حتی و چپ هایسازمان که بینیممی جااین در مجدداً

 واسطهبی و مستقیم انقالبِ انتظار خودانگیخته، شورشِ هر درون از ،«کنندهرهبری انقالبی تشکیالت» مسألۀ حذف با و

 .دارند را

 رنوشتیس توانستمی کنندهرهبری انقالبی تشکیالت وجود صورت در که بود بکری فرصت 90 ماهدی اعتراضات برعکس

 انقالبی یرهبر غیاب مسألۀ تمام هرچه شدت با طبقاتی، مبارزۀ گیرنفس اما کوتاه برهۀ این. باشد داشته دیدیم چهآن جز

 .نیست آن از فراری راه که است کلیدی موضوع همان این. نهدمی ما روی پیش را

 اسطۀو به انقالبی رهبری حوزۀ در که فعالیتی و دخالت هرگونه رو این از. آن حلراه هم و است روشن هاشکست علت هم

 .نیست خودمشغولی و کاریخُرده از فراتر چیزی نباشد، انقالبی پیشتاز حزب برای تدارک

خورد. می ، تمام عناصر یک انقالب سیاسی به وضوح به چشم11در بهمن فرصتی است تا به یادبیاوریم که  ماهخیزش دی

حول خطوط طبقاتی تقسیم کرده بود. نه  ، ارتش و نیروهای مسلح را از دروناز پایین رژیم شاه فروریخت. فشار انقالب

خورد. می فقط ارتشِ ژاندارم منطقه فروپاشید، که سربازان به صفوف انقالب پیوستند. سنگربندی در همه جا به چشم

اقشار جامعه، از کارگران صنعتی تا روشنفکران و زنان و پرستاران و دانشجویان و حتی دانش آموزان، در صف  نتریوسیع

ح تر سطدر وسیعاولیۀ دولت کارگری های تر، شوراهای کارگری به عنوان نطفهقالب حضور داشتند. از همه مهماول ان

روسیه، پدیدار شده بودند.   1911های شورایی انقالب ترین آشنایی کارگران ایران با سنتممکن و آن هم با وجود کم



 

29 

 

، رهبری انقالبی ای وجود نداشت تا طبقۀ کارگر را «چپ»ی نیروهای قدرت، در کف خیابان بود، اما با وجود هژمونی باال

به سمت قبضه کردن این قدرت هُل دهد. درست به همین دلیل انقالب سیاسی ایران، از تسخیر قدرت بازماند و در نطفه 

ز هرگونه ترین عناصر و سرخوردگی جامعه اخفه شد. چهل سال حاکمیت سیاه جمهوری اسالمی، نابودی رادیکال

با دیدن  و ، مجازاتی است که طبقۀ کارگر به دلیل ناتوانی از انجام وظیفۀ اصلی خود متحمل شد. چهل سال بعد«انقالب»

 های شکستتسویه حساب با تئوریوزن ، باید تأکید کنیم 90ماه ها در اعتراضات سراسری دیضعف کشندۀ مارکسیست

نظری و عملی برای احیای سنن تشکیالت لنینیستی، در دورۀ آتی بر دوش ما  انقالب )استالینیسم و مائوئیسم( و تمرکز

 کند.سنگینی می
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 وم: وضعیت مبارزۀ طبقاتی و ارزیابی جایگاه جنبش کمونیستیسفصل -3

  طبقاتی مبارزۀ صعود الف:

ستردۀ . تظاهرات گاستالمللی های برجستۀ وضعیت کنونی جهان، صعود مبارزۀ طبقاتی در سطح بینیکی از ویژگی

درتمند در ونزوئال، اعتصاب ق نانکراتیک، شورش ودم فرانسه و بلژیک علیه قوانین کار ارتجاعی و تصویب قوانین ضدّ

، اعتصابات عمومی کارگران یونان علیه حکومت سیریزا، جهش تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگران کمعلمان در مکزی

در  0نواعتصاب چند ده هزار نفرۀ کارگران غول مخابراتی ورایز اعتصابات گسترده در هند، چین در چند سال گذشته،

دهند که ایران و تونس و غیره، همگی نشان می در 90ماه ی دیهاهای بهار عربی و در نهایت شورشامریکا، خیزش

 .کندمیتر خصلت جهانی پیدا فرم و چه در محتوا دارد  هرچه بیش درمبارزۀ طبقاتی چه 

 «رفرمیسم چپ»المللی پدیدۀ بینب: 

واع انیک نقطۀ اتکای مهم دارد و آن  ی که در آن گرفتار آمده،المللی برای نجات موقت خود از گرداببینداری سرمایه

هار، برای مداری، در پتانسیل و توانایی باالی آن سرمایه. اهمیت رفرمیسم چپ برای های رفرمیسم چپ استگرایش

ه به سادگی در یونان ک« سیریزا». یک سال خیانت سیستماتیک استنفس انداختن کلّ یک جنبش نهفته فرسودن و از

رای خود را که دست آخر کلّ آ« سوسیالیست»پتانسیل عظیم اعتراضی را تباه کرد و یا نامزدی برنی ساندرزِ به اصطالح 

ت دموکراریخت و در کنوانسیون ملی  -یکی از دو حزب اصلی امپریالیسم امریکا یعنی -«تدموکراحزب »یکجا به کاسۀ 

از  -هممنشینی کوربین بر سر یک به یک موضوعاتِ ایستد، همراه با عقبکرد که کنار هیالری کلینتون می« افتخار»

به اسم  -ت در اتحادیۀ اروپاریاضت اقتصادی تا عضویت در ناتو، تجدید برنامۀ موشکی ترایدنت، جنگ در سوریه و عضوی

 . هایی است، تنها چند نمونۀ گویا از ماهیت چنین جریان«وحدت حزب»حفظ 

 

                                                            
6 . Verizon 
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 انقالبی رهبری خأل ج:

در حال حاضر عموماً فضای مساعدتری برای توسعۀ شرایط ذهنی انقالب، یعنی آگاهی انقالبی و سازمان طبقۀ کارگر 

های بورژوایی، موفق به ایجاد های کالن و حکومتهای وابسته به سرمایهحاد شوروی، گروه. به دنبال سقوط اتوجود دارد

امل نشینی، هنوز به طور ک. پیامدهای این عقببرای جنبش کارگری شدند -به ویژه از نظر ایدئولوژیک -جوی نامساعد

. چرا که حمالتِ این نظام بورژواییِ سراپا استتا حدود زیادی کمرنگ شده داریسرمایه محو نشده، اما با بروز بحران

ود های کارگر نسبت به نظم موجترین حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر، به ایجاد خشم و نفرت تودهزده علیه ابتداییبحران

روز این یک . اماستز را خنثی کردهانجامیده و تاحدود زیادی آن جوّ خصمانه و تبلیغات ایدئولوژیک ضدّ مارکسیستی دیرو

ها و داری جهانی، به خیزشسرمایهاجتماعی نظام  -اقتصادی -حقیقت روشن و غیرقابل انکار است که بحران سیاسی

 نظرچه از نقطه -هایی انفجاری منجر شده و این امر خود به تغییراتی جدّی در روحیۀ طبقاتی در سطح جهانطغیان

ه های نوین، ب. روشن است که این پروسۀ تاریخی، بورژوازی را از ترس انقالباستانجامیده -چه پرولتاریا بورژوازی و

تانه و فاشیستی، نژادپرس تحرکاتکشاند و به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، کمال میوسمت واکنش تمام

 .اندهگرا رو به گسترش بودهای ارتجاعی و واپسگرایش

ی بحران هادهند که دورهاند، نشان میههای خونین بسیاری کسب شدهایی که از سرتاسر تاریخ و به بهای شکستدرس

داری سرمایهن . تعمیق بحراالبی در جنبش پرولتری کافی نیستداری، به تنهایی برای ایجاد و حفظ دستاوردهای انقسرمایه

ر یاری شرایط عینی مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگتواند به بلوغ قتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، تنها میهای مختلفِ ادر حوزه

هایی ترین تردیدی نیست، اما این موضوع به تنهایی برای دست یافتن به جهش. در اهمیت این عامل کوچکرساند

ه شرایط ذهنی آمیز باشد کتواند موفقیتداری تنها زمانی میسرمایه. مبارزه علیه کندجلو در مبارزۀ انقالبی کفایت نمیروبه

ستقیم و تواند محصول م. پیشرفت در شرایط ذهنی انقالب، نمیانقالب به موازات بلوغ شرایط عینی انقالب پیش برود

ها ی و سازمان طبقۀ کارگر تنارتقای سطح آگاهی انقالب .ای باشدهای تودههای خودانگیخته در جنبشبالواسطۀ شورش

 . تواند محصول فعالیت سازمانی مصمم، جدی و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ بخش پیشتاز این طبقه باشدمی

رگر باالخص های طبقۀ کابه آرمان های سازشکارانه و خیانتاحزاب استالینیست که کارنامۀ ننگینی مملوء از اتخاذ سیاست

یی را پرکنند، بلکه خود جزوی از بحران رهبری انقالبی و مانعی توانند چنین خألنیافته دارند، نه تنها نمیتوسعه در جهان
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اند. های گذشته دچار انحرافات عدیده شدهشوند. بسیاری از احزاب تروتسکیستی هم در دههدر برابر ایجاد آن محسوب می

 ت.باشد، مسئولیت پراهمیت دورۀ کنونی اس لنینیسمبلشویک سنت دامتدا در که خالصه ساخت و ایجاد تشکیالتی

گذاری انترناسیونال چهارم خاطر در سند بنیان 1992، همانی است که تروتسکی سال های امروزلنینیستبلشویکوظیفۀ 

. کندیمبدون یک انقالب سوسیالیستی، در دورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید »نشان کرد: 

 تقلیل نقالبیا رهبری بحران . بحران تاریخی بشریت، بهاکنون نوبت پرولتاریا، به خصوص پیشتازِ انقالبی آن است

 .انقالبی پیشتاز حزب برای تدارک یعنی ،انقالبی رهبری بحران حل و. «یابدمی
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 تاکتیکیم: مسائل چهارفصل 

 دو نیو تفاوت ا کیو تاکت یاستراتژ الف:

 و «اشغال کارخانه»و  «اعتصاب» کیمثالً کارگران از تاکت .شوندیبه مبارزاتِ منفرد و مجرّد مربوط م هاکیتاکت

 .کنندیدستمزد استفاده م شیافزا یبرا «یکُندکار»

 .شودیاطالق م ییبه هدف نها یابیدست یبرا هاکیاز تاکت یابرعکس به کاربردِ مجموعه یاستراتژ اما

 ۀجامع یبه جا اازهیرفع ن یبرا یستیالیسوس ۀجامع کی یِزیریهدف عبارت است از پ نیا ،یانقالب یهاستیالیسوس یبرا

