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 های ایرانلنینیست-گرایش بلشویک اصول

 

 فصل اول: موضوعیت سوسیالیسم

 دریسه،گرون و کمونیست مانیفست آثار همراه به مارکس کاپیتال کتاب فروش سو این به 8002 اقتصادی بحران زمان از

 جانبۀ همه هایبحران لرز و تب در جهانی داریسرمایه که شرایطی در ،2802 سال در اینک و .استکشیده فلک به سر

 استشده نوشته روزدی همین «کمونیست مانیفست» گفتۀ این گویی پیچد،می خود به ژئوپلتیک و ایدئولوژیک اقتصادی،

  که:

 لقخ ترپیش که مولدی نیروهای از بزرگی بخش حتی بلکه موجود، محصوالت اعظم بخش تنها نه ها،بحران این در»

 معنیبی ینپیش ادوار تمام در که آیدمی پدید گیرهمه اجتماعی بیماری نوع یک ها،بحران این هنگام .شودمی نابود نیز شده

 گویی ،کندمی مشاهده آنی بربریت حالت یک در را خود ناگهان جامعه .است تولید اضافه گیر، همه بیماری این نمود؛می

 ... دانهشد نیست به سر بازرگانی و صنایع انگار و تهساخ ممحرو معاش وسایل تمام از را آن ویرانگر جنگ و قحطی

 برعکس لکهب کنند،نمی کمک مالکیت بورژوایی مناسبات رشد به تنها نه دیگر است،جامعه اختیار در که مولدی نیروهای

 .«گیردمی را رشدشان جلوی بورژوایی مناسبات که اندهکرد رشد قدر آن خود

 صرفت» دیگر سوی از و «مولد نیروهای از مقداری قهرآمیز نابودی» به سویی از بحران، بر غلبه برای بورژوازی که این

 داریسرمایه کنونی بحران در تمام هرچه وضوحِ به آورد،می رو «قدیم بازارهای از شدیدتر کشیبهره و جدید بازارهای

 به .شودمی یدهد زیست( محیط تخریب و پناهندگی ویرانی، جنگ، فراگیر، بیکاری رکود، و اقتصادی )ورشکستگی جهانی

 آن در اما دارد، نیاز فزاینده هردم هایارزش خلق به سو یک از که است گرخودویران نظام یک داریسرمایه دیگر، عبارت

 .کندمی نابود را طبیعت و انسان کار نیروی یعنی ارزش، این مولد پایۀ دو واحد

. این بحران به یکی از این دو شکل حل داری وجود نداردآمیزی برای خروج از بحران تاریخی سرمایهراه مسالمتهیچ 

خواهد شد: یا طبقۀ حاکم به دنبال یک تعادل جدید به واسطۀ جنگ و دیکتاتوری و تحمیل فقر به جمیعت جهان برخواهد 
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هانی داری را تمام خواهد کرد و یک جامعۀ جسیاسی مستقل کار سرمایه عنوان یک نیرویالمللی بهآمد یا طبقۀ کارگر بین

 .دموکراتیک نیروهای مولد برای رفع نیازهای اجتماعی مستقر خواهد کردریزی عقالیی و سوسیالیستی را متکی بر برنامه

زایش سازیِ تولید منجر به افجهانی . از یک سو،استداری زاده شدهشرایط عینی تحقق سوسیالیسم، از بطن خودِ سرمایه

یا و امریکای گر جدید در آسرشد طبقۀ کارگر نه فقط شامل صدها میلیون کار ؛استالمللی شدهعظیم اندازۀ طبقۀ کارگر بین

 . اندشود که پرولتریزه شدههای وسیعی از جمعیت کشورهای امپریالیستی میالتین و افریقا، بلکه حتی بخش

اند هها در جستجوی نرخ سود باالتر، دنیا را برای دسترسی به مواد خام ارزان و بازارهای کار درنوردیدابرشرکت گردی سوی از

فسه حیات اقتصادی فی ن شدنِجهانی. اندهای عظیمی را در عرصۀ حمل و نقل و ارتباطات ممکن کردهو نتیجتاً پیشرفت

 یالیستیای سوسهای مادی الزم برای تکامل جامعهوری اجتماعی کار، بنیانبهره؛ چرا که با افزایش بوده یپیشرفت عظیم

ولید تداوم مالکیت خصوصی بر ابزار ت در برابر دتولی شدنِجهانییعنی داری )سرمایهذاتی  تضاد. اما این آمدهفراهم  اینک

یشرفت، جنگ و بربریت را به دنبال های رقیب( ناگزیر به جای پملت-حصار دولت و اندوزیسوددر سیطرۀ تنگ و 

 .استداشته

در  وه شبیه سیارهبالقای این که علم موفق به فرود یک فضاپیما بر ستارۀ دنباله دار یا کشف امواج گرانشی و یافتن سیاره

ین نیازهای ترآورد که پس چرا ابتداییاست، بالفاصله این تناقض را به ذهن میترین ستاره به زمین شدهحوالی نزدیک

داری رمایهساز ذات نظام برخاسته . این تناقض دقیقاً خانمانی همچنان باقی استبشر، مثل حلّ مشکل مسکن و رفع بی

الفاصله هرگونه پیشرفت بالقوه ب !رفع نیازهای اجتماعی تابع است که در آن تولید اجتماعی، تابع سود خصوصی است و نه

های ابرشرکت وثروت عظیم الیگارشی مالی اما با مصادرۀ  .شودکند و مسدود میت خصوصی برخورد میبا دیوار بلند مالکی

توان و محاسبات و غیره می ونقلپیشرفتۀ حمل سیستمو استفاده از  های پیچیدهتکنولوژی و با ادغام و کاربرد عظیم

 .غلبه کردی اقتصاد جهانی و کمیابی مادّ هرج و مرج حاکم بر سادگی بربه

ابت پذیری ادعای باال را ث( امکانآمازونهای تنها یک شرکت در این زمینه )یعنی شرکت عنوان مثال بررسی ظرفیتبه

توانند اجناس را در سراسر دنیا توزیع کنند؛ آب و غذا و دارو را از هر های تحویل کاال میخطوط عرضه و سیستم کند.می

 .ای بنا به نیازش بدهندکنندهاش بگیرند و به هر مصرفواناییای بنا به تتولیدکننده



 

3 

 

های تکنولوژی برای سانسور و تهیۀ فهرست سیاه از اپوزیسیون سیاسی ای که شرکتقدرت محاسباتی بسیار پیچیده

آفریقا  ندنزده ماتواند در عوض برای تحلیل لجستیک عملیات نجات و بازسازی در مناطق بحرانکنند میاستفاده می

ساخت  تجهیزاتتوانند در عوض برای توزیع می شوندمیاستفادههای جنگ میدان اینک در. پهبادهایی که استفاده شود

 یره.و غ ای در اختیار کلّ دنیا باشدهیچ هزینهیتواند ب. خدمات اینترنتی میبه کار روند غیرهمدارس و کتابخانه و 

هیئت حاکمۀ سیاسی تا آخرین نفس در برابر هرگونه تالش برای خلع ید و سلب مالکیت از  طبقۀ حاکم و همۀ نهادهای

چه نیاز داریم، عبارت است از بسیج طبقۀ کارگر در مبارزۀ سیاسی علیه دولت و نظام . بنابراین آناندشان ایستادهثروت

 .سوسیالیسم ایجاد داری و برایاجتماعی سرمایه-اقتصادی

ظاهر داری، سوسیالیسم دوباره در گفتمان عمومیاز رشد نیروهای مولد، شاهدیم که امروز در گیرودار بحران سرمایه گذشته

 هایهلغتنام ترینرایج از یکی در را بازدید ترینبیش که بود ایواژه ،«سوسیالیسم» میالدی، 8022 سال. استشده

 و داریسرمایه بست بُن محصول هم انگلس، و مارکس آثار و سوسیالیسم عنایم به فراگیر رجوع این .داشت 2امریکایی

 یشینپ جمهوررئیس از ،یبرانگیزجنجال هایچهره و افراد که دلیل این به بخشاً هم و است آن بدیل یافتن رایب تالش

 جمهوریتریاس انتخابات کاندیدای «زساندر برنی» اخیراً حتی و یونان در «سیریزا» اسبق مالیۀ وزیر تا ،«چاوز» ونزوئال

 این، فقط هن !اندهبرد بهره خود هایسیاست توصیف برای «سوسیالیست» صفت از مختلف هایشکل به همگی امریکا،

 هشتب» عنوان به اسپانیا در «مارینالدا دهکدۀ» نظیر «سوسیالیستی» الگوهایی بحران، بحبوحۀ در ناگهان حتی

 فهومم باید ناگزیر آن، بر غلبه برای که استبوده سردرگمی نوعی امر، نتیجۀ .افتدمی هازبان سر به «هاکمونیست

  «(کارگر قۀطب رهایی شرایط آموزۀ» چه و اجتماعی-اقتصادی بندیصورت یک عنوان به )چه را سوسیالیسم مارکسیستی

 .کرد روشن ها«سوسیالیسم» این انواع با تمایز در
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 ای برای رهایی طبقۀ کارگرسیالیسم علمی: آموزهسو -الف 

است، جمع بندی و به عنوان معیاری برای  8«آموزۀ شرایط رهایی طبقۀ کارگر»می توان آموزۀ سوسیالیسم را که در واقع 