 .سودمحور یِدارهیسرما

 ییِچرا لِیدل .داشتند یپافشار یو استراتژ کیتاکت انیم زیبر تما ه،یروس 1911عنوان رهبران انقالبِ به یو تروتسک نیلن

 .استهنهفت 81قرن  لیاوا یاروپا یاسیدر بستر س یپافشار نیا

 لیشکاز شرّ سانسور و ت یتا اجتماع آزادانه و خالص ی: از حق رأکردیم فیکارگر تعر ۀطبق یندگینما یرا نبرد برا 19 قرن

 د،یبه اوج خواهد رس یدارهیسرما هیعل اریعتمام ۀمبارز کینبرد در  نیکه ا کردندیدرک م یاریبس کارگرانِ .هاهیاتحاد

 ۀاز روشنفکران چپ در آغاز قرن، مبارز یقشر یبرا اما .کندیاست که حقوق آنان را انکار م یدارهیچون نظام سرما

به نام  یآلمان ستیالیسوس کیجنبش،  نیا رهبر .بودهبه پارلمان خالصه شد ها«ستیالیسوس» افتنیاساساً به راه  یطبقات

در  1229ه سال ک یفرانسو «ستیالیسوس» کی دانست؛یم لرانیرا الکساندر م شیالگو نیبرنشتا .ن بودیادوارد برنشتا

نبرد را  دارهیسرما ۀبود که طبق یبدان معن نیا نیزعم برنشتا به .بودهدیروسو به مقام وزارت رسوالدک یِحکومت جمهور

در « ستیالیسوس» اصطالحاحزاب بهشد که  یزود او مدع یلیخ .استهنگه داشتن کارگران از حکومت باخت رونیب یبرا

 یکسان یبرا .ابدی« تکامل» سمیالیبه سوس جاًیکنند و جامعه تدر بیرا به نفع کارگران تصو یاصالحات توانندیم پارلمان

که کسب  دندکریدرک م یو تروتسک نیمثل لن یونیانقالب .زیچ چیه ییبود و هدف غا زیجنبش همه چ ن،یمثل برنشتا

 یهاتیالفع .کارگران کمک کند یاسیس یسطح آگاه شیمطلوب است که به افزا یزمان یدر انتخابات پارلمان یکُرس

که نحال آ .باشدبرای انقالب کارگر  ۀطبق یعموم فیتابع وظا دیدر پارلمان الزاماً با «انقالبی»ی هاستیالیسوس

ت آلمان، کرادمو الیاست که حزب سوس خاطر نیبه هم .دندیفهمیرا تماماً متفاوت م کیتاکت ،یپارلمان یهاستیالیسوس



 

34 

 

حزب » یِپارلمان ندگانِیاول، نما یبه جنگ جهان یمنته ۀدور در .بودهکرد میترس واضحی زیخود تما تیفعال یهاحوزه نیب

در پارلمان  ها حفظ نفوذشانآن بیترت نیا به .شدند یپرستهنیم میبه نفع جنگ، تسل یبا رأ «آلمان تدموکرا الیسوس

دمدت را هرگونه تعهد بلن «هاستیالیسوس» اصطالحبعد از اینکه این به .کارگر قرار دادند ۀطبق یرا در برابر منافع جمع

 .تن جان خود را از دست دادند هاونیلیتابع اهداف کوتاه مدت کردند، م

ه ورود ب یکارگر در سراسر اروپا برا هاونیلیآغاز جنگ م در .گرفتند یدر پ ریمغا یکردیرو هابلشویکدر عوض  اما

جنگ، احساسات و  یسنگرها رحمیب تیواقع ۀاما به محض تجرب .کردند یسینونام کشورشان یمل یهاارتش

 عتِیه طبک داردوجود  یتیاقل شهیهم .شدت ناموزون استکارگر به ۀدرون طبق یِآگاه برهههر  در .کرد رییتغ انشیهادگاهید

 نیارگر را دارد؛ اما اک ۀکلّ طبق یاسیسطح س شیل افزایپتانس تیاقل نیکه ا دیدیم نیلن .فهمدیجنگ را م یستیالیامپر

 .دومتشکل ش یحزب انقالب کیمذکور در قالب  تیاقل نیکه ا دادیرخ م یتنها زمان

 یورامپرات یهاامر باعث نامحبوب شدن حزب در چشم توده تیدر بدا ک،یکه موضعِ ضدّ جنگِ حزب بلشو دیدیم نیلن

 سوق هاکیبلشو یهااستیمردم را به سمت س یهابحرانِ برخاسته از جنگ توده کهنیاما به محض ا شود؛یم یتزار

 کیاهداف  یِسازمرتبط یِدگیچیبه پ کیو تاکت یاستراتژ نیبنابرا .جبران خواهد شد کیامر به لحاظ استراتژ نیدهد، ا

 .کارگر اشاره دارند هاونیلیم یاسیس یبه آگاه یحزب انقالب

 آن انقالبی سیرم با منطقی انسجام در و شانعمومی استراتژی از تابعی که هستند هاییتاکتیک مبلّغ انقالبی، پیشروان

 سیاسی درتق کسب منظور به باالتر سطحی به موجود مبارزۀ انتقالِ کمونیستی، تاکتیک هدف آن؛ با تضاد در نه و باشد

 داری؛رمایهس از امتیاز کسب برای فشاری اهرم یا زنچانه گروه یک سطحِ به شدن تبدیل نه و است کارگر طبقۀ دست به

 حوزه این هک شرط این با منتها گذارند،نمی بیرون را رفرم حوزۀ مطالبه برای هرگز انقالبی هایسوسیالیست معنا این به

 انقالبی بارزۀم هایتاکتیک این بر عالوه. دهند ارتقا مطالبات از باالتری سطح به و کنند رادیکالیزه بتوانند سرعت به را

 کندمی پیدا تباراع زمانی تنها تاکتیکی هرگونه رو این از. باشند داشته جنبش در را اعتراض یک کردنِ فراگیر خصلت باید

 یا نظری نتۀچ از هرگز هاییتاکتیک چنین. باشد داشته داریسرمایه ضدّ و طبقاتی مبارزۀ ارتقای در گشایشی بتواند که

 در زمان طی در و شوندمی پرورده مشخص شرایط از مشخص تحلیل با بلکه آیندنمی بیرون مدون پیش از برنامۀ یک

 . خورد خواهند محک و گذاشته آزمون به جنبش
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 طلبیعلیه فرصتب: 

ا به درک مقتضی، همواره با اتک یهال سیاسی و در اتخاذ تاکتیکئدر رویکرد خود نسبت به تمامی مسا هر نیروی انقالبی

منافع  های تاریخ،داری، دینامیسم سیاسی جامعۀ طبقاتی و فهم سیستماتیک درسهای نظام سرمایهمندیعلمی قانون

گیری تجهو  اندازچشمو  برنامهو  کارنامۀ تاریخیبه  در ارزیابی هر گرایش سیاسیو  دبنیادی طبقۀ کارگر را مدنظر دار

بال کسب گرایشی که به دن یعنیطلبی قرار داریم؛ سرسختانه در تقابل با فرصت ما از این رو .کندآن نگاه می طبقاتی

و « گراییواقع»طلبان بارها در پوشش فرصت. کندمدت، منافع بلندمدت طبقۀ کارگر را قربانی میمنافع تاکتیکی کوتاه

های سیاست .گذارندرا زیرپا میبنیادین ، اصول «دگماتیسم» از و دوری «پذیریانعطاف»و به بهانۀ « یگرایامکان»

اً های کلی و سطحی و غیرمارکسیستی و نتیجتدرست از آن رو که بر ارزیابی پلیتیک()رئال «گرایانهواقع»اصطالح به

 ست.افاجعه انجامیدهگرایانه و نادرست از شرایط عینی و دینامیسم مبارزۀ طبقاتی استوار است، به غیرواقع

های قوی اقتصادی و اجتماعی در نظام بلکه ریشه .و اشتباه تئوریک نیست طلبی صرفاً محصول یک خطافرصت

نمو  شو وتخاصم در درون جنبش کارگری ننیروهای طبقاتی م یبه صورت انعکاس و تجلی فشارها داری دارد وسرمایه

دل  دهم اززطلبی برنشتاین که اواخر قرن نواز فرصت -طلبیلیات عریان فرصتپای تمامی مظاهر و تج ردّ .کندمی

آورد تا از درون حزب بلشویک سر بیرون 1981طلبی استالین که در دهۀ سی آلمان بیرون آمد تا فرصتدموکراسوسیال 

وذ نیروهای اجتماعی بورژوایی به نف -در انترناسیونال چهارم 1911طلبی میشل پابلو و ارنست مندل در اوایل دهۀ فرصت

ه این مبارزه علی .طلبی استاین دلیل اصلی تجدیدنظرطلبی و فرصت .گرددمی باز کارگرطبقۀ در ی یبورژواو خرده

   .ریزی حزب که از ملزومات آن استها، نه انحراف از پیگرایش

 سانتریسمج: علیه 

سانتریسم بنا به ماهیت این انحراف، یکی از موجزترین تعاریف را تروتسکی به دست با وجود دشواری در تعریف مفهوم 

 :1استداده

                                                            

 1993؛ فوریه «سانتریسم و انترناسیونال چهارم.» 1
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 مایل حرف رد و است متواری تئوریک الزامات از ممکن جای تا. است التقاطی و شکلبی سانتریسم تئوریک، منظر از

 به تواندیم مارکسیستی تئوری تنها کند درک کهاین بدون بداند، مرجّح تئوری بر را «انقالبی پراتیک» که است

 .ببخشد انقالبی جهت پراتیک

 منشویکی نۀکه هایاستدالل به انقالبی هایمارکسیست برابر در: دارد انگلی حیاتی سانتریسم ایدئولوژی، حوزۀ در

 نخست وهلۀ در و مارکسیست از را اشاصلی هایاستدالل هاراست برابر در دیگر سوی از و}...{  یازدمی دست

 نقد رو ینا از و رودمی طفره عملی الزامات از کند،می کُند را نقد تیز لبۀ هرچند گیرد؛می وام هالنینیست-بلشویک

 .کندمی معنیبی را خود

 کهاین افاًمض. کندنمی ایاشاره سانتریسم به اما دارد،می اعالم رفرمیسم با را خصومتش درنگبی سانتریست یک

 وستد سانتریسم دیگر بیان به یعنی داند؛می غیره و «دلبخواهی» و «ناروشن» هم را سانتریسم تعریفِ خودِ وی

 .شود صدا اسمش به که ندارد

 است ایلم یعنی نگرد؛می انقالبی اصول به نفرت با است، مردّد هایشروش و مواضع در همیشه که سانتریست یک

 .دهد قرار را تشکیالتیخرده دیپلماسی و شخصی مانورهای اصولی، سیاست جای به که

 کند، خم سر روترهامیانه برابر در که است مایل دارد، معنوی وابستگی راست هایگروه به همواره سانتریست یک

 .ندک سفیدکاری کارگران برابر در را اعمالشان و بزند لب به سکوت مُهر شانطلبانهفرصت گناهان به نسبت

 او...{ } بگذارد سرپوش خودش هایدودلی بر کندمی سعی «گراییفرقه» خطر به ارجاع با اغلب سانتریست یک

 درک تیتشکیال کمال و سیاسی انسجام موضع، صراحت اصول، اصالت به نسبت دغدغه معنی به را «گراییفرقه»

 .کندمی

 میان بورژوازیخرده که جایگاهی به شبیه درست. گیردمی مارکسیسم و طلبیفرصت میان موضعی سانتریست یک

 .کندمی تحقیر را دومی و کندمی سجده اولی برابر در او: کندمی اشغال پرولتر و دارسرمایه

 برهۀ در هک کندنمی درک او .دهدمی تمییز -کوری نه اگر-بینیکوته با را خود سانتریست المللی،بین عرصۀ در

 {...} شود ساخته المللیبین حزب یک از جزئی عنوانبه تواندمی تنها ملی انقالبی حزب یک کنونی
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 تیکیتاک روش یک از و تهی اشانقالبی محتوای از را آن اما خورد،می قسم واحد جبهۀ سیاست به سانتریست یک

 .کندمی مبدل اعلی اصل یک به

 توسلم باررقت اخالقی هایدرس به خود ایدئولوژیک پوچی کردن پنهان برای است آماده همیشه سانتریست یک

 .بگیرد شکل واندتمی انقالبی سیاست و انقالبی دکترین مبنای بر تنها انقالبی اخالقیات که کندنمی درک وی. شود

 کهاین برای تنها اام بدهد، تن هم هاگیرینتیجه تندترین به حتی شرایط فشار تحت بسا چه التقاطی-سانتریست یک

 اعانو رایب را جا پذیرفته، را پرولتاریا دیکتاتوری که سانتریست یک مثالً. دربرود زیرشان از عمل در بالفاصله

 .گذاشت بازخواهد طلبانهفرصت تفسیرهای

 د: مطالبات انتقالی

خیر داری، تسسازی طبقۀ کارگر برای مبارزۀ انقالبی علیه سرمایههدف استراتژیک ما چیزی نیست جز آموزش و آماده

 . هدف ما نه اصالح، بلکه سرنگونیاستقرار دولت کارگری و نهایتاً بنای یک جامعۀ سوسیالیستیقدرت سیاسی، 

های دهترین توجه به شرایط زندگی توترین و موشکافانه. با این حال رسیدن به این هدف مستلزم دقیقداری استسرمایه

ک لبات فعلی و مبارزات مشخص و کنکرت طبقۀ کارگر از یبندی مطالباتی است که بتواند بین مطاوسیع کارگر و فرمول

مک کرد که در ها ک. به بیان دیگر باید به تودهانداز انقالب سوسیالیستی از سوی دیگر یک پیوند ایجاد کندسو و چشم

مطالبات ای از جموعهجریان مبارزات روزمرۀ خود پُلی میان مطالبات فعلی و برنامۀ سوسیالیستی انقالب بزنند. این پُل با م

کند و با ارتقای . مطالباتی که از شرایط عینی و سطح آگاهی فعلی اقشار وسیع طبقۀ کارگر آغاز میشودساخته می انتقالی

 !رساند: تسخیر قدرتداری، طبقۀ کارگر را ناگزیر به یک نتیجۀ نهایی میسطح آگاهی ضدّسرمایه

 و سکیکائوت قلم به ارفوت توان یافت. پیش از آن برنامۀدر مصوبات کمینترن می را« برنامۀ انتقالی»ریشه مفهوم 

 نظام لغایا معنی به «حداکثری» اصطالحبه برنامۀ اول. شدمی تقسیم دیگریک از منفک کامالً بخش به دو برنشتاین،

 هب موسوم داریسرمایه چهارچوب در فوری هایرفرم «عملی» برنامۀ دوم و سوسیالیسم با اشجایگزینی و داریسرمایه

 و یدمکراس سوسیال جنبش در راست به چرخش تئوریکِ بندیفرمول و انعکاس تفکیک، ینا .بود «حداقل برنامۀ»

 .بود سوسیالیستی انقالب جای به پارلمانی و تدریجی سوسیالیسم نشاندن
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 برنامۀ» از دمکراتیک-سوسیال برداشت صراحتاً ،1911 انقالب در هابلشویک تجربۀ مبنای بر کمونیست انترناسیونال

-ژوئن ختاری به سوم کنگرۀ مصوب) «هاتاکتیک پیرامون تزهایی» در کمینترن و کرد رد را «حداکثر برنامۀ» و «حداقل

 :کرد اعالم( 1981 ژوئیۀ

. کشندمین پیش کند،می خدمت داریسرمایه لرزان هایبنیان بهبود و تقویت به که را حداقل برنامۀ کمونیست احزابا»

 خود دفه این به دستیابی برای کمونیست احزاب اما. داریسرمایه نظام نابودی از است عبارت هاکمونیست اصلی هدف

 این حققت برای باید کمونیست حزب. باشند کارگر طبقۀ فوری نیازهای نمود که کنند مطرح را مطالباتی بایستمی

 بزنند دست ایتوده هایکمپین سازماندهی به باشند، داشته خوانیهم داریسرمایه نظام تداوم با کهاین از فارغ مطالبات

 متقاعد هاتوده راگ و باشد پرولتر وسیع هایتوده فوری نیازهای با متناظر کشندمی پیش هاکمونیست که مطالباتی اگر ...

 آغاز قطۀن به موضوعات این ولح مبارزه صورت آن در مطالبات، این تحقق با مگر نیستند زندگی تداوم به قادر که شوند

 .شودمی مبدل قدرت برای مبارزه

 را رولتاریاپ مشخص مطالبات برای ایمبارزه ها،رفرمیست و هاسانتریست حداقلی برنامۀ جای به کمونیست انترناسیونال

 لفمخت مراحل و کندمی دهینسازما را پرولتاریا گیرد،می چالش به را بورژوازی قدرت خود کلیت در که کندمی عرضه

 پرولتاریا تاتوریدیک به نیاز آگاهانه وسیع هایتوده کهآن از پیش حتی. کندمی ترسیم را پرولتاریا دیکتاتوری برای مبارزه

 حول بارزهم به تریبیش و تربیش مردم هرچه. دهند نشان واکنش منفرد مطالبات یک هر به توانندمی نیز کنند درک را

 به غازآ کارگر طبقۀ کند، پیدا تصادم داریسرمایه جامعۀ نیازهای با هاتوده نیازهای هرچه و شوند کشیده مطالبات این

 نانآ مبارزۀ اصلی انگیزۀ درک، این. بمیرد باید داریسرمایه بماند، زنده خواهدمی اگر که کرد  خواهد واقعیت این درک

 این لحو مبارزه اتحاد و تعمیق و بسط از است عبارت کمونیست احزاب وظیفۀ. بود خواهد پرولتاریا دیکتاتوری برای

 ...«. مطالبات

 رنامۀب پیرامون کمینترن چهارم کنگرۀ قطعنامۀ نویسپیش» روسیه کمونیست حزب مرکزی کمیتۀ ،1988 نوامبر

 بحث به رهکنگ همان در بوخارین و رادک زینوویف، تروتسکی، لنین، سوی از که کرد تهیه را «کمونیست انترناسیونال

 باید ذکورم باتمطال کهاین و شد تأکید «انتقالی مطالبات برای مبارزه ضرورت» بر قطعنامه نویسپیش. شد گذاشته

 .شوند بیان ملی کمونیست احزاب برنامۀ در صراحتاً باید شرایط این و باشد « مشخص زمانی و مکانی شرایط به وابسته»
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 .شد گذاشته کنارهم  انتقالی مطالبات ایدۀ ،1981 دهۀ در کمینترنلطۀ استالینیسم بر س با حال این با

 بود، نقالبا جای به رفرم توجیه برای حداکثر و حداقل برنامۀ تاریخی تقسیم مبتکر دمکراسی سوسیالجناحِ راست  اگر

 انقالب و راتیکدمک انقالب) انقالب متمایز مرحلۀ دوبا اتکا به آن،  بندی،تقسیم این دوبارۀ کاربست با عمالً استالینیسم

  .کرد استخراج را( سوسیالیستی

 هایبندیفرمول از که بود تروتسکی رهبری به کمونیستی زیسیونوپا جنبش کمینترن، بوروکراتیک انحطاط دنبال به

 ینتدو تالش نای نتیجۀ. کرد ترغنی را آن و دفاع انتقالی، برنامۀ توسعۀ و تکوین زمینۀ در کمینترن نخست کنگرۀ چهار

 .بود چهارم انترناسیونال برای «انتقالی برنامۀ»

ا ، افزایش دستمزد متناسب ببهداشت و درمان و آموزش، مسکن مطالباتی نظیر اشتغال همگانی، دسترسی همگانی به

سناد دموکراتیزه کردن محیط کار، انتشار ااند، تشکل مستقل کارگری و های مصرف مردمی تعیین کردهتورمی که کمیته

 ها وانهها و مؤسسات مالی رو به عموم، اعمال کنترل و مدیریت کارگری در کارخهای بزرگ و بانکحسابداری شرکت

های بزرگ و ها و شرکتسازی کارخانههای کالن، ملیمؤسسات و ادارات، مالیات تصاعدی بر درآمد ثروتمندان و ارث

کنترل و نظارت کارگران، انحالل ارتش دائمی و مسلح شدن مردم در شرایط جنگ و غیره، از جملۀ استراتژیک تحت 

ید در نظر داشت که برنامۀ انتقالی یک نسخۀ حاضر و آماده نیست که بتوان هر با .ترین مطالبات انتقالی هستندتادهجااف

ک بار و این برنامه ی .لحظه بنا به خواست خود و بدون بستر سیاسی مشخص، مطالباتی را از آن دستچین و مطرح کنیم

 .شودل میخورد و تکمییقل میشود، بلکه پویا است و بنا به دخالتگری در مبارزات مختلف، صبرای همیشه نوشته نمی

 کار دستور در ایران، مشخص شرایط از مشخص تحلیل با را انتقالی مطالبات طرح ،پیشینه همین به اتکا به ما گرایش

ن کمیته . اییمامحقق کرده« کمیته عمل سازمانده کارگری»در قالب  ماکارگیری این برداشت از برنامه را به .استداده قرار

ای از درون ایران و با اتخاذ مجموعه-ارگان سازماندهی است که با حفظ استقالل نسبی در سازماندهی داخل کشوریک 

دقیقاً چنین هدفی را دنبال  -های عملی در جنبش روز کارگری ایران استاز مطالبات انتقالی که محصول دخالتگری