 .شناخت سوسیالیسم حقیقی و تمییز دادن آن از تحریفات موجود استفاده کرد

ها ستفادۀ آن. انیسم و سوسیالیسم دقیقاً در اشاره به یک مفهوم واحد استفاده کردندهای کمومارکس و انگلس از اصطالح

فاده است« سوسیالیسم»شد و پس از این تاریخ به بعد اساساً از می 2282های اولیه تا حدوداً مربوط به سال« کمونیسم»از 

های تخیلی و ارتجاعی یا بدنامی موجود بودند که نبش، ج2288-2220های اولیۀ . علت آن هم این بود که در سالکردند

تأکید « مکمونیس»ها بر نامیدند، در نتیجه مارکس و انگلس برای ایجاد تمایز عقاید خود از آنمی« سوسیالیست»خود را 

در کشورهای به بعد احزابی  2280ها محو شدند یا به حاشیه رفتند و زمانی که از . بعدها زمانی که این جنبشکردند

های مشغول شکل گرفتن بودند، مارکس و انگلس به استفاده از واژه« دموکراسیسوسیال »مختلف زیر نام حزب 

را  . همچنین از زمان انترناسیونال دوم، رسم بر آن بود که فاز پایین جامعۀ کمونیستیسوسیالیسم و سوسیالیست بازگشتند

ان را به کار خورد و ما نیز هم. این ترمینولوژی در آثار لنین هم به چشم مییسم بنامندسوسیالیسم و فاز باالتر را هم کمون

 .بریممی

 طبقهبی جامعۀ. ب

االیی ، بدون کاربرد پول و تولید کطبقه و فاقد دولتاول؛ جامعۀ کمونیستی، در فازهای نخستین و باالتر، یک جامعۀ بی

به عبارت دیگر تمایز میان این دو فاز از یک شیوۀ تولیدی واحد، . است تماعی بر ابزار تولیدو مرزهای ملی و با مالکیت اج

های اجتماعی بر حسب ساعات کار اجتماعی آنان است، سهم افراد از ثروت تنها در شکل توزیع است. اگر در فاز نخست

محقق خواهد شد که بتوان میزان وفور ن امکان ترین رشد نیروهای مولد ایبا عالیفاز باالتر جامعۀ کمونیستی،  در

 .بیان کرد« اندازۀ نیازشاندازۀ توانش، به هرکس بههاز هر کس ب»های اجتماعی را در قالب عبارت ثروت

     

                                                            

 «اصول کمونیسم»انگلس،  شفردری 8 
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 داری به کمونیسمسرمایه. دیکتاتوری پرولتاریا: دورۀ گذار از ج 

به  -داریرمایهسطبقه و بدون دولت و به عبارتی سرنگونی کامل بیای یعنی جامعه -برای دستیابی به هدف طبقۀ کارگر

های اجتماعی است که تاریخ بشر شاهد آن خواهد بود، ترین دگرگونییکی از بزرگ . این دورهیک دورۀ گذار نیاز است

طبقات  ز دارد که در آنتواند کار یک لحظه یا یک روز باشد؛ بلکه برعکس به یک دورۀ تاریخی کامل نیابنابراین نمی

محو  کیک به ی استرا آلوده کرده یتی که جامعۀ طبقاتی با آن بشرمنجالبمالک قدیمی درهم شکسته شوند؛ تمامی 

ین دورۀ . چنکن گرددمذهبی و غیره( همراه با طبقات ریشه جنسیتی، های تبعیض )اعم از ملی، نژادی،شود؛ تمامی شکل

تواند تحت حاکمیت سیاسی مستقیم طبقه، از دولت به سوی محو دولت، تنها میه جامعۀ بیگذاری از جامعۀ طبقاتی ب

 . پرولتاریا صورت بگیرد دیکتاتوری انقالبیپرولتاریا یا به بیان مارکس، 

رت دشود که طبقۀ کارگر قدورۀ گذار، یک دورۀ دگرگونی و تحول انقالبی است؛ بنابراین دورۀ گذار، از زمانی شروع می

، ایجاد طبقه و بدون دولت یعنی سوسیالیسمتا زمانی ادامه دارد که نخستین فاز جامعۀ بی بگیرد وسیاسی خود را به دست 

. این است برای دورۀ گذار شرط الزم. دیکتاتوری پرولتاریا، . پس دورۀ گذار، به هیچ وجه خودِ سوسیالیسم نیستشده باشد

ن حال، است که در عییک حرکت تاریخی پویا و سرزنده از گذشته به آینده د مجزا، بلکه صرفاًنه یک شیوۀ تولی دوره

وان با رجوع ت. بنابراین دورۀ گذار را تنها میرا در دل خود دارد آیندهطبقۀ و جامعۀ بی گذشتهبعضی عناصر جامعۀ طبقاتی 

های ا، طرحای که تقاضریزی متمرکز باشد به گونهد برپایۀ برنامه. اقتصاد دوران گذار بایبه گذشته و آینده تعریف کرد

تواند به . تنها به این شکل است که تولید مییافته در شوراها را منعکس کندپیشنهادی و مشارکت طبقۀ کارگر سازمان

 .شوداد میهای مصرفی برای رفع نیازها و احتیاجات اجتماعی ایجای مبدّل شود که در آن ارزشپروسه

، های اجتماعی همراه آنداری به کمونیسم و دگرگونیسرمایهداری سیستمی جهانیست، دورۀ گذار از سرمایهکه  ااز آن ج

نی توان مستقل از مسیر انقالب جها. دورۀ گذار را نمیتواند معنا و مقصود واقعی خود را پیدا کندتنها در مقیاس جهانی می

. اگر این دوره برای مدتی طوالنی به تنها یک کشور واحد ین دوره فقط در مقیاس جهانی تکمیل خواهد شدتصور کرد؛ ا

تواند به . به عبارت دیگر تصور این که دورۀ گذار میمحدود شود، در آن صورت انقالب و دورۀ گذار متوقف خواهد شد

ا، به نتیجه و سرانجام خود برسد، مشابه اینست که بگوییم وسیلۀ قدرت کارگریِ منزوی در تعدادی از کشورهای مجز

 .وجود دارد« سوسیالیسم در یک کشور»امکان استقرار 
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که  داری به کمونیسم بوده و به معنای آن استسرمایهدولت کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا، شکل سیاسی دورۀ گذار از 

ر . بنابراین تحت دیکتاتوری اکثریت ستمدیده، که برای نخستین بار داستپرولتاریا به شکل طبقۀ حاکم سازمان یافته

، . دولت کارگریدهدشود، دولت عمالً آن مفهوم کالسیک خود را از دست میطول تاریخ بر اقلیت استثمارگر اعمال می

 . است محو دولتبه سوی  دولتاز  گذارو در واقع بیانگر  3«دولت شِبه»یک 

خود، شروع « دولتشِبه »آورد، با قراردادن مالکیت ابزار تولید در دست این طبقۀ کارگر قدرت سیاسی را به چنگ می وقتی

یجه و در نت -حتی خودش -کند که طی آن همۀ طبقات. با این کار، او مسیری را شروع میکندداری میسرمایهبه الغای 

( در استتقسیم جامعه به طبقات  محصولکه در اصل ) «دولت»براین ناقوس مرگ . بنارودتخاصمات طبقاتی از بین می

 .آیدمی به صدا در انداز این مسیرچشم

له کارگری هم فی نفسه یک هدف نهایی نیست، بلکه صرفاً وسی« دولت»از نقطه نظر سوسیالیسم انقالبی مارکس، حتی 

بنابراین قطعاً الزم است که وسیله و هدف را به درستی بشناسیم و در  .ایست ضروری برای دستیابی به مقاصد نهایی

طحی عوامانه و به س« دیکتاتوری»یا « دولت»به عاشقان سینه چاک  هایی که سوسیالیسم مارکسیستی رامقابل دیدگاه

 .نیست« گراییدولت». سوسیالیسم، هرگز دهند، بایستیمپَست تقلیل می

 ودن مفاهیم مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی . یکسان نبد  

ترین وظیفه هر انقالب موفق پرولتری است، در سطح ملی آغاز شود، ولی ابزار تولید، که مقدّم سازیملیحتی اگر 

دورۀ  تی در. به بیان دیگر، مالکیت دولالمللی محقق گرددبینتواند در سطح ابزار تولید تنها میبر مالکیت  کردناجتماعی

مالکیت  . مالکیت دولتی پرولتاریا، یک گام مهم به سویدیکتاتوری پرولتاریا هنوز به معنای واقعی، مالکیت اجتماعی نیست

 .و نه بیشتر است« گام»اجتماعی است؛ اما این صرفاً یک 

ا تحقق . ابزار تولید تنها بواهد شدطبقه محقق خمالکیت بر ابزار تولید به معنای واقعی کلمه در جامعۀ بی کردنِاجتماعی

. به ندکتواند خصلت اجتماعی خود را تماماً آشکار عملکرد تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا در مقیاس جهانی است که می

                                                            
3 Semi-state 
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عبارت دیگر، یک نظام اجتماعی که در آن ابزار تولید به کلّ جمعیت جهان خدمت کند، تنها در دنیایی عاری از سیستم 

 .پذیر خواهد بودداری و مرزهای ملی، امکان یهسرما

اورد است؛ طبقه بسازد، یک دستتا جایی که بتواند تحت قدرت کارگری پل انتقالی به سوی جامعۀ بی« مالکیت دولتی»