 .2کندمی

                                                            
 www.ksazmandeh.wordpress.com. رجوع به سایت کمیته: 8 
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 دموکراتیک و انقالبیمجلس مؤسسان ح: 

ا باید با پاسخ به این پرسش آغاز کرد که مجلس مؤسسان چیست؟ مجلس مؤسسان اساساً عبارت است از هیئتی در ابتد

بنابراین  .اش تدوین قانون اساسی یا به بیان دیگر تعیین شکل حکومت بعدی استگیری و تنها وظیفهکه هدف از شکل

مداری و شان دربارۀ شکل حکومتهای متفاوتبا برنامه محلی است که نمایندگان طبقات متخاصم جامعه رااین مجلس، 

هایی که منافع طبقاتی خاصی را نمایندگی آورد و به محل تصادم و رویارویی برنامهمی نحوۀ ادارۀ جامعه در خود گرد

 .شودکنند بدل میمی

دست  مکمونیسآمیز به مسالمتتوان از خالل چنین مجلسی و به صورت هرگز چنین توهمی ندارند که می هاکمونیست

خواهد ف ستم تعیین تکلیقدرت است و نهایتاً با رویارویی مسلحانه میان طبقات حاکم و تحت ه بر سریافت؛ چون مسأل

ها هنوز در موقعیت ضعف قرار دارند و برنامۀ انقالب سوسیالیستی هنوز مورد قبول طبقۀ . اما در شرایطی که کمونیستشد

رگزاری ها از طرح شعار بلنینیست-نشده، و حکومت بورژوایی حاکم در شُرُفِ سرنگونی است؛ هدف بلشویککارگر واقع 

های این است که با استفاده آن، ضمن تبلیغ برنامۀ انقالبی خود، رهبران بورژوایی و رفرمیست و خیانت« مجلس مؤسسان»

 .شا کننداف -های کارگردر عمل رو به توده–شان را بالقوه و بالفعل

انند وتتیک به طور اعم و شعار مجلس مؤسسان به طور اخص میدموکراطور که تجربۀ تاریخی نشان داده، شعارهای همان

 ها عموماً مطالبۀ فراخواندن مجلسها و سانتریسترفرمیست. د و هم از منظر رفرمیستیهم از منظر انقالبی مطرح شو

ا در چنین شرایطی یک مجلس مؤسسان تنه .کنندشنهادی رو به طبقۀ حاکم مطرح میمؤسسان را به صورت یک طرح پی

ها نینیستل-برعکس بلشویک. ابزاری در دست طبقۀ حاکم خواهد بود، به این دلیل که تحت کنترل این طبقه قرار دارد

ان ها، بلکه یک مجلس مؤسسکردن تودهعنوان ابزاری برای فرونشاندن و آرام سازشکار به خواهان نه یک مجلس مؤسسانِ

های مسلح هاز سوی تودبه این معناست که مجلس مؤسسان پس از سرنگونی رژیم و « انقالبی»صفت  .هستند انقالبی

به بیان دیگر مجلس مؤسسان انقالبی، محصولِ  .شودهای عمل و میلیشیاها فراخوانده میمتشکل در شوراها و کمیته

قدرت  ای ازکم دورهگیرند یا دستهای تحت ستم قدرت میالبی است که طی آن یا طبقۀ کارگر و تودهیک خیزش انق

 .کننددوگانه را آغاز می

 ، شعار مجلس مؤسسان را چنین توضیح داد:بودهنوشت 1911حۀ انقالب ای که در بحبولنین در مقاله
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به صورت جداگانه درنظر بگیریم، در حال حاضر شعارِ بورژوازی خود و شعار یک مجلس مؤسسان مردمی را اگر به خودی»

اش تنها سرنگونیِ حکومت تزار و جایگزینی .طلبدطلب است، شعاری که معامله میان بورژوازی و حکومت تزار را میسلطنت

بی عارِ مبارزۀ انقالتواند شاش فراخواندن مجلس مؤسسان مردمی خواهد بود، میبا یک حکومت موقت انقالبی که وظیفه

پس بگذاریم که پرولتاریای روس از این نظر هیچ توهمی نداشته باشد؛ پرولتاریای روس وسط هیاهو و هیجانات  .باشد

اگر نیروی مردم مسلح حریف نیروی مسلح حکومت نباشد، اگر  .شودعمومی با استفاده از شعارهای خودش فریفته می

نشود و جایش را به یک حکومت موقت انقالبی ندهد، در آن صورت هر مجلس نمایندگی با هر مار  و حکومت تزار تار

دگان بورژوازی بزرگ خواهد بود که با هدف نیدر واقعیت امر مجلس نما -و غیره «مؤسسان»، «مردمی»اعم از  -پسوندی

 .«استزنی با تزار برای تقسیم قدرت برگزار شدهچانه

چین و فاجعۀ سیاست استالینیستی، بر این اصل تأکید  1981-1981نیز پس از تجربۀ انقالب به همین ترتیب تروتسکی 

 کرد و گفت:

و  به یک انتزاع توخالیدهد، ای فراخوانش را میچه برنامهکه چه کسی و با  نگویداگر کسی  -شعار مجلس مؤسسان »

ا مطرح مهمین فردا شعار مجلس مؤسسان را در مقابل تواند چیانگ کای شک می .شودمحض بدل می اغلب شارالتانیسمِ

 ما خواهان مجلس مؤسسانی .خودش را در برابر ما مطرح کرده "کارگری و دهقانی"ن نیز برنامۀ که همین االکند، کما این

جدی و  ها راهاین تن .هستیم که نه چیانگ کای شک، بلکه کمیتۀ اجرایی شوراهای کارگران و دهقانان فراخوانده باشد

 .«استهشدتضمین

که ها بتوانند در آن شرکت کنند و هم اینیعنی هم کمونیست .تیک باشددموکرایک مجلس مؤسسان انقالبی، باید 

نمایندگان باید همیشه و در هر لحظه بنا به خواست  .نمایندگان این مجلس بر مبنای مجامع عمومی محلی انتخاب شوند

 .گان قابل عزل باشند و حقوقی معادل با دستمزد یک کارگر ماهر بگیرنددهندرأی

ها تنها با تحلیل مشخص از طور؟ در این حالت سوسیالیستشد، چهاما اگر مجلس مؤسسان به نحو ارتجاعی فراخوانده 

هیتش در افشای ماتوانند تصمیم بگیرند آیا این مجلس مؤسسان را تحریم کنند یا برای شرایط مشخص است که می

به  .د بودواهکننده خآگاهی طبقاتی، فاکتورهایی تعیین جا وضعیت مبارزۀ طبقۀ کارگر ودر این .عمل، در آن شرکت کنند
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ها نباید های مردم هنوز به یک مجلس مؤسسان رفرمیستی توهم دارند، سوسیالیستاین معنی که اگر طبقۀ کارگر و توده

 .بلکه در عوض با یک برنامۀ انقالبی خواهان برگزاری انتخابات مجلس شوند آن را تحریم کنند،

ها باید مطالبۀ یک مجلس مؤسسان طور؟ آیا در این حالت هم سوسیالیستاما اگر شوراها نقداً شکل گرفته باشند چه

سی وکرادمه کارگران هنوز به چچنان .انقالبی را مطرح کنند؟ پاسخ به این سؤال نیز بستگی به شرایط مشخص دارد

را شکل  -یعنی دیکتاتوری پرولتاریا بر مبنای شوراها و میلیشیاها -سی پرولتریدموکرابورژوایی توهم داشته باشند و 

د حتی در انطور که تجربیات تاریخی به ما نشان دادههمان .سی نبینند، در این صورت پاسخ مثبت استدموکراتر عالی

چه ، چنان11و یا ایران در مقطع انقالب بهمن  1913-1911، پرتغالِ 1999تا  1991های انقالبی مثل اسپانیای ههطول بر

کتۀ باید این ن .کنندسی بورژوایی حفظ میدموکراها توهمات خود را به یک حزب انقالبی مجرب در صحنه نباشد، توده

ژوایی از سی بوردموکراها توهمشان را به د نشانۀ آن نیست که تودهوظریف را به یاد داشت که تشکیل شورا به خودی خ

ار پدید هم یابی مبارزهوان ابزار سازماننعبه در عین حال اغلب ،تیک مبارزهدموکراگان ارعنوان شورا به .انددست داده

های اند که به این شوراها به چشم ارگانای نرسیدههای تحت ستم عموماً به مرحلهگران و تودهربدایت امر کادر  .شودمی

های بورژوا و بورژوا و نه نیروگیری شوراها، اغلب، نیروهای خردهکه در آغاز شکلدانیم مضاف بر این، می .قدرت نگاه کنند

 .گیرندمی ا را در این شوراها به عهدههانقالبی هستند که رهبری توده-پرولتری

هایی هتواند توددر حکم شعاری است که می عار مجلس مؤسسان انقالبی برای مابا در نظر گرفتن همۀ این فاکتورها، ش

 ن(سسا)مجلس مؤ بورژوایی سیِدموکراترین شکل عالی برایسی بورژوایی توهم دارند، برای مبارزه دموکرارا که هنوز به 

لیه طبقۀ حاکم تیک را عدموکراتواند به این ترتیب نقش یک ابزار فراخواندن یک مجلس مؤسسان انقالبی می .بسیج کند

اش های خائنانۀ دشمنان طبقاتید و هم با سیاستخود را سازمان بدهایفا کند و به طبقۀ کارگر کمک کند که هم قدرت 

 .مقابله کند

ها در تقبیح مطالبۀ مجلس مؤسسان انقالبی، آن هم با این استدالل که طرح چنین شعاری اولتراچپهای بنابراین لفاظی

ین استدالل ا .ربط استسره بیدارد، یککومت کارگری بازمیحو تشکیل  یها را از مبارزه برای انقالب سوسیالیستتوده

دموکراسی شورایی و دیکتاتوری پرولتریا را درک و هضم  طبقۀ کارگر نقداً برتریتواند درست باشد که  تنها زمانی می

ی نیست تردید صورتدر این  .چنان بخواهند نشانی مجلس مؤسسان را به آنان بدهندها همکرده باشد، ولی سوسیالیست

اکتیکِ تاما در غیر این صورت  .که طرح چنین شعاری، مانعی در برابر به سرانجام رسیدن مبارزۀ طبقاتی کارگران است
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علیه نیروهای  و افشاگری عملی در تبلیغ و تهییج انقالبی مؤثر فرصتیتیک، دموکراشعار مجلس مؤسسان انقالبی و طرح 

 کردنشان است.رفرمیست و منزوی

 :نویسدمیها در این ارتباط بندی تجربۀ بلشویکلنین در بخشی از جمع

 اند یا مدتی کوتاه؛ مسأله این است کههای بورژوایی برای مدتی طوالنی وجود داشتهن نیست که پارلمانمسأله ای ...»

-ک و سیاسی و عملی آمادگی پذیرش نظام شورایی و انحالل پارلمان بورژواه حد به لحاظ ایدئولوژیهای کارگر تا چتوده

، طبقۀ کارگر 1911را و تماماً موثق است که در فاصلۀ سپتامبر و نوامبر وچچونبی . این یک واقعیترا دارند ...تیکدموکرا

شهری و سربازان و دهقانان روسیه به خاطر وجود شرایطی خاص، استثنائاً آمادگی کامل پذیرش نظام شورایی و انحالل 

یش ا مجلس مؤسسان را منحل نکردند، بلکه چه پهبا این وجود بلشویک .های بورژوایی را داشتندترینِ پارلمانتیکدموکرا

اره کردم ای که باالتر اشامیدوارم در مقاله .و چه پس از تسخیر قدرت سیاسی از سوی پرولتاریا در انتخابات شرکت کردند

ای نتیجه .ر آوردالعاده مفید( به باالعاده ارزشمند )و برای پرولتاریا، فوقت کرده باشم که این کار چه نتایج سیاسی فوقاب. اث..

ه تیک، حتی چند هفتدموکرا-که شرکت در یک پارلمان بورژوا استهچون و چراست: اثبات شدتوان گرفت، بیکه می

زند، بلکه ی انقالبی نمیاولتاریرای، نه فقط آسیبی به پپیش از پیروزی جمهوری شوروی و حتی پس از چنین پیروزی

 .«ستندهایی سزاوار از میان رفتن هبات کند که چرا چنین پارلمانثمانده اهای واپسکند که پرولتاریا به تودهمیعمالً کمک 

شعار مجلس مؤسسان انقالبی بنا به تمام توضیحات فوق، از اهمیت و موضوعیت امروزین نیز در کشورهایی نظیر ایران 

گیری؛ تا خواست عمومی و فراگیرِ براندازی و سرنگونی از قدرت 11ب تجربۀ شکست شوراهای مقطع انقال .برخوردار است

انقالبی پیشتاز و ضعف نیروهای سی بورژوایی و لیبرال؛ تا غیاب یک حزب دموکراو توهم به « حکومت آخوندی»

 .طلبندکمونیست، همه و همه طرح تاکتیکی چنین شعاری را می

 اندازشمچط یک نیروی انقالبی مطرح شود که بتواند شرایط دفاع مؤثرتری از این تاکتیک تنها در شرایطی باید توس

مجلس »را در مقابل طبقۀ کارگر فراهم کند و به نقیض این هدف بدل نشود. برای اینکه شعار « دموکراسی شورایی»

ات صریح از حال با دفاعیهمهکارکرد تاکتیکی خود را از دست ندهد و به هدفی رفرمیستی تقلیل نیابد، باید در « موسسان

 همراه شود. «انداز شوراییچشم»و  «داریسرنگونی سرمایه»انداز چشم
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 تحریم فعال انتخاباتخ: 

 .کندمیا پیددر طیف چپ به طور کلی بروز  اصلیروزهای انتخابات نمایشی رژیم، سه گرایش  به عموماً با نزدیک شدن

 در انتخابات «تاکتیکی» به شکلِ ان نه به شکل اصولی کهکه به زعم خودش هستند ایهای شرمندهطیف اول رفرمیست

اصطالح شرایط و توازن قوای عمومی را به سود جنبش کارگری و چپ تغییر ند تا بهنکمشارکت می جمهوری اسالمی

تا از  تاس دارانسرمایهیی از هاهمیشه دنبال اختالفاتی بین جناح .در واقع نگاه این طیف همیشه رو به باالست !دنده

و هراس،  با هول .است« دفاع از بد علیه بدتر»همین طیف است که مدافع استدالل  .یکی در برابر دیگری استفاده کند

ز خالصه به تریبون تبلیغاتی یک جناح او دهد هشدار میجنبش  آتیۀ تیره و تار نسبت به تحریم انتخابات در صورت

 طلبیتحلیل طبقاتی از سوی این طیف کامالً غایب است و فرصت .شوداستبدادی حاکم بدل می داریسرمایه

ترین برهۀ غایب است و فعالدر فاصلۀ بین دو انتخابات همیشه  .کندتوجیه می« تاکتیک»بورژوایی را با پوشش خرده

هم در طول « تاکتیکی»حتی به شکل  بورژواییکلِ خردهو غیرمتشاین طیفِ رفرمیست  .است بروزش در مقاطع انتخاباتی

به  .ودشمی در آنی بلعیدهبرعکس  .کند برداریبهره ی بین دو جناحهااز شکاف تواندگیریِ یک جناح نمیدورۀ قدرت

که از نینهایتاً بدون اد و نکمی داغها عمالً تنور انتخابات را ای صرفاً با این تحلیلبینیم دورههمین دلیل است که می

ت جاسمسأله این .برسدتا نوبت انتخابات بعدی  درومی در خواب زمستانی فروسال آینده  3د، شکافی استفاده کرده باش

باید در  هم هامنضبط قوی و مسلط است، بلکه تاکتیک و ها نیازمند یک تشکیالت انقالبیکه نه فقط استفاده از شکاف

اتژی دار علیه دیگری فاقد تطابق با استرکه در این مورد، حمایت از یک جناح سرمایه ژی قرار داشته باشدانسجام با استرات

 .انقالبی است

 .تحریم نداردماهیت درک صحیحی از  ولی .شود که خواهان تحریم انتخابات استجا پدیدار میاما طیف دومی هم در این

به ر زمان انتخابات د ها بایدآنندارد و  سوسیالیست مبارزینانتخابات ربطی به  بگوید د کهکنتنها به این بسنده مییعنی 

د آن کارهای دیگر چیستند و چرا ارتباطی به دخالتگری در کنوقت مشخص نمیهرچند هیچ .ندبپرداز خودشان کارهای

 «نشینیانهخ»و « انفعال»، «عملیبی» به معنایدر نتیجه برای این طیف، تحریم  ؟خصوصِ انتخابات ندارنداین روزهای به

های رأی و دعوت به سرنگونی رژیم با صندوق زدنِآتشهای ناممکنی مانند فعالیتیا حداکثر فراخواندن مردم به است 

رد و رژیم گیأیی هم آتش نمیشود، هیچ صندوق رکه انتخابات برگزار می نتیجه آنست !«رأی ما سرنگونی است»شعار 
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ری در جاواقعی و های این طیف به متنِ مبارزۀ ربطی تمام شعارها و فراخواناین دقیقاً یعنی بی !شودهم سرنگون نمی

 .جامعه

برای ما تحریم انتخابات  .شوندبه عنوان طیف سوم وارد دخالت می پیشروهای جنبش کارگریجاست که درست این

دهه کارنامۀ سیاهش یک اصل مفروض و مقدماتی  3داری جمهوری اسالمی ایران با در رژیم سرمایهاتیک غیردموکر

در  .دکنیم کنندگان متمایزاز سایر طیف تحریمما را  تحریم است که تاکتیکاجرای جا به بعد شکل و نحوۀ از این .است

انتخابات و فضای جامعه در این برهه، یک مسأله و فضای  .است یبخش از مبارزۀ فعال عملواقع از نظر ما تحریم، یک 

شود برای کشاندن مردم به پای صندوق جمهوری اسالمی مجبور می .دهدبار رخ میسال یک چهاربلکه هر  .روزمره نیست

ها را انو خیاباصطالح فضا را گرم به .کند تررأی و گرفتن ژست برخورداری از محبوبیت عمومی، جامعه را کمی سیاسی

ای ندارد کنترل اوضاع از دستش دهد، چرا که اصالً عالقههرچند همین را هم شدیداً تحت کنترل انجام می .کندبازتر 

در فاصلۀ دو انتخابات باید سفت و سخت مشغول  هاکمونیستتصور کنیم اگر  استهاشتبا ،به همین دلیل .خارج شود

ها و خیابان دهندباید مبارزه را ادامه  هاآنارزه باشند، اما وقتی انتخابات فرارسید در آن ایام ویژه مشغول استراحت بشوند! مب

به بیان دیگر باید  .ندزندانیان سیاسی و کارگری تبدیل کن دیدگان و تمامیتمامی ستم ، به تریبونکارگرانرا به تریبون 

یچ جای شعارهای کلی که هبه .استفاده کنیم داری حاکمو سرمایه انتخابات، علیه خودِ انتخاباتر وجود آمده دبهاز فضای 

 ۀ اصلیشنوک پیکان مبارزه را علیه ری فاده کنیم واست هتمایزی با نیروهای راست اپوزیسیون ندارد، از فضای سیاسی جامع

با شروع از سطح کنونی آگاهی طبقاتی کارگران مطالبات مشخص  .نشانه بگیریم داریوضع موجود، یعنی نظام سرمایه

 .داری باشیمدر پی جذب مبارزات دموکراتیک سایر اقشار تحت ستم به جنبش ضدسرمایه .انتقالی را تبلیغ و ترویج کنیم

ارک و معابر عمومی و پ ومحیط کار  در محالت وو شعارنویسی توزیع اعالمیه و پوستر و تراکت  نصب جا به بعد بااز این

های حثکنیم و هم مواضع و بهرجایی که بتوانیم، هم انتخابات را فعاالنه تحریم می آکسیون موضعی در اتوبوس و مترو و

واهند خکه یک الگو و سبک عملی را به کسانی که میدهیم و هم ایناند ارائه میخودمان را به مردمی که سیاسی شده

هایمان در حثب یتاسیون و تبلیغ و استدالل بر سرآژ ها یعنیدخالتگری نوع با این .دهیمانتخابات را تحریم کنند نشان می

  .کنیمپیدا می مخاطبو اجتماعی  هایبه تدریج پایهکه  استهجامع
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 اتحاد عملر: 

 حول موقتی تاکتیک یک عموماً عمل، اتحاد است؛ متفاوت اعم طور به «وحدت» یا« نظری اتحاد» با «اتحادعمل»

ر ب کارگری، جنبش موجود در هایگرایش از یک هیچ مثال عنوان به .است جنبش توافق مورد و «مشترک موضوعات»

 کردن عملی برای کافی توانایی به تنهایی نیز یک هیچ و داشته باشد اختالفی تواندزندانی نمیکارگران  از دفاع مسأله سرِ

 رد خارج و داخل در کارگری و چپ هایجریان و هاتشکل کل که شرایطی خصوصاً در .ندارد اختیار در مؤثر شکل به آن

 از کی هر حالت این در .نیستند وظیفه این انجام به قادر تنهایی به هرکدام و برندمی سر به افتراق و ضعف نهایت

 .بگذارند تراکاش به دیگران با مطالبه بر سرِ این را شانامکانات و توان نیرو، خود، استقالل حفظ ضمن توانندمی هاگرایش