« ولتید مالکیت»و نه « سازیملی»به این معنا نه . شودنفسه یک هدف نهایی محسوب نمیاما مالکیت دولتی هرگز فی

 یک به معنای نمود تحقق سوسیالیسم نیستند.هیچ

 . انترناسیونالیسم و انقالب جهانی پرولتاریاه

لیل در پاسخ . به همین دقابل تحقق است« المللیبین»نیست، بلکه تنها در سطحی « ملی»سوسیالیسم هرگز یک هدف 

ی ساختمان سوسیالیسم مهیاست یا خیر، باید مسأله را در های مادی الزم براشرطبه این پرسش که آیا شرایط و پیش

داری سرمایههای تولید پیشاداری برخالف سایر شیوهسرمایه. چرا که بررسی کرد -و نه در چارچوب ملی -المللیسطح بین

 ی پیش بینیطور که مارکس به دقت بسیار زیادهمان ،برعکس. شودای محدود نمیبه سطح ملی، محلی یا منطقه

. به همین دلیل، استداری در سراسر جهان گسترش یافته و قادر به ایجاد سیستمی جهانی بودهسرمایهبود، کرده

سیستمی ان عنوبهدرستی از نظر تاریخی  دست آورد و خود را بهاش را بهتواند محتوای حقیقیزمانی می فقطسوسیالیسم 

 . ند که در مقیاس جهانی سازمان یافته باشدداری معرفی کسرمایهبرتر از 

ریت . رهایی بشداری صورت نخواهد گرفتسرمایهای هرگز از طریق تکامل جامعۀ با این حال دست یافتن به چنین جامعه

اری و غلبه دسرمایهخود؛ نجات طبیعت از نابودی به دست  مدیریتاز استثمار و ستم جامعۀ طبقاتی؛ توانایی جامعه برای 

کردن بر طبیعت به طور همگام و متناسب با منافع بلندمدت بشریت؛ همگی تنها از طریق انقالب جهانی سوسیالیستی 

بیست . چرا که پرولتاریا تنها طبقۀ حقیقتاً انقالای است تاریخی که بر دوش پرولتاریا قرار دارد. این وظیفهمیسر خواهند شد

 .داری را داردسرمایهسیل پایان دادن به سیستم که توانایی و پتان

ای که قادر ربهاست. ض المللیبینداری یک نظام پیچیده، ارگانیک و درهم تنیدۀ جهانی برپایۀ تقسیم کار در سطح سرمایه

 ای، بلکههح ملی یا منطقداری را به شکل قطعی و غیرقابل بازگشت نابود و سرنگون کند، نه در سطسرمایهاست نهایتاً 

قۀ و از آن جا که حاکمیت طب . همان طور که اشاره شد، انقالب طبقۀ کارگر، انقالبی جهانیستسطح جهانی باشد باید در
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ه صورت تواند بالمللی تنها میشود، استقرار قدرت کارگری در مقیاس بینکارگر به شکل قدرت شورایی متجسم می

 .تجسم پیدا کند« هانیجمهوری شورایی ج»

داری نیست؛ پس سرمایهجمع عددی کشورهای کنیم، منظورمان حاصلداری جهانی صحبت میسرمایهوقتی از نظام 

. یعنی این تصویر که مثالً در شماری از انقالب جهانی کارگری هم مجموع عددی انقالبات در هریک از کشورها نیست

 ایم، نادرستشده ترنزدیک« انقالب جهانی»تر باشد ما به ها بیشهر چه تعداد این انقالب کشورها انقالب رخ دهد، و

ات کند و وقوع انقالب. انقالب جهانی، یک فرایند ارگانیک و مرکب است که با انفجارهای متوالی پیشرفت میاست

هایی که در کشورهای . وقتی بین انقالبدسازهای انقالب در سایر کشورها را روشن میکشورهای مختلف در آن، جرقه

و منزوی  شود، در آن صورت قدرت کارگری ایزولهاست، یک خأل و تأخیر زمانی بلندمدت ایجاد میمختلف به وقوع پیوسته

شور ر یک ک. بنابراین با وجود آن که طبقۀ کارگر قادرست تا قدرت را دهای زیادی دوام بیاوردتواند سالشود و نمیمی

برای  هانج وظیفۀ اصلی آن باید آماده کردن نیروهای انقالبی و انترناسیونالیست طبقۀ کارگر واحد کسب کند، ولی

. از این منظر انترناسیونالیسم نه یک رسم تشریفاتی، بلکه موضوع مرگ و زندگی است. برای دیرپا باشدی پیشرفت و جهش

انترناسیونال »لیسم باید یک فُرم تشکیالتی پیدا کند و آن چیزی نیست جز یک همین هم ضروری است که انترناسیونا

 ایم.در بخش آخر از فصل چهارم خصوصیات چنین انترناسیونالی را برشمرده«.  انقالبی

ای پی و متوالی، به خصوص در کشورهدرهای پیدوام قدرت کارگری، به پیروزیتبرای پیشرفت انقالب جهانی کارگری و 

داری در مراکز اصلی حیات خودش سرنگون نشود، این سیستم به سرمایه. تا زمانی که داری پیشرفته نیاز استسرمایه

شدت  یافته به علتتر توسعهها در کشورهای کم. با وجود این که احتمال بروز انقالبطور قطعی شکست داده نخواهد شد

بوده و این هیافتز هم کسب قدرت در کشورهای توسعهوکننده در این بین هنعیینباالتر است، ولی عامل ت تضادهاباالی 

 .استتأیید کردهدرستی بهموضوعی است که تجربۀ انقالب اکتبر آن را 
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 وم: دوران گذار و شروط مقابله با خطر انحطاط دولت کارگریدفصل 

خالف بر این ارگان؛ استشدهت در واقع نهادی است که برای نظارت و کنترل بر سازوکار روزمرۀ حیات اجتماعی خلق دول

جامعه، بلکه در خدمت طبقۀ حاکم و تثبیت سلطۀ « منافع عمومی»و حافظ « خنثی»کنند، نه نهادی آن چه تبلیغ می

. به طور کلی از نظر تاریخی وجود تماماً طبقاتی است نهادی است، و در نتیجه به این اعتبارهمان طبقه «منافع خاص»

ی یعنی وجود چیزی به نام دولت، سند ؛سازوکار دولت، رابطۀ بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وجود تضادهای اجتماعی دارد

 .کندتضادهای اجتماعی را اثبات می و جریان داشتن است که باقی بودن

بدون حضور دولت عمل  سریعاًد توانگیرد که جامعه هنوز نمیقدرت را به دست می قطعیدرست در مطبقۀ کارگر هم 

اتی دارد خصوصی ،منتفی نخواهد شد )اما این دولت ویژه« دولت»کند، بنابراین واضح است که پس از انقالب هم نیاز به 

 .خواهم پرداخت(به آن  این موردی است که در ادامه کند وکه آن را با اشکال سابق متمایز می

گیرد که با تسخیر قدرت به دست سایر طبقات اجتماعی در ای صورت میتحت شرایط ویژه ،قدرت گیری طبقۀ کارگر

قدرت »که  ایگذشته، طبقه اتکند که در انقالب. در واقع کل مسیر تاریخ این را اثبات میمتفاوت است از اساس گذشته

قدرت »وجود . در واقع بودرا به دست آورده ایدئولوژیکو  «قدرت اقتصادی»پیش از آن نقداً  آورد،میرا به چنگ  «سیاسی

جود و تاریخی هم . حتی یک مثالها مهیا کردآن «قدرت سیاسی» کسب یک طبقۀ اجتماعی، زمینه را برای «اقتصادی

اقتصادی و  با وجود پایگاه ضعیف(، 2128ب اکتبر انقال پیروزی ای اجتماعی )البته تا پیش ازندارد که نشان دهد طبقه

 .سیاسی بوده باشدقدرت  قادر به کسبمادی، 

گاهانه و به نخستین انقالب آهای اجتماعی، برخالف انقالبات پیشین سایر الیهست ا منتها برای طبقۀ کارگری که قرار

پس از آن  را کسب کند، تا« سیاسی»زیر ابتدا باید قدرت است؛ به این معنا که ناگبابرنامه دست بزند، این رابطه وارونه

 به تواندشاید باست که  ینخستین گام «انقالب سیاسی». به طور خالصه، را پیدا کند« اقتصادی»امکان اعمال قدرت 

 .، ولی عکس آن بی معناستپیوند بخوردونی جامعه بر اساس برنامۀ سوسیالیستی گو دگر« ب اجتماعیالانق»
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داری، شدیداً تحت سرکوب قرار دارد و مناسبات سرمایهطبقۀ کارگر، در کلیت خود، به عنوان یک طبقه در نظام  یک سواز 

 ؛(مل و رشدا)چه رسد به تک بیابد ل بروزاهای خالقۀ آن مجدهد که توان بالقوه و ظرفیتاجازه نمی اصوالً داریسرمایه

، فرصتی برای رشد کندوادار میروزانه  فرسایشی ت، نه یا ده ساعت کارشه سیستمی که افراد را بهواضح است 

پذیر از این جهت قدرت طبقۀ کارگر پس از تسخیر قدرت، بسیار آسیب .گذاردباقی نمی هاروانی آنهای ذهنی و توانمندی

نی که به قدرت رسید، با فقدان دانش و های مبارزاتی بسیار زیاد، زما. به این معنا که طبقۀ کارگر با وجود هزینهاست