 جمهوری داریسرمایه رژیم راندن عقب و فشار اعمال برای( غیره و هاآکسیون قالب در) حمایتی هایفعالیت ترتیب این به

 صورت بیشتری هایعمل ابتکار و هماهنگی با ،وسیع سطح در مداوم، طور به تواندمی آن، ضربات کردن خنثی و اسالمی

 .تقویت کندجنبش را  متعاقباً و بگیرد

 اقدف و در شرایطی که استهمبارزاتشان پراکند ندارند، را تشکالت مستقل خود ساخت اجازۀ کارگران که شرایطی در

 اقدامی تواندیم کارگری پیشروان و فعالین بین مشترک مطالبات حول به کارگری عمل اتحاد ایدۀ هستند، انقالبی رهبری

به آزمایش  متحدانه مبارزۀ روش ها،عمل اتحاد این درون از .باشد کارگران به نفس به اعتماد بازگرداندن جهت مؤثر

 را دیگریک به نسبت نزدیکی یا دوری درجۀ بر این، فعالین عالوه .دهدمی بروز را خود کارگری شود و قدرتگذاشته می

 میان آتی ترمشخص و ترنزدیک هایهمکاری برای ایزمینه خالصه و کنندمی پیدا را خود متحدین کنند،می درک

 .شودمی ایجاد دارند یکسانی نظریات و اندازچشم که نیروهایی

 جبهۀ سوم: س

گیری شکلطرفین جنگ، بلکه از  از داری، ما نه از یکیدر شرایط خطر حملۀ نظامی یا وقوع جنگ میان دو جبهۀ سرمایه

 .کنیممییک جبهۀ سوم انقالبی دفاع 

های چپ و مترقی جهان، از کارگران کشورهای درگیر جنگ یک جبهۀ مستقل و حقیقتاً انقالبی از تمامی سازمان

. ها، این جبهه را به یک آلترناتیو واقعی در مقابل دو گروه دیگر تبدیل کنندامپریالیستی خواهد خواست که با حمایت از آن

روز جنگ، از طریق بسیج کردن نیروهای خود در سطح کشور، و دست زدن فقط متحدین انقالبی قادر هستند در شرایط ب
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. خود را تاحدّ زیادی وادار به عقب نشینی کنند دولت های عمومی و مختل کردن سیستم، نیروی متخاصمِبه اعتصاب

رانی از تمامی کارگها به جای فراخواندن مردم به پیوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و ارتجاعی، باید مارکسیست

شان نشانه بگیرند، شورای سربازان را تشکیل های خود را به سوی افسراناند بخواهند که سالحهکه به ارتش اعزام شد

های نظامی را در سطحی های خود به سالح مجهز کنند، مهارتها را برای دفاع از کارخانجات و هم محلیدهند، توده

ویکرد صحیح، . رد و خالصه جنگی انقالبی را علیه امپریالیسم و بورژوازی کشور خود هدایت کنندها تعلیم دهنباال به توده

 هایاست. توده خودی اییِوو سایر نیروهای ارتجاعی بورژ متخاصمدفاع از یک خط مستقل مبارزه علیه ارتجاع رژیم 

های ها و قدرتژوایی دست پروردۀ امپریالیستمنتفع می شوند و نه از سایر نیروهای بور خودیزحمتکش، نه از رژیم 

. با تبلیغ و پیش بردن این خطّ انقالبی است که حتی در صورت حملۀ نظامی و استقرار یک رژیم ایارتجاعی منطقه

 های تحت ستم و استثمار به حقانیت و اعتبار نیروهای جبهۀ سومارتجاعی و تامغز استخوان وابسته به امپریالیسم، توده

. این راه واقعی مقابله با امپریالیسم و شکست آن، و صد البته یک مطالبۀ بسیار دشوار و غیرمعمول انقالبی پی خواهند برد

 .است

فاعی های د. زمانی که مسلح شدن مردمی در قالب یگانعناصری از این جبهۀ سوم، دقیقاً در تجربۀ کوبانی اثبات شد

روزه را در هم بشکند و حتی با وجود سطح  191المللی، توانست محاصرۀ بینای و همراه با موج وسیع همبستگی منطقه

ها . هرچند همان زمان نیز هشدار دادیم که رهبری این نیرواز خود غلبه کندپایین تکنیکی به نیرویی صدها بار نیرومندتر 

قرار  های خود را وجه المصالحهانداز سوسیالیستی و انقالبی به سادگی پایهچشمبه خاطر عدم برخورداری از یک برنامه و 

فقط رهبران کردهای سوریه وارد ائتالف به  . این نیز هشداری بود که با کمال تأسف تحقق پیدا کرد، یعنی نهدهدمی

امبر ، بلکه حتی صالح مسلم تا جایی پیش رفت که سپتاندنظام امپریالیسم را ایفا کردهشده و نقش پیاده رهبری امریکا

کند و تالش دارد دموکراسی را در سطح جهانی تقویت میامریکا ابرقدرتی است که »ای اعالم کرد: در مصاحبه 8111

 .«آن را در گوشه و کنار دنیا نشر دهد که

، منافع طرفین جنگ ارتجاعی را برای مردمی «بد و بدتر»ها به جای نگاه رو به باال و انتخاب میان ارتجاع مارکسیست

مسلح د؛ خواستار نکنتبلیغ میعلیه جنگ خود را  و بدیل د؛ برنامۀ سوسیالیستینکناند افشا میهکه در این مخمصه افتاد

تمرّد و سرپیچی ایجاد  طرفین نزاعد؛ در بین سربازان نشوشدن مردم، تشکیل واحدهای دفاعی و آموزش نظامی می

شان نشانه روند؛ سربازان فراری را به جبهۀ خود جلب شان را به سوی افسرانکند که سالحها را ترغیب مید؛ آننکنمی
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های نگ و سازماندهی اعتصاب عمومی برای عقب راندن دولتد؛ در کشورهای متخاصم به کارزار ضدّ جنکنمی

. یک گرایش مارکسیستی انقالبی، استقالل خود و جنبش کارگری را در هر دنزنداری از این جنگ دست میسرمایه

تواند در این حد ن. و حتی اگر کند، حتی اگر در اقلیت باشد و حتی اگر نتواند از سطح تبلیغاتی فراتر رودشرایطی حفظ می

اصلی پیش  . نهایتاً وظیفۀ استراتژیکداندفعالیتی داشته باشد، باز این را دلیلی بر حمایت از یکی از دو جبهۀ ارتجاعی نمی

است که بنا به ماهیت خود، نه در سطح ها فراموش شده، تدارک برای حزبی انقالبی بودهها که سال«مارکسیست»روی 

طیف ه دهد ک. مادام که این وظیفه انجام نگیرد، هر بار شرایط مشابهی رخ میشودجهانی تعریف میملی، بلکه در سطح 

هم  . اگر رویدادهای اینچنینیداری و امپریالیستی بکشاندسرمایهاین یا آن قدرت روی از های از چپ را به دنبالگسترده

 ها در چه شرایط دیگری به نتایج انقالبی خواهند رسید؟این صورت آن های چپ را به این نتیجه برساند، درنتواند گرایش

 جنبش ضدجنگ: ش

 شود:که مربوط به تشکیل جنبش ضدّ جنگ میتا جائی

ای متشکل از نیروهای مترقی جامعه علیه جنگ صورت گیرد و کارگران در رهبری این جنبش ما معتقدیم که باید جبهه *

 باشند.

ارزۀ داری و سوسیالیستی است،  چرا که هیچ مبیک جنبش ضدجنگ ناگزیر جنبشی ضدّ سرمایه همچنین معتقدیم که* 

نوان دلیل عداری بهکه این مبارزه بخشی از نبرد با نظام اقتصادی سرمایهتصور نیست مگر آنای علیه جنگ قابلجدی

تی و انداز سوسیالیسصر مترقی را به چشم. در این جنبش باید کارگران و همۀ عنابنیادی میلیتاریسم و جنگ باشد

های متقاعد کرد. برای این کار ارزیابی دقیق منافع اقتصادی و طبقاتی پشت استراتژی انترناسیونالیستی در جنبش ضدّ جنگ

 داری الزم است.های سرمایهامپریالیستی و تنازع میان دولت

دار ههای سیاسی طبقۀ سرمایاحت مستقل از کلیۀ احزاب و سازمانبایست به طور کامل و با صراین جنبش ضرورتاً می* 

 .باشد

انداز . چشمانداز انقالب مداوم طبقۀ کارگر پاسخ داد. جنگ مداوم بورژوازی را باید با چشمالمللی باشدبایدجنبشی بین *

این طریق  . تنها ازسیالیستی جهانی استملت و استقرار یک فدراسیون سو-استراتژیک این انقالب، الغای نظام دولت
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ت به سازی فقر و ارتقای فرهنگ بشریکناست که توسعۀ بابرنامه و عقالیی منابع و ذخایر جهانی و به این اعتبار ریشه

 .پذیر خواهد بودسطوح عالی امکان

 

 مسألۀ ملی از منظر مارکسیستی :پنجمفصل  

بورژوازی  .شدداری در بطن جامعۀ فئودالی زادهبا زایش و گسترش مناسبات سرمایه «ملت-دولت»و پدیدۀ  «ملیت»مفهوم 

 گیریاندازه وپولی  واحدهایهای محلی گرفته تا ها و خراجتاوپاگیر محلی، از مالیهای دستمحدودیت برای غلبه بر

دن گردآور .رفتبه شمار میبه جلو  ییآساها گام غولغلبه بر این محدودیت .بود واحد ، نیازمند یک بازار ملیمتنوع

حلیل به این اعتبار ناسیونالیسم نیز در ت .تاریخی مترقی عظیم بورژوازی بود ۀنیروهای مولد در یک دولت ملی واحد، وظیف

اش استقرار سلطۀ خود بر بازار و یکپارچگی سیاسیعنوان یک ایدئولوژی بورژوایی در جریان مبارزۀ بورژوازی برای نهایی به

 .پا به عرصۀ تاریخ گذاشت

های جنبش .اروپا را درنوردید 19و  12های ای بود که در قرنهای انقالبیاصلی خیزش انگیزۀناسیونالیسم بورژوایی، 

بودند، ها عطفی در بین این انقالبنقطۀ  1232های انقالب .خوردندجای اروپا به چشم میناسیونالیستی بورژوایی همه

ات مطالبکه با پرولتاریا  داد و هم ضدیتش را بارا نشان می کراتیکونی بورژوازی از انجام وظایف دماناتو هم چرا که

ب انقال»سزایی بر مسیر فکری مارکس و انگلس و طرح هاین تجربه تأثیر ب .بودهپا به عرصۀ تاریخ گذاشتاش سیاسی

 .از سوی آنان داشت« مداوم

توان ها به این مسأله را میو نخستین واکنش گردد، ادبیات مارکسیستی بسیار غنی استتا جایی که به مسألۀ ملی بازمی

سی )یعنی لهستان و ایرلند(، خطوط اسا زمانرویکرد مارکس و انگلس به دو مسألۀ ملیِ آن  .در آثار مارکس و انگلس یافت

 در مورد لهستان، مارکس و انگس جنبش ناسیونالیستی .برنامۀ انقالبی پرولتاریا را نسبت به این مسأله شکل دادند

پروس و اتریش و روسیۀ تزاری که روی هم رفته دژ ارتجاع اروپا در آن  طلبانۀ این کشور را در برابر اتحاد مقدسِاستقالل

اش دانستند؛ این حمایت از منظر منافع طبقاتی پرولتاریا و برای رفع موانع پیش پای توسعهمقطع بود، سزاوار حمایت می

 .بود
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انیا تواند در فرایند انقالب اجتماعی در بریتدیدند که میای میدر مورد مسألۀ ایرلند، مارکس و انگلس در ابتدا آن را مسأله

ر بین طبقۀ شووینیسم را د بودهشرایطی که انقالب اجتماعی در سکون بود و امپریالیسم بریتانیا توانستاما در  .حل شود

تحت  مارکس و انگلس بر این گمان بودند که .د، مبارزه برای استقالل ملی ایرلند اهمیت یافتانبگسترانگلیس کارگر 

 واند پرولتاریای بریتانیا را بیدار کند و ماشۀ انقالب اجتماعیتاین شرایطِ عینی و مشخص، پیروزی مبارزۀ رهایی ملی می

ألۀ ملی گذاران مارکسیسم از تجربۀ ایرلند دربارۀ مسترین درس بنیانمهم .بنابراین از استقالل ایرلند دفاع کردند .را بکشد

 .«تواند آزاد باشدکند نمیملتی که بر دیگر ملل ستم می»این بود: 

د در نظر ای که باینکته .استپس تاکنون، مسألۀ ملی به اشکال متفاوت در گوشه و کنار جهان خود را پدیدار کرده از آن

ر های بیداری ملی به طور همزمان در سراسداری، جنبشداشت، اینست که به دلیل توسعۀ اساساً ناموزون و نابرابر سرمایه

راتیکِ کوهای دمهای برهۀ انقالبمبارزه برای یکپارچگی ملی از ویژگی هرچندست که به همین دلیل ا .اندجهان رخ نداده

 .بوده، اما این بیداری ملی در اروپای شرقی و بالکان و آسیا با تأخیر در آغاز قرن بیستم فرارسید 1211تا  1129های سال

 بعد از کسب استقالل مستعمرات، مبارزات رهایی .دبخش ملی در افریقا بونیمۀ دوم قرن بیستم نیز شاهد مبارزات رهایی

هرچند  .تو معدود اسپایان یافته ثنای چند مورد )مثل ایرلند و باسک و فلسطین و کردستان و غیره( استهبخش ملی ب

نوز ه شمار است، اما مسألۀ ملیتعداد مللی که در حال حاضر مشغول مبارزه برای استقالل سیاسی خود هستند انگشت

 .مهم و مستلزم رویکرد سیاسی صحیح است

ای معین از اجتماعی است که در مرحله-یک پدیدۀ اقتصادی «ملت»طور که در ابتدا اشاره شد، از منظر تاریخی همان

ی خاص جامعۀ بورژوایی جایی که پدیدۀ ملت به شرایط وجوداز آن .داری( شکل گرفتتکامل جامعه )گذار به سرمایه

کوم به نتیجتاً در جریان تاریخ مح -مثل یک بازار واحد و رقابت اقتصادی با سایر جوامع بر مبنای این بازار -بستگی دارد

  .فناست

نی، داری در مقیاس جهاتوسعۀ سرمایه .های ملی استاز سوی دیگر مارکسیسم مدافع امتزاج و اختالط ملل و حذف شکاف

کیت خصوصی د، اما از سوی دیگر مالنالمللی پیدا کنتر ماهیتی بینلید و طبقۀ کارگر هرچه بیشباعث شده تا از یک سو تو

های رهایی نیرو از این رو .استهرشد نیروهای مولد ی برمانع، خود کههای رقیب باشد ملتبر ابزار تولید در دست دولت

جهان  ،عنوان نظامی که بر مبنای رقابت اقتصادیداری بهیهتنها با انقالب جهانی پرولتاریا و سرنگونی نظام سرما مولده

 .پذیر است، امکانکردهاوت تقسیم فهای متملتبه دولت را
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ی در حالتی که حت .المللی پرولتاریا است، ماهیتاً انترناسیونالیست استمارکسیسم که به دنبال شکل دادن وحدت بین

، جدید نیست« ملت-دولت»دهد، هدف پرولتاریا شکل دادن و تقویت یک می واحد رخ کشورانقالب پرولتری در یک 

زوله و نابود های پرولتری ناگزیر ایدر غیر این صورت انقالب .بلکه پیشبرد مبارزه برای گسترش انقالب به تمام دنیا است

اش و هم شرایط رهایی اشن طبقاتیاش و هم دشمکه هم شرایط بردگی مزدی زیرا پرولتاریا کشور ندارد .خواهند شد

  .المللی استبین

به ها تمل-رهایی بشریت تنها با الغای دولتها باور دارند که مارکسیستو  داندمی ارتجاعیرا مارکسیسم مرزهای ملی 

ریق ها به شهروند جهانی از طها هدفِ تبدیل انسانبه این اعتبار ما مارکسیست .های پرولتری ممکن استانقالب وسیلۀ

ألۀ ملی ، چگونه باید به مسمارکسیستی دیدگاه ازپس اکنون سؤال این است که  .کنیمامتزاج اختیاری ملل را دنبال می

 پیماید؟برخورد کرد که مسیری خالف جهت را می

-داری است، تعیین سرنوشت ملی تاریخاً و ماهیتاً یک حق سیاسی بورژواعصر سرمایه ملت محصول-جایی که دولتاز آن

اما  .رش شودداطبقۀ کارگر است که باید عهدهاین این حق، ناگزیر  تحققکراتیک است و به دلیل ناتوانی بورژوازی از ودم

چون  ،ناختن حق تعیین سرنوشت خرسند کندش تواند خودش را صرفاً با اعالم به رسمیتبرنامۀ انقالبی پرولتاریا نمی

برای   .اش(تواند درست چنین کند )هرچند بعد از خالی کردن این مفهوم از محتوای سیاسی واقعیبورژوازی هم می

 سیاسی استقاللمسألۀ جلوگیری از هرگونه سوء برداشت، باید از همان ابتدا روشن بیان کرد که مقصود از مسألۀ ملی، 

ستمی که  مستعمرات و ملل تحتدر نتیجه باید بین موقعیتِ مستعمرات، نیمه .قرار داردتحت ستم سیاسی  است کهملتی 

داری کوچک و اند و موضع کشورهای سرمایهملت خودشان( دست نیافته-اسی )یعنی دولتیقالل ساستههنوز ب

 .اند، تمایز قائل شویمملت خودشان را تشکیل داده-قالل خود را به دست آورده و نقداً دولتاستهای کالجثهضعیف

-دارییهمراتب نظام سرماپایین سلسلهدر ای که یافتهترتوسعهداری کمکه وابستگی اقتصادی کشورهای سرمایهاین

 توابستگی سیاسی یا مداخلۀ نظامی در این کشورها را به دنبال دارد، یک خصوصی الجرمگیرند امپریالیستی جای می

گی اقتصادی که به وابستشود، مگر آنتولید می اًدائم« وابستگی سیاسی»این نوع  .داری جهانی استمشترک نظام سرمایه

شور امپریالیستی و بورژوازی بومی آن ک-داریعلیه نظام سرمایه اًالزامباید این یعنی نوک پیکان مبارزه پایان داده شود و 

تی های خودشان را دارند، منتها از موقعیملت-ای که دولتیافتهترتوسعهبنابراین جایگاه کشورهای کم .هدف گرفته شود

تر در نظام جهانی برخوردارند و نتیجتاً به لحاظ اقتصادی وابسته هستند، متفاوت با جایگاه کشورهای مستعمره و پایین
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« الیستیضدّ امپری»یافته ژست تر توسعهوازی در کشورهای کمکه گاه بورژاین .نیمه مستعمرۀ اوایل قرن بیستم است

 .داری جهانی استتر خودش در نظام سرمایهگیرد، صرفاً واکنشی به سهم ناچیز و موقعیت نازلمی

شود و آن هنگام تهاجم یک دولت بورژوایی به دیگری ظاهر می« مسألۀ ملی»گذشته از این، در یک حالت دیگر نیز نوعی 

در چنین مواردی از تهاجم ناعادالنه و الحاق فتوحات، حق دفاع  .اشغال و الحاق بخشی از قلمروی آن به خود استو 

های کشورِ تحت تهاجم حمایت تردید نه از بورژوازی که از تودهاما در این جا ما بی .برای ملتِ تحت تهاجم مشروع است

ت، ما در این حال. ملت بورژوایی ندارد-رتباطی به محافظت از حق حاکمیت دولتترین ایعنی این حمایت کم .کنیممی

 یانقالب از جبهۀ سومِهای بورژوایی درگیر تهاجم و دفاع، که آغازگر جنگ کیست، به جای حمایت از دولتغ از اینرفا

 .کنیمهای خود حمایت میمتشکل از طبقۀ کارگر طرفین متخاصم علیه حکومت

دو چیز  «انقالب پرولتری»و  «بخش ملیمبارزۀ رهایی»شود که با توضیحات مختصری که تاکنون داده شد، روشن می

ایف انقالب وظ تواندمی بخش ملیکه مبارزۀ رهاییادعا  تواند مسألۀ ملی را حل کند اما اینانقالب پرولتری می .متفاوتند

 .از مارکسیسم استپرولتری را انجام دهد تنها کاریکاتوری 

نازعات حتی در ت .دهد و نه مللبندی سیاسی واقعی در مقیاس جهانی حول محور طبقات رخ میدر عصر امپریالیسم، قطب

ن خاطر است به همی .استهکنندطبقاتی است که تعیین بندیستم هم در تحلیل نهایی قطب گر و تحتِمیان ملل ستم

ش های پرولتاریا و دهقانان فقیر خود، در کشمکملل تحت ستم از ترس شورش بینیم که بورژوازیِخ میکه به کرّات در تاری

 .استهمدستی کردهبا بورژوازی ملت ستمگر 

بورژوا بزک  خردههای انقالبی ناسیونالیستِجریانکه نتیجۀ تصورِ جایگاه باالتر تضاد ملی نسبت به تضاد طبقاتی این بوده 

جربۀ ت .استهایی های تنگ چنین جریانز مبارزاتشان نتایجی انتظار برود که اصوالً فراتر از افق و چهارچوبشوند و ا

بخش ملی اثبات کرده چنین رویکردی برای مبارزۀ انقالبی پرولتاریا مضر است و منجر به بسیاری از مبارزات رهایی