. درحالی ردباید فرابگی از این زمان به بعد ی که تازهنششود؛ دااجتماعی رو به رو می-شناخت الزم برای دگرگونی اقتصادی

های زکه در کل دورۀ پیش از تسخیر قدرت، این بورژوازی بوده که عمالً انحصار آموزش را در دست داشته و متناسب با نیا

ا هها و مهندسین بسیار ماهر و نظایر آن را به وجود آورده؛ و اینای از اساتید، کارگزاران رده باال، تکنسینخود الیه

 .و خود به جایشان قرار بگیرد جایگزین کند با یک چرخش تواند یک شبههستند که طبقۀ کارگر نمی عناصری

)با ق را داری سابسرمایهتواند دولت کند که نمیسیاسی، مشاهده می طبقۀ کارگر به محض کسب قدرتاز سوی دیگر، 

حاضر و آماده تحویل بگیرد و آن را های قضایی، مجریه، مقننه، ارتش، اطالعات، پلیس و دستگاه سرکوب( تمام ارگان

کند، خلع ید می« ابزار تولید»ن . در این جا از بورژوازی بزرگ به عنوان صاحبابسته به نیازها و اهداف خود استفاده کند

 ها هم دست کم تااز دانش آن اکنونهایشان هم خلع کند؛ بلکه ناگزیر است «آموخته»یا « مغز»از  راها تواند آناما نمی

 ارگراز سوی طبقۀ ک و تعیین خطوط قرمز« نظارت». در این جاست که ضرورت ، استفاده کندش آماده بشودزمانی که خود

شود، و این یعنی تحمیل یک همان بورژوازی سابق واگذار می ه. چرا که در غیر این صورت، قدرت مجدداً بآیدپیش می

 .آن بی معنا استالزم « ابزار»بدون و تعیین چارچوب کلی،  نظارتعمال . منتها اِگردشکست و عقب

ۀ قالبی(، بیانگیر یک ضرورت است و آن این که طبقهای تحوالت اندگییتمام این مشکالت )یا بهتر است بگویم پیچ

گون کند، خواهد آن را سرنرا علیه اقلیت سابقی که می «قدرت دولتی»و اکثریت جامعه ناگزیر باید برای حفظ خود،  کارگر

ی جدید د، و نهادکوب. طبقۀ کارگر ماشین دولتی بورژوایی را به کل میاستمورد اشاره« ابزار»، و این همان به کار ببندد

های برای حفظ قدرت سیاسی و اهرم دولتسوسیالیسم، وجود این داری به سمت سرمایهبنابراین طی دورۀ گذار از  .سازدمی

وت افیک خصلت ویژه و کامالً مت« دولت»توان دید که این . اما همین جا میاپذیر استناساسی و حیاتی اقتصادی، اجتناب

و هم  استهم دولت  ،. دولت کارگری، همزمان و در آن واحدی گذشته )اعم از بورژوایی، فئودالی و غیره( داردهادولت با

. هدف کند تا زمانی که به طور کامل محو شود. این دولتی است که به محض متولد شدن، آغاز به اضمحالل میستنی
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. شودیم در قالب نهاد دولت متجلیی است، و همین تضادهاست که انقالب سوسیالیستی، محو تضادهای طبقاتی اجتماع

 .ها، به معنای مرگ دولت خواهد بودتخاصمات میان آن نتیجتاً پس اضمحالل طبقات اجتماعی و

 کند:ها، دست کم از سه شرط کلی و حیاتی پیروی میدر تمایز با سایر دولت «دولت کارگری»

در واقع کلّ جامعۀ رفع این شکاف از آن رو ضروری است که وای مجریه و مقننه: رفع شکاف و تمایز میان ق -2

ه به دو بنا شده، در نتیجه آن نوع دموکراسی ک اینو تمایز شدید میان  تقسیم کار فکری و یدیطبقاتی فعلی بر 

ذاری و گونتواند ضامن تداوم و حفظ جامعۀ طبقاتی باشد، جدایی و تفکیک میان قدرت قانبهترین شکل می

الیکه در درح. گیرد، در حالی که طبقۀ دیگر باید آن را اجرا کندقدرت اجرایی است: یعنی یک طبقه، تصمیم می

 باشد. شود که طبقۀ کارگر هم در عرصۀ تنظیم قوانین و هم اجرای آن نقش داشتهدولت کارگری، تالش بر آن می

ران ایندگان شوراها نیستند که باید انتخاب گردند؛ بلکه قضات، کارگزاین فقط نما عزل و نصب مقامات:عمومی حق  -2

، مدیران و غیره همگی باید هر لحظه پاسخگو، و قابل عزل و نصب و پرورش رده باال، افسران ارتش، مسئولین آموزش

وراها، بر ن، یعنی از سوی شدموکراتیک از پایی. بنابراین نظارت دائمی، گسترده، شفاف و باشندی عمومیبا اتکا به آرا

عملکرد تمامی مسئولین دولت باید ممکن شود و از این طریق تمایز میان کسانی که از قدرت دولتی برخوردارند و کسانی 

. این جا است که ضرورت تغییر دائمی مقامات منتخب برای شود، از میان برودها این قدرت اعمال میکه به نام آن

آن چه  .شودرشد بوروکراسی، فوق العاده ضروری می در نتیجه های مختلف قدرت وفراد معین در حوزهجلوگیری از حفظ ا

 .های مردم صورت بگیردانداز بلندمدت به وسیلۀ تودهشمچتر در دهد، باید هر چه بیشدولت انجام می

مجریه نباید و  یندگان و اعضای قوۀ مقننههیچ یک از مقامات، کارگزاران، نما محدودیت دستمزد مقامات عالی: -3

این تنها روش صحیح و کارا برای جلوگیری از ورود افرادی است که  ؛دستمزدی باالتر از یک کارگر ماهر دریافت کنند

 .کنندکنند و عمالً به شکل انگلی به بهای جامعه رشد میهای مختلف قدرت النه می، در حوزه«دولتی»های به دنبال مقام

ولت شود؛ دنامید(، در این جا روشن می« شِبه دولت»توان یک می یهای دولت کارگری )که به درستبنابراین ویژگی

کند؛ ساز وبرگ آن از کسانی تشکیل کارگری، نخستین دولتی است که به محض زایش، اضمحالل خود را آغاز می

دی بوروکراتیک برخوردار نیستند؛ دولتی که نقش و عملکردهای شود که در ارتباط با تودۀ مردم جامعه، از امتیازات مامی

گر های مختلف با یک دیگیرد که مرتباً جایگاه خود را در بخشجامعه صورت می ی درتر به وسیلۀ اعضاین هر چه بیشآ
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هد و منافع انجام ددر قدرت، فعالیتی را جدا از اکثریت جامعه  خود تواند با تثبیتگروه، نمی یککنند؛ بنابراین عوض می

، همراه با محو شدن طبقات اجتماعی، تضادهای اجتماعی، «دولت». این و امتیازات اخص خود را به کل جامعه دیکته نماید

 . این محو شدن دولت را باید به معنای رشد تدریجی خودگردانیشود. محو می..قانون ارزش، پول، بازار و تولید کاالیی و 

های و شهروندان درک کرد، آن هم تا زمانی که نهایتاً کل جامعه در قالب کمون مستقیم و خودمدیریتی تولیدکنندگان

 .و سازمان بیابد بشودیم نظکننده، تمصرف-خودگردان تولیدکننده

د فوق گفته در سه مور «دورۀ گذار»های ضروری یک دولت کارگری و تضمین سالمت آن طی چه به عنوان ویژگیآن

ط با های مرتبریزی و دگرگونیبرنامه یسرعت و قلمرو. در حالی که شد، عموماً به تصمیمات و ارادۀ جمعی ارتباط داشت

. به ی داردهم بستگ «شرایط عینی غیراختیاری»، بلکه به «تصمیمات اختیاری»دورۀ گذار در تحلیل نهایی نه فقط به 

شدن مانده ایزوله باشد، به ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان صنعتیعقبری به خصوص در کشوری عنوان مثال، اگر دولت کارگ

دموکراتیک و کامالً با اتکا به الزم برای جهش صنعتی رو به جلو، به شکل  «انباشت اولیۀ»شود؛ چرا که رو به رو می

، دیگر داریسرمایه از سوی جهانی در وضعیت تحریمهای اقتصاد مندی از قابلیتذخایر و توان کار خود کشور، بدون بهره

در صورت تداوم چنین شرایطی، زمینه برای رشد یک الیۀ بوروکراتیک و صاحب  .پذیر نخواهد بودارادۀ صِرف امکان با

طی ین شرای؛ در چنکندو به جای اکثریت جامعه اعمال می« باال»ریزی را از شود که تصمیمات و برنامهامتیاز فراهم می

ترین شکل ممکن )مانند رحمانهنیروی کار جامعه را به بی توان از تنگناهای عینی موجود فرار کرد، مگر آن کهنمی

دموکراسی خالف روح دولت کارگری و در تقابل با چنین اقدامی یم کهم( به کار بگیرسهای کار اجباری دورۀ استالینیاردوگاه

 .کارگری است

« المللینبی»شود، در سطح آغاز می« ملی»ین نکتۀ فوق العاده مهم را نباید فراموش کرد که انقالب در سطح بنابراین ا

ا که خود نظام چر. رسدسوسیالیسم( میفرماسیون  استقرار )یعنی ۀ خودبه نتیج« جهانی»کند و در سطح توسعه پیدا می

، تواند ابعاد جهانی، و نه ملیب اجتماعی برای سرنگونی آن هم فقط میداری خصلت جهانی دارد، بنابراین انقالسرمایه

هر حرکت جدید به سمت محو تضادهای اجتماعی و دولت، به سمت خودمدیریتی در جامعه، به سطح باالتری  .داشته باشد

وابسته به جهان خواهد  از نیروهای مولده و فرهنگ نیاز خواهد داشت، و رشد نیروهای مولد در سطح هر کشور، کامالً

سوسیالیسم، تحت دیکتاتوری پرولتاریا و دولت کارگری، خود ارتباط داری به سرمایهبه این اعتبار، دورۀ گذار از  .بود

 .تنگاتنگی با انقالب جهانی دارد
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ابزار  ر واقع تخصیصیعنی د) های بزرگ و تجارت خارجیصنایع سنگین، زمین« سازیملی»حتی اگر پروسۀ در نتیجه 

به عنوان نخستین وظیفه پس از پیروزی انقالب کارگری( در سطح ملی آغاز شود، ، تولید به وسیلۀ دولت کارگری

  .المللی قابل تحقق استبینس امالکیت بر ابزار تولید تنها در مقی« کردناجتماعی»

را به دلیل عملکرد فاکتورهای مختلف در سطح ملی و توان رویدادهای اجتماعی پس از انقالب هرچند نمیبنابراین 

المللی به طور دقیق حدس زد و برای جلوگیری از انحرافاتی که خود زاییدۀ شرایط عینی خواهد بود، ضمانتی بی چون بین

 شداهد خوتوان به مواردی اشاره کرد که در غیاب آن حتماً دورۀ گذار در نطفه خفه و چرا معرفی کرد، ولی دست کم می

 دورۀ گذار دانست:در طی  رگریکاترین پیش شرط ضمانت سالمت دولت مهم را و از این نقطه نظر، رعایت آن

حق عزل و نصب هر یک از  ؛ به رسمیت شناختنگزاری و اجراییقانونکاهش هر چه بیشتر شکاف میان قوای  -2

 .دستمزدهای آنان کردنمحدود ، و به ویژه سیاسی در هر زمانمقامات و کارگزاران اقتصادی و 

 های خودگردانی، کنترل و مدیریتدموکراتیک مدیریت اقتصادی، از طریق تقویت شوراها و کمیتهت لتقویت خص -8

د، کلّ جامعه کننها و مؤسسات؛ در تحلیل نهایی کسانی که مازاد تولید اجتماعی را کنترل میها، بنگاهکارگری در کارخانه

 .ت دارندرا تحت نظار

اعم از حق آزادی بیان، آزادی احزاب، مطبوعات،  -دموکراتیک تمامی مخالفینتضمین بی چون و چرای حقوق  -3

. های کارگری و به رسمیت شناختن حق اعتصابو همچنین حفظ استقالل اتحادیه -ها بدون هیچ گونه محدودیتروزنامه

ا در هسی دشمنان طبقاتی دولت کارگری، متناسب با میزان خشونت آنهای سیاواضح است که محدود ساختن آزادی

. دولت کارگری وظیفه دارد که امکانات الزم برای ابراز نظر و نقد را در اختیار مخالفین قرار دهد، ولی هرگونه مقاومت است

رو به رو  و قهرآمیز خ مادیها و احزاب مخالف در جهت سرنگونی دولت کارگری، با پاساز سوی گروه قهرآمیزاقدام 

 .شودمی

گردد، و چارچوب و خطوط کلی مسیر اعالم میجرا االالزم  شورایی رعایت قوانین مصوب شوراها که از طریق دولت -8

 .کندحرکت را روشن می
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سیادت  یوظیفۀ حزب طبقۀ کارگر، متشکل کردن کارگران در قالب یک طبقه برای تسخیر قدرت سیاسی و سرنگون -2

. بنابراین پس از پیروزی انقالب و تثبیت قدرت کارگری، این حزب وظیفۀ تاریخی خود را پشت سر گذاشته، بورژوازی است

 ، این حزب باید زمینۀ انحالل تدریجیو چنان چه شرایط عادی باشد )عدم جنگ داخلی، حملۀ نظامی امپریالیستی و غیره(

. به این ترتیب عمالً امکان آن که حزب، به ترین ارگان تصمیم گیری مهیا کندخود را در درون شوراها، به مثابۀ عالی

 .جای طبقۀ کارگر قرار بگیرد، منتفی خواهد شد

ملی  . چنان چه انقالب در سطحی در دیگر کشورها، برای سازماندهی انقالب«انترناسیونال انقالبی»تدارک دیدن یک  -6

 داری( باقی بماند، قطعاً محکوم بهسرمایهو بدون حمایت طبقۀ کارگر سایر کشورها )به خصوص کشورهای پیشرفتۀ 

 .شکست خواهد بود

 .ترین اصول ضامن سالمت دورۀ گذار هستندها مهماین
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 امپریالیسم عصر در انقالب استراتژی وم:س فصل

 مارکسیستی منظر از انقالب استراتژی تعیین تاریخی پیشینۀ به الف:نگاهی

 مبارزاتی جربۀت سال دویست حدود به اتکا با که است آلترناتیوی علمی مسسوسیالی آموزۀ کنونی، شرایط از رهایی رایب

 هبلک د،انشناسمی را آن با مبارزه هایروش و داریسرمایه نظام ساختار فقط نه جهان، تمام در عملی و نظری سطح در

 شمچ به هاآلترناتیو سایر در که است قوتی نقاط هااین) دارد خود نظر وردم جامعۀ به رسیدن برای هم ایبرنامه و طرح

 لیلد همین به و ندارند داریسرمایه جامعۀ از صحیحی درک و شناخت یا که دارند وجودی زیادی آلترناتیوهای خورد؛نمی

 دکاربر و هاآن تجربۀ وضوعم همین و هستند معدودی کشورهای به محدود یا کنند؛می پیشنهاد نادرستی راهکارهای

 یکشورها تکلیف که آیدمی پیش سؤال این اکنون ،اصول این پذیرش با (.غیره و کندمی محدود را راهکارهایشان

 غیره، و یاسیس ساختار ،یفرهنگ ،یاقتصاد ماندگیواپس از باالیی حجم با ایران نظیر درکشورهایی آیا چیست؟ ماندهعقب

 طی را ریمسی چه باید است، مثبت پاسخ اگر کرد؟ فکر آلایده جامعۀ به رسیدن و وسیالیستیس انقالب به توانمی

  .بودنگرفته قطعی پاسخ روسیه 2128 پیروزمند انقالب از پیش تا درست آن، مشابه یا سؤاالت، این ؟کرد

 انقالب وقوع که بودند گمان این بر روسیه و اروپا هایسوسیالیست اکثر روسیه، 2128 اکتبر انقالب وقوع از پیش تا

 مارکسیسم شدۀپذیرفته اصول با مغایر حتی و ناممکن روسیه، مثل «فئودالی شبه» و ماندهعقب کشوری در سوسیالیستی

« مارکس کاپیتال علیه انقالب» را روسیه انقالب ،2128 دسامبر تاریخ به ایمقاله در گرامشی مثالً که تاجایی است،

 کارگران تعداد که نفر، میلیون 220 حدود در جمعیتی با بود کشوری روسیه مقطع آن در که است یادآوری به الزم .نامید

 .دادندمی تشکیل دهقانان را کشور جمعیت درصد 20از بیش ولی رسید،می نفر میلیون 2 به تنها اشیصنعت

 است نیاز انده،معقب کشورهای در سوسیالیستی انقالب مسألۀ القب در هاتمارکسیس اکثر گیریِموضع این درک برای اما

 .کنیم مکث« مارکسیسم شدۀپذیرفته اصول» آن و بحث، مورد موضوع تاریخی منشأ مورد در مقداری تا



 

16 

 

 مسیر باید یستی،سوسیال انقالب به یافتن دست از پیش روسیه که بوددیدگاه این مبلغ ،«روسی مارکسیسم پدر» پلخانف،

 هب حرکت گاه آن متعارف، داریسرمایه نظام یک به شدن تبدیل از پس یعنی .کند طی را داریسرمایه تکامل و توسعه

 درها( )نارودنیک «اهپوپولیست» و هاسوسیالیست میان هایبحث خالل از دیدگاه این .کند آغاز را سوسیالیسم سوی

 .شد مطرح2220 دهۀ

 تنها و ندک جهش کمونیسم سوی به دهقانی اقتصاد یک از تواندمی روسیه انقالب که کردندمی استدالل  «اهیستپوپول»

 کردمی استدالل پلخانف مقابل، در اما .بود مناطق از بعضی در دهقانی کمونی زندگی وجود آوردند،می آن برای که دلیلی

 .کند دنبال را غربی اروپای تکامل مسیر باید الزاماً روسیه که

 هدف اب مشترک هدف یک به و کرد خواهد رشد هم کارگر طبقۀ داری،سرمایه توسعۀ و رشد با که کردمی تصور پلخانف

 داری،سرمایه تکامل دهه چند طی از پس و یافت؛ خواهد دست– دموکراتیک حقوق برقراری یعنی– لیبرال بورژوازی

 .دش خواهد کشیده بورژوازی با مستقیم مبارزۀ و رویارویی به سوسیالیستی البانق هدف با نهایتاً کارگر طبقۀ

 دیگر بسیاری مانند توانستمی قطعاً هم پلخانف .بودند دیدگاهی چنین مدافع هاسوسیالیست غالب زمانی، مقطع این در
 مارکس مثال، عنوان به .شود متوسل سمارک از پاراگراف چند دلبخواهی کردندستچین به خود هایدیدگاه توجیه برای

 شود،می نقل او از هم دفعات به که (2221) «سیاسی اقتصاد نقد به سهمی ادای بر ایمقدّمه» از مشهوری پاراگراف در
هیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن که کلیۀ نیروهای مولده مورد نیازش رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود، و »: نوشت

تولیدی برتر نوین هیچ گاه پیش از آن که شرایط مادی وجود آن در چارچوب جامعۀ قدیم به حد بلوغ نرسیده  مناسبات
 «.باشد، جانشین مناسبات تولیدی قدیمی نمی گردد

 و این که:

 «کشوری که از نظر صنعتی پیشرفته تر است، تنها تصویر آیندۀ کشوری کم تر توسعه یافته را به آن نشان می دهد»
 مارکس به جلد اول سرمایه( 2268قدمۀ)م

 نقالبا و کارگری قدرت تسخیر از تواننمی مانده،عقب کشور یک در که است معناست این به ظاهراً باال استدالل این

 تکامل یسوسیالیست انقالب آغاز برای کافی اندازۀبه مولده نیروهای سطح که چرا آورد، میان به سخنی سوسیالیستی



 

17 

 

 مولده نیروهای تکامل و رشد به مقیّد و مشروط اجتماعی، نظم یک رفتن میان از جا این در واقع در .استنیافته

 آن رد مارکسیستی جنبش درون در مهم و اصلی هایبحث از یکی به بالفاصله که است استداللی همان این .استشده

 .شد تبدیل مقطع

 از یعنی-  «خودش» انقالب از بورژوازی که بودند شاهد نوزدهم قرن دوم ۀنیم هایسوسیالیست تمامی دیگر، طرف از

 بورژوازی اعتبار این به است؛افتاده هراس و وحشت به– ملی استقالل و دموکراتیک حقوق ،ارضی اصالحات به زدن دست

 بودنیامده بیرون پیروز فئودالیسم یهعل مبارزه از هنوز بورژوازی .بود «مترقی« هافئودال علیه مبارزه در و مقطعی طی تنها

 که بود جایی تا انقالبی کارگر طبقۀ از بورژوازی وحشت .شد رو روبه«کارگر طبقۀ» نام به جدیدی دشمن با ناگهان که

 اندارزمین و ارتجاعی عناصر با و شود متوسل قبلی نظام نوعِ از سرکوب و نظامی ماشین به بسیاری موارد در تا شد وادار

 رها کارهنیمه را دموکراتیک جمهوری یک ایجاد برای خود مبارزۀ ترتیببدین و کند منکوب را کارگران تا کند همکاری

 یمهم و درخشان جملۀ در بورژوازی ناتمام انقالب و کارگری انقالب میان رابطۀ به نسبت را خود دیدگاه مارکس .کرد

 :کرد بندی جمع طور این (0222 لندن،« )هاکمونیست اتحادیۀ به مرکزی کمیتۀ خطابیۀ» از

 فوق هایخواسته حداکثر برآوردن طریق از انقالب ترسریع چه هر ختم خواهان دموکرات، بورژوازیخرده که حالی در»

 دایرۀ از متملک وبیشکم طبقات تمام که زمانی تا را انقالب که (کندمی ایجاب ما خواست و) است این در ما منافع است،

 «.دهیم ادامه وقفه بی  ] [… نیامده در کارگر طبقۀ تسخیر به هنوز دولتی قدرت و اندهنگردید خارج قدرت

 قصودم سر بر روسیه هایسوسیالیست میان در پویایی و شدید هایبحث اظهارات، این شدن مطرح از پس سال پنجاه

 :داشت وجود کارگری جنبش درون در انقالبی ستراتژیا دو ،2102انقالب در .درگرفت باال جمالت از مارکس اصلی

 انیکیمک و شماتیک شدیداً درک همان به بنا دمکرات، سوسیال حزب راست جناح عنوان به ها، منشویک و پلخانف اول؛

 در جوامع، تمامی تاریخی تکامل که رسیدند می نتیجه این به (شد اشاره باال در که هایی قول نقل به اتکا با) مارکس از
 یگرید از پس یکی مسسوسیالی و داری سرمایه فئودالیزم، داری، برده نظامات مثالً یعنی است؛ خطی زمان، هر و جا هر

 بنابراین .برسد بعدی مرحلۀ به نوبت بعد تا باشد شده طی کامالً باید تاریخی مرحلۀ یک و رسند می سر دیگر یک توالی در
 انقالب اردو بخواهد که کارگری طبقۀ مسألۀ اصالً باشد، نرسیده سرانجام به واییبورژ انقالب که مادام دیدگاه این طبق

 دهیسازمان و ببیند آموزش سوسیالیزم برای تدریج به کارگر طبقۀ آنکه برای بنابراین .گردد نمی مطرح بشود سوسیالیستی
 .است ضروری یدارسرمایه دمکراسی مرحلۀ یک طی ،شود
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به « رالبورژوازی لیب»وظیفۀ اصلی سوسیال دموکرات های روسیه چیزی نبود جز تشویق  در نتیجه برای منشویک ها،
اقتصاد سرمایه داری و نیروهای مولده باشد؛ « تکامل»، یعنی ایجاد رژیمی که قادر به «جمهوری دموکراتیک»ایجاد یک 

بزند، ولی به نحوی که بورژوازی  «حرف»م و مسلح کردن کارگران سدر واقع کلّ هدف این جناح آن بود که از سوسیالی
 رم ندهد و در یک کالم به عنوان متحد خود حفظ کند.« اردوگاه ارتجاع»را به زعم خودش به 

در نتیجه منشویک ها یک دیوار بین این دو انقالب ترسیم می کردند و به همین اعتبار استراتژی آن ها یک انقالب 
 دمکراتیک به رهبری بورژوازی لیبرال بود.

دوم؛ دیدگاه لنین و بلشویک ها بود. لنین در این مقطع و در مقابل استراتژی گروه اول، بر آن بود که نمی توان منتظر 

 عرصه به دیر بسیار داران سرمایه لیبرال ها شد و از ترسِ به وحشت افتادن و رَم کردن بورژوازی، از مبارزه عقب کشید.

 اقتصادی قدرت ها این ،2128 سال از قبل ها مدت .بجنگند مترقی تغییرات برای که بودند آن از تر بزدل و بودند شده وارد
 بین رد بزرگی جنبش هرگونه پیامدهای از و کردند می اتکا تزار به خود، از محافظت برای اما داشتند، دست در را واقعی

 هب .داد می قرار تزار دستگاه کنار در را اه آن دهقانان، و کارگران از روس بورژوازی وحشت واقع در .داشتند هراس ها توده
 وظایف و الیفتک دمکراتیک، حقوق ترین ابتدایی نبود و داری پیشاسرمایه دولت یک حضور یعنی روسیه، وضعیت عالوه
. بنابراین لنین در نظر داشت که در صورت آغاز انقالب، همراه با بلشویک داد می قرار کار دستور در را دمکراتیک–بورژوا

 ا برای یک دولت موقت کارگری و دهقانی مبارزه کنند و انقالب را تا حدّ امکان دموکراتیک سازند.ه

د. مثالً کن «جهش»در این مقطع لنین هم مانند پلخانف این دیدگاه را داشت که روسیه نمی تواند از فراز انقالب بورژوایی 

 :نوشت 2102 به سال« تیکدو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکرا»او در جزوۀ 
ما نمی توانیم از چهار دیوار »و به همین دلیل « مارکسیست ها مسلماً معتقدند که انقالب روس جنبۀ بورژوایی دارد»

بورژوا دموکراتیک انقالب روس یک باره به خارج آن جستن نماییم، ولی ما می توانیم حدود این چهار دیوار را به مقیاس 
ا می توانیم و باید در حدود این چهار دیوار در راه منافع پرولتاریا و نیازمندی های مستقیم وی و عظیمی وسعت دهیم، م

 «.در راه شرایطی که نیروهای وی را پیروزی کامل آینده آماده می سازد، مبارزه کنیم

ط ینداران بزرگ در ارتباامّا همان طور که اشاره شد لنین در عین حال تردیدی نداشت که بورژوازی بزدل روسیه که با زم
بود، قادر به سرنگونی تزار و ایجاد انقالب خودش نیست. بنابراین از دید لنین، پرولتاریا بود که می بایست برای درهم 

 بودند «دهقانان»شکستن قدرت استبداد و ارتش و ماشین سرکوب آن، به دنبال متحدینی دیگر باشد. برای لنین، این متحد، 
 «.ملی و مترقیبورژوازی »نه و



 

19 

 

برای لنین استراتژی انقالب، یک استراتژی سوسیالیستی بود. او برخالف منشویک ها بین انقالب دمکراتیک و 
سوسیالیستی، یک دیوار ترسیم نمی کرد. در نتیجه به دنبال حلقۀ واسط یا مفصلی بود که این دو را به یک دیگر وصل 

 راه نیمۀ در ما .هستیم الینقطع انقالبی مدافع ما: »بود نوشته 2106 لسا حدود در لنین کند )به همین دلیل است که
تیک را به عنوان یک تاک« دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان»در این جا بود که فرمول «( شد نخواهیم متوقف

چارچوبی  راتیک را )حتی درپیدا کرد. به این معنا که کارگران و دهقانان با به دست گرفتن رهبری، وظایف و تکالیف دمک
 وسیع تر از دمکراسی بورژوایی( به انجام می رسانند و این خود زمینۀ ورود به فاز سوسیالیستی خواهد شد.

به این ترتیب، قرار بود که رژیم جدید به استقرار یک جمهوری دموکراتیک، بازتوزیع رادیکال زمین ها، پایان استبداد و 
ها، بهبود شرایط کارگران و نظایر این ها منجر شود و انقالب را به آلمان و باقی کشورهای  ستم در روستاها و کارخانه

 –وسیالیستس آلمانِ یک سوی از اقتصادی کمک دریافت با اساساً البته و –اروپای شرقی بکشاند؛ و انقالب بر این مبنا
 .کند حرکت روسیه در سوسیالیستی فاز به سریعاً

 سوسیال حزب اصلی هایجناح استراتژی دو برابر در سوم آلترناتیو یک ارائۀ به ،2102 انقالب بحبوحۀ در تروتسکی

 یک عنوان به روسیه انقالب که کرد استدالل تروتسکی .پرداخت– شد اشاره مختصراً که طور همان– روسیه دموکرات

 زمانهم را سوسیالیستی وظایف بلکه یک،توکرادم-بورژوا وظایف فقط نه کارگری، دولت و شد خواهد آغاز پرولتری انقالب

 .رساند اثبات به را خود صحت و درستی نهایتاً که بود تروتسکی استراتژی این و داد؛ خواهد انجام

 سهیم قدرت در ردیگ یک با توانندمی مختلف طبقۀ دو چگونه: شد رودررو لنین استراتژی نقطۀ ترینضعیف با تروتسکی

 جهت همین به ؛دانستمی خوبی به لنین را نکته این و نبودند مسوسیالیس دنبال به طبقه، یک عنوان هب دهقانان شوند؟

 :بودگفته او

 ارتجاعی ]جنبش[ این که مادامی و که زمانی .است انقالبی و دموکراتیک که کنیممی دفاع دهقانی جنبش از جایی تا ما»

 .8«شویممی آماده آن علیه مبارزه برای ما گردد، پرولتری ضدّ و

 دیکتاتوری ییعن) باشد دموکراسی پایۀ بر ،انقالب از پس دیکتاتوری وقتی تا که کرد استدالل درستی به تروتسکی

 وسیالیستیس اقدامات و کرد خواهند مطالبه را دموکراتیک هایخواست ناچار کارگران( سوسیالیستی نه و باشد دموکراتیک

                                                            

 2102 سپتامبر ،26 ش پرولتر، دهقانی، جنبش به نسبت دموکراسی سوسیال رویکرد .8 
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 کهاین و دادندمی تشکیل دهقانان را کشور جمعیت اکثریت که این نداشت درنظر با بنابراین .انداخت خواهند تعویق به را

 نهایتاً دهقانان، و کارگران دموکراتیک دیکتاتوری یک ،نداشتند مسوسیالیس به میلی شانطبقاتی جایگاه خاطربه دهقانان

 !شدمی پرولتاریا مشارکت با منتها دهقانان، دیکتاتوری یک به تبدیل

 ناتوان قدرت هایشاهرگ گفتن دست به از -روسیه در ویژه به -دهقانان کرد، اشاره درستی به تروتسکی که طور همان

 که بود 2102 مبارزات مهمّ درس این .بود برخوردار کاری چنین قدرت و طبقاتی منافع منطق، از کارگر طبقۀ تنها .بودند

 رد کارگری حکومت بالقوۀ و اولیه هاینطفه عنوان به کارگری، هایاشور این: آمدند بیرون کارگری شوراهای آن دل از

 وحشت به را هالیبرال که بود هاهمان ظهور دقیقاً و بودندشده بسته دموکراتیک لیبرال حکومت هرگونه وجود از پیش آینده

 .داشت باز تزار علیه مبارزه از و انداخت

 ارگرانک سوی به دهقانان جلب بر مبنی لنین برنامۀ با نه و گرفت نادیده را انقالب در دهقانان اهمیت نه تروتسکی

 :نوشت« مداوم انقالب» کتاب از بخشی در تروتسکی .کرد مخالفت

 یا ردک خواهد پیروی کارگر از یا دهقان .کننده رهبری نه و باشد مستقل تواندمی نه ]دهقانان انقالبی نقش[ نقش این»

 که پرولتاریا دیکتاتوری صورت به فقط "دهقانان و پرولتاریا دموکراتیک دیکتاتوری" که معناست آن به این .بورژوا از

 «.است تصور قابل کند،می رهبری را دهقانی هایتوده

 ترکیب را یتسوسیالیس و دموکراتیک وظایف که بودمی کارگری حکومت یک باید دیکتاتوری این تروتسکی، برای پس

چشم این که کرد تالش تروتسکی .برساند انجام به جهانی و اروپایی انقالب یک به روسیه انقالب تبدیل بستر در و کند

 جزوۀ ننوشت با برد،می سر به زندان در 2102 انقالب شکست از پس که هنگامی را روسیه انقالب به نسبت سوم انداز

 انقالب» تئوری بنابراین .نامید« مداوم انقالب» را استراتژی این او .سازد مدوّن و تکمیل« اندازهاچشم و نتایج» نظیربی

 ارگرانک روی پیش عینی وظایف پذیرفتمی که این ضمن کرد، پیدا توسعه 2108 سال در بار اولین که تروتسکی،« مداوم

 عصر در هماندعقب کشور یک در چگونه که دادمی ضیحتو حال این با اما است، دموکراتیک-بورژوا انقالب وظایف روسیه،

 در و استدهخور گره دیگر سوی از امپریالیستی سرمایۀ به و سو یک از فئودالیسم بقایای به «ملی بورژوازی» امپریالیسم،

 .نیست خود تاریخی وظایف انجام به قادر اکیداً نتیجه
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 انقالب از نهکه مفهوم این نهایتاً لنین ،«دموکراتیک دیکتاتوری»تز ضاتتناق شدن آشکار با که بود 2128 آوریل از پس

 ارشع این تکرار به هنوز که را هاییبلشویک مستقیم، و مشخص طور به لنین که بود جا این در .نهاد کناری به را

 :گفت و داد قرار باخط پرداختندمیقدیمی

 به گذشته رد کند،می صحبت"دهقانان و پرولتاریا انقالبی دموکراتیک دیکتاتوری" یک از تنها حاضر درحال که کسی»

 باید یانکس چنین .استرفته فراتر هم بورژوازیخرده از پرولتاریا، طبقاتی مبارزۀ با ضدّیت در عمالً نتیجه در برد؛می سر

 «.شوند منتقل نامید" یمیقد هایبلشویک" آرشیو توانمی که "کبلشوی" پیشاانقالبی هایعتیقه آرشیو به

 سوسیالیستی انقالب ها:لنینیستبلشویک منظر از انقالب استراتژی ب.

 اتمناسب و مولده نیروهای میان تضاد و آورده وجود به را جهانی کار تقسیم یک و جهانی بازار یک داریسرمایه وقتی

 دگرگونی برای مجموع در هم را جهانی اقتصاد تصور این در ،کرده آشکار جهانی سطح در را داریسرمایه مالکیت

 یرغ» یک کدام و« آماده» سوسیالیسم برای کشورها کدام که زاویه این از مسأله به نگاه .استکرده آماده سوسیالیستی

 انقالب .است منتفی و نادرست کامالً استالینیستی، کمینترن نظرانۀتنگ و جانبی بندیطبقه همان یعنی هستند،« آماده

 ترینمهم مانه این) پذیرد پایان و شود تکمیل جهانی سطح در باید ناگزیر ولی شود،می آغاز ملی سطح در سوسیالیستی

 این فیمختل هایسرعت و آهنگ با مختلف، کشورهای منتها(. شد اشاره که است مارکسیستی سوسیالیسم آموزۀ اصل

 یابند،یم دست پرولتاریا دیکتاتوری به ترسریع خیلی معینی، شرایط تحت ،افتادهعقب کشورهای .کنندمی طی را پروسه

 نسبت به ورها،کش قبیل این برای گذار دوران واقع در رسید؛ خواهند سوسیالیسم به دیرتر ماندگیعقب خاطر به دقیقاً ولی

 .بود خواهد ناممکن، نه و دشوارتر، و طوالنی تر،پیشرفته کشورهای

 به کراتیکدمو انقالب یک باید امپریالیسم، سلطۀ تحت ماندۀعقب کشورهای در انقالب که دیدگاه این گفت باید پس

 واقع در ودش سوسیالیستی انقالب فاز وارد سپس و باشد« امپریالیستی ضدّ» البد و «مترقی» ،«ملی» بورژوازی رهبری

 شد تحمیل جهان در چپ و کارگری جنبش به استالین نفوذ زیر نِکمینتر سوی از بعدها که بود منشویکی کهنۀ تز یک

 .گشت خونینی هایشکست موجب و

 در یسمسوسیال» ارتجاعی تئوری هایآموزه از یکی خود انقالب، بندیمرحله یعنی کهنه، تز این که داشت توجه باید اما

، درون کمنترن «کشور یک در سوسیالیسم» لینیستیاستا تئوری از که بگوییم باید تردقیق طور به بود؛ «کشور یک
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 سوسیالیسم ساختمان بناکردن به را خود تمرکز که– کارگری جنبش آنکه اول : شد منتج مهم سیاسی آموزۀ دو بالفاصله

 چیزی هر با را خود طلبانهفرصت شکلی به و همیشه بایستیمی– استکرده معطوف شوروی اتحاد مثالً کشور، یک در

 قول به همیشه هااستالینیست بینیممی ما که خاطرست همین به .دهد وفق و انطباق است، «تمرکز» این نفع به هک

 در از گاهی ایستادند،می امپریالیسم مقابل در گاهی :اندهبود متناقض هایرفتن راست و چپ رشته یک درگیر ،تروتسکی

 انتخی آن به آشکار کامالً گاهی کردند،می دفاع کارگر طبقۀ مبارزۀ از هراًظا گاهی شدند،می وارد آن با مماشات و سازش

 مقدّم و چیز هر از پیش ،)شوروی( کشور یک اقتصادی توسعۀ که بود آن آموزه این مستقیم نتیجۀ عبارتی به .کردندمی

 انقالب «بندی مرحله»همین آموزه، دومین .رفتگمی قرار (هابلشویک اندازشمچ همان یعنی) انقالب المللیبین سیاست بر

 خاطر به دقیقاً .شود تکمیل سوسیالیستی انقالب وقوع از پیش باید الزاماً «دموکراتیک-ملی انقالب» که این یعنی .بود

 هم رواگ اندهکرد تقدیم انقالبی نقش و خصلت ،«ملی بورژوازی» به هااستالینیستچگونه بینیممی که است تئوری همین

 !اندهکرد خلق کاغذ روی را آن راحتی به ،نداشته وجود ایبورژوازی چنین اصوالً

 به .استنبوده جهانی کارگر طبقه به آشکار خیانت و جهان در چپ جنبش شکست جز چیزی ناب، هایتئوری این پیامد

 که ستا هایی نمونه تریندردآوردن حال درعین و ترینواضح از یکی 2162 سال در اندونزی مورد نمونه، عنوان

 آغاز و یدهقان و یکارگر هاتنش افزایش با .دهدمی نشان را «ای مرحله دو انقالب» تز هایخیانت و ورشکستگی

 سازمان و ممرد هایتوده بین در پکن، در استالینیست رهبری مشی خط سوکارنو، ضعیف رژیم علیه ایتوده هاییخیزش

 جبهه یک وارد خود مترقی و« ملی بورژوازی» با باید هاآن که بود این - اندونزی کمونیست حزب یعنی -هاآن ایتوده

 ژنرال سیلۀو به که کودتایی طی دهقانان، و کارگران از نفر میلیون یک به قریب اکتبر، ماه در که شد این نتیجه .شوند

 ،شکست درهم را کارگری جنبش که کودتایی .شدند عام قتل شد، انجامای .یآ .سی سازمان ریزیبرنامه با و سوهارتو

 .شد منجر وحشی نظامی دیکتاتوری یک آمدن کار روی به و ها به راه انداختحمام خونی از کشتار کمونیست

 » و «مترقی» اصطالح به عناصر با همراه ،«خلقی جبهۀ» در شرکت به را هااستالینیست ،«ایدومرحله» تئوری همین

 و صادق نیروهای از بسیاری رفتن میان از به و کرده تشویق انقالب اول فاز و مرحله «پیشبرد» برای ،«ملی بورژوازی

 حزب یک عنوان به ،«امریکا کمونیست حزب» شد منجر که بود تئوری همین مثال، عنوان به .استشده منجر مبارز

 حمایت دموکرات حزب« مترقی» کاندیداهای از هم امروز منطقاً و بپردازد روزولت از فاعد به 2130 دهۀ طی استالینیست،

 حزب اریهمک نهایت در و مصدق به نسبت سپس السلطنه، قوام به نسبت توده حزب هایسیاست ایران در همچنین .کند
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 کستش اصلی علل از و داشته انحرافی اتنظری این در ریشه همه غیره، و خمینی رژیم با فدائیان «اکثریت» جناح و توده

 .اندهبود انایر انقالب

 وسیالیستیس انقالب یک جز به چیز هیچ امپریالیسم، جهانی، داریسرمایه گندیدگی عصر در ایران آتی انقالب بنابراین

 برقراری لمث) دموکراتیک وظایف هم که انقالبی است؛ کنونی برهۀ در انقالب استراتژی این ما نظر از و باشد تواندنمی

 ضیار اصالحات مترقی؛ قوانین وجود اجتماعی؛ امنیت وجود سیاسی؛ عقیدۀ مذهب، پوشش، بیان، در آزادی هایخواسته

 به تا کندمی تالش که انقالبی دارد؛ قرار کارگر طبقۀ آن، مرکز در و کندمی ترکیب را سوسیالیستی وظایف هم و و...(

 متحدین به ااتک با و بکند کمک داری،سرمایه ترپیشرفته کشورهای در خصوص به جهان، سراسر در البیانق تحوالت وقوع

 .کند دنبال را مسیرش جهانی، انقالب یک به انقالبش پیوند با یعنی ،المللبین سطح در خود انقالبی
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 حزب پیشتاز انقالبیچهارم: فصل 

-مانده، سرشار از تناقضات داخلی، و سرکوبگر در داخل ایران، نه فقط وضعیت اقتصادیعقبداری سرمایهوجود یک رژیم 

ترین منفذی نیز برای بروز اعتراضات سیاسی و اجتماعی، ولو خفیف و اجتماعی حادی را به وجود آورده، بلکه کوچک

و پس از  28جمهوری اسالمی در فردای انقالب  گیریقدرتزمان . به همین دلیل از استکنترل شده از باال، باز نگذاشته

گذشته، وضعیت داخلی ایران از هر نظر بیش از پیش به دهۀ تا زمان فعلی، و به ویژه طی بار دهۀ شصت، سرکوب خون

 .استرسیدهحالت انفجاری 

ا و طی مقاطع مکرّر، پیوسته اجتماعی، باره-در واکنش به حجم باالی سرکوب سیاسی و وضعیت وخیم اقتصادی

طلبان . بخشی از این اعتراضات که ابتدا رهبری خود را در کانال اصالحاستصورت گرفته اقشار مختلفاعتراضاتی از سوی 

د در مقاطع حساس )مانن انهای منطقی جریان اصالح طلبی و بعضاً افشای آنبردن به محدودیتکرد، با پیجستجو می

دیگر های ، از این جریان روی برگردانده و جذب آلترناتیو(16ماه و خیزش دی 22تراضات پس از انتخابات اع، 82تیر  22

 های نئولیبرالی و تنگناهای معیشتی فراگیر، گرایش به چپ را بار دیگر در بینبحران اقتصادی، تشدید سیاست .استشده

 است.بسیاری از معترضین نظام موجود زنده کرده

به سوی آلترناتیوهای چپ و رادیکال، فی نفسه یک عامل مثبت به شدن و متمایلاعتراضات نسل جوان  شدنکالیزهرادی

د نسل ها را نزهای چپ استالینیست در گذشته و حال، این گونه جریانرود؛ به عالوه عملکرد مفتضحانۀ سازمانشمار می

 .بت دیگری استچپ بی اعتبار ساخته و این خود نکتۀ مث نوگرویده به

چنان مسألۀ خأل و بحران رهبری و نحوۀ سازماندهی، به قوت با این حال، حتی با وجود این چرخش مهم، ولی ناکافی، هم

هرحال باید به کدام به»اینکه  .های کنونی نسل جوان چپ استاست و این موضوع خود یکی از دغدغهخود باقی مانده

 ؟«تشکیالت پیوست و چرا

ها تا حدود زیادی عوامل مثبت فوق را خنثی تأسفانه در این میان، دو عامل منفی نیز وجود داشته و دارد که برآیند آنم

 ، نه فقط امکان سازماندهی را بسیار دشواربه بعد 60. اول؛ حجم شدید خفقان و سرکوب سیستماتیک از دهۀ کندمی

تی، و المللی جنبش کارگری و سوسیالیسبینل تجربیات تاریخی داخلی و ساخته، بلکه امکان انتقا (هرچند نه ناممکن)
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ل نس بخشی از . و دوم این که هرچنداستگیری از اشتباهات گذشته را هم تاحدود زیادی مسدود کردههمین طور درس

ه ربط بعتبار و بیاها و احزاب چپ سنتی را بیجدید چپ عملکرد و نوع رهبری و سازماندهی سابق و کنونی سازمان

بیند، ولی بعضاً به جای شکافتن این انحرافات، پی بردن به ریشۀ مشکل و ارائۀ یک بدیل انقالبی، تجارب ئل خود میامس

اتی کند تا بدون کنکاش در ادبیگذارد و تالش میدر زمینۀ سازماندهی و رهبری را یک سره کنار میجنبش کمونیستی 

یروزی پ توجه به تجارب منتهی بهبی و به خصوص بوده رگری و کمونیستی در سطح جهانسال مبارزۀ کا 800که حاصل 

برنامگی، . در واقع این نسل جوان که از بیراهکارهایی جدید پیدا کندزعمش بههای قرن بیستم، ترین انقالبیکی از بزرگ

، نبود دموکراسی در درون جنبش چپ و کارگری یهای حزب، قیّم مآبیتیکبوروکراالعمر و هایی با رهبری مادامسازمان

ات . اما به جای اتکا به ادبیگرددفعلی جامعۀ