عنوان یک اصل هب خط سیاسی مستقل پرولتاریادر چنین حالتی  .شودی میبورژوایگری خردهروی پرولتاریا از انقالبیدنباله

  .استنقض شده

طبقۀ کارگر  ،تبدیل شودداری ملی به یک انقالب پرولتری واقعی برای سرنگونی سرمایه بخشِکه مبارزات رهاییبرای این

جود تحقق نیست، مگر با واین هدف قابل .پیدا کند های زحمتکش هژمونیانقالبی باید وارد مبارزه شود و در بین توده
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حق تعیین  کراتیک و از جملهویک حزب پیشتاز انقالبی، دخالتگر و مسلح به یک برنامۀ سوسیالیستی که مطالبات دم

  .زندداری و انقالب سوسیالیستی گره میسرنوشت را به مطالبات ضدّسرمایه

هایی که تئوریمانند دهند، تری در قیاس با تضاد طبقاتی میبه تضاد ملی وزن بیشهایی که در مقابل، تمام برداشت

داری هایی از این دست که طبقۀ کارگر کشورهای سرمایهاستداللیا دانند، می« شمال و جنوب»تضاد اصلی را تضاد 

هرۀ گرایی و غیره، همه و همه با جوسومجهان« ضدامپریالیستی»های پیشرفته رسالت انقالبی خود را از دست داده، نظریه

 .مارکسیسم و برداشتش از نقش تاریخی طبقۀ کارگر در تضادند

شد و گر و امپریالیسم نبا، بورژوازی ملت ستم«بومی»علیه بوژوازی صورت توامان بهکه  یمبارزه برای رهایی ملی مادام

کراتیک با ومد-ای در چهارچوب بورژواپیدا نکند، صرفاً مبارزهبه انقالب کارگری تحت هژمونی پیشتاز طبقۀ کارگر توسعه 

 .ملت مستقل است-هدف بنیانگذاری یک دولت

کراتیک است، باید بین رویکرد سیاسی بورژوازی و ودم-ملل اساساً یک حق بورژوا ین سرنوشتِیجایی که حق تعاز آن

ملت تحت ستم، حق تعیین سرنوشت ملل تا جایی معنی  رژوازیِبرای بو .رویکرد طبقۀ کارگر مرز شفافی را ترسیم کرد

س از تحت ستم پ بارها در تاریخ دیده شده بورژوازی ملتِ .اش را تأمین کند و بسع طبقاتیفدارد که خودش بتواند منا

اش بورژوازی نمونه .تاسکردهبهره شان بیحقوق ملیاز پیروزی در مبارزه علیه ملت ستمگر، بالفاصله سایر اقوام ملی را 

الفاصله قالل دست یافت، اما باستهکه با یک مبارزۀ ملی علیه تهاجم دول امپریالیستی در جنگ جهانی اول ب است هترکی

فاع د به همین دلیل طبقۀ کارگر انقالبی از مطالبۀ تعیین سرنوشت ملی .رد را دستور کار قرار دادسرکوب خشن ملت کُ

  .نباشد تحت ستم سایر مللیکه این به معنای سلب حق تعیین سرنوشت از کند ماداممی

اریخاً شان یک مطالبۀ تهای ارتجاعی ملی که انگیزهحمایت از جنبش .ما موظف نیستیم از هر جنبش ملی حمایت کنیم

امپریالیستی  هاید که به ملعبۀ قدرتهایی هستنها جنبشدر عوض این .مترقی نیست، با منافع طبقۀ کارگر سازگاری ندارد

 .گیرنداند و بیرون از مبارزۀ برای رهایی ملی جای میمبدل شده

به دلیل خدمت به ارتجاع در یک برهۀ تاریخی قابل که از سوی دیگر این احتمال نیز قویاً هست که یک جنبش ملی 

از عرصۀ تاریخی سزاوار حمایت از سوی طبقۀ کارگر باشد و برعکس )مثالً اسالوهای  دیگری حمایت نبوده، در جای
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جنوب به خاطر خدمت به رژیم ارتجاعی تزار و تقویت ارتجاع اروپا قابل حمایت نبودند؛ اما بعدتر موجی از بیداری در برابر 

 .(بودشان به وجود آمد که شایستۀ حمایت میارتجاع فئودالی در بین مردمان

سم ها در مواجهه با شرایط متغیر سیاسی، نه نشانۀ عدم انسجام مارکسیبر این مبنا خصلت متغیر رویکرد سیاسی کمونیست

ها باید با دقت تمام بر مبنای تحلیل مشخص از شرایط مشخصِ اما رویکرد کمونیست .انسجام آن است نشانۀ که برعکس

 .اشدب ملی و شووینیسم ملت ستمگر و دگماتیسم نظری و منافع محدود گروهی داوریهای ملی، به دور از پیشجنبش

در واقع به  .دپذیری داشته باشنملی انعطاف ها باید برای تجدیدنظر در رویکردشان بسته به تغییرات در جنبشکمونیست

کنیم اما در هر شرایطی خواهان یهمچون حق طالق است که ما از این حق قاطعانه دفاع م« حق جدایی»تعبیر لنین، 

. بلکه دفاع از این جدایی صرفاً در شرایطی که به رشد و تسریع انقالب کمک کند در دستور کار تحقق این جدایی نیستیم

 .خواهد بود

ی ملت وازگاه برنامۀ ناسیونالیستی بوژها به رسمیت شناخته نشود، آناگر حق تعیین سرنوشت ملل از سوی مارکسیست

  .ها را پشت سر خود بکشدتواند مؤثر واقع شود و تودهتحت ستم می

حت تعیین سرنوشت ملل را بپذیرد و به عالوه به نفع ملت ت حقِ ،اگر پرولتاریا بعد از تسخیر قدرت در یک جغرافیای معین

 .نیست جهان و الغای مرزهای ملیمثبت قائل شود، این کار در تناقض با هدف گسترش انقالب پرولتری به  ستم تبعیضِ

ر مبنای کند و اتحاد اختیاری تنها بانقالبی مسیر امتزاج ملل را از طریق اتحاد اختیاری ترسیم می یچون برنامۀ پرولتاریا

 .تواند شکل بگیرددفاع از حق جدایی می

ه تصمیم گر باید بتواند نسبت بستم طبقۀ کارگر ملتِ .تحت ستم است تِدربارۀ جدایی به عهدۀ مل نهایی گیریتصمیم

سرنوشت  صحبت از حق تعیین .طرف بماندملت دیگر بنا به ارادۀ خود، بی-یک دولت الحاق بهتحت ستم به جدایی یا  ملتِ

شد(، کمیدر مقطعی که انقالب هر دو ملت ستمدیده و ستمگر را در خود مثالً حتی در زمانی که وحدت به صالح است )

که آگاهی سیاسی طبقۀ کارگر ملت ستمگر را در برابر شووینیسم ملی غالب گسترش اول این .به دو دلیل ضروری است

 های ملت ستمگر در عمل  به ملت تحت ستم اثبات کنند که آلودهکه کمونیستکند؛ و دوم، برای اینو تثبیت می دهدمی

ه این ترتیب حق تعیین سرنوشت ملل تا سر حد جدایی مفروض است، هرچند مشروط ب .شووینیسم ملی غالب نیستند به

هرگونه کاربرد قهر و زور علیه ملت تحت  .های درون خود قائل باشدکه خودِ آن ملت نیز چنین حقی را برای اقلیتبه این



 

55 

 

 م به جدایی یا عدم جدایی، به خود ملتتصمی .ستمی که در حال مبارزه برای جدایی سیاسی خود است، باید محکوم شود

 .شودتحت ستم مربوط می

به این معنی  .دیده و ستمگر ماهیتاً یکسانند، اما در سطح تاکتیکی متفاوتندهای ملل ستمهای کمونیستوظایف و سیاست

ود وزن های ملت ستمدیده در تبلیغات خشناسند و کمونیستحق جدایی را به رسمیت می ،های ملت ستمگرکمونیستکه 

 .دهندرا به وحدت می

 فدراسیون سوسیالیستی خاورمیانهالف: 

ه ها مصمم بودند کبلشویک .دهدروسیه، تجربۀ مثبت و موفقی است که راه را به ما نشان می 1911تجربۀ انقالب اکتبر 

قاطعانه برای حقوق ملی و دموکراتیک، مسألۀ ملی را حل کنند و به همین دلیل پرولتاریای شوروی توانست ملل  با مبارزۀ

ها همراهی ملل تحت ستم با بلشویک .و مردمان تحت ستم امپراتوری سابق تزاری را شانه به شانۀ خود داشته باشد

های نخست در سال .ضدّانقالبی سفید در جریان جنگ داخلی بود فاکتور مهم و نیرومندی در پیروزی کارگران بر نیروهای

خودمختار زیادی دایر شدند که همگی نشانۀ تحقق زندۀ برنامۀ حق  9های شورایی و نواحیها، جمهوریقدرت بلشویک

 .ها بودتعیین سرنوشت ملی نزد بلشویک

ی تواند الگویها در دورۀ شوروی نوپا، میاعطای حقوق ملی آنها در همراه کردن ملل تحت ستم و تجربۀ موفق بلشویک

اسر ، همراه با کارگران و زحمتکشان سرهای ملیاقلیتستم بر  .گرایی حاکم بر خاورمیانۀ امروز باشدبرای مقابله با فرقه

الب همان طور که تروتسکی در انق .خاورمیانه، تنها در مبارزۀ واحد علیه تداوم سلطۀ امپریالیسم بر منطقه قابل حل است

داری )همچون کشورهای خاورمیانه( تنها مداوم نشان داد، وظایف دموکراتیک در کشورهایی با توسعۀ دیرهنگام سرمایه

م خاورمیانه ای مستلزم نه بازتقسیمبارزه برای چنین برنامه .به عنوان بخشی از مبارزه برای سوسیالیسم قابل تحقق است

ها، بلکه در عوض نیازمند اتحاد کارگران و زحمتکشان این ملل در مبارزه برای یک فدراسیون ها و قومیتی فرقهبرمبنا

 بلکه ،رفت دخواهن میان از ساختگی مرزهای فقط نه که است بستری چنین در .استهداوطلبانۀ سوسیالیستی در خاورمیان

 فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هایماندگیعقب روی از جهش و عیاجتما نیازهای رفع برای نیز منطقه موجود منابع

                                                            
 ها. اوبالست9 
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 مسئول داریسرمایه که هاییستم سایر رفع با ، کلی طور به ملی مسألۀ حلّ .شد خواهد ریزیبرنامه دموکراتیک طوربه

 تحت لتم زحمتکشان و کارگران انقالبی نیروی یابیسازمان مجرای از جز این و خورده پیوند هاست،آن تثبیتِ مستقیم

 .نیست ممکن ملل دیگر و ستم
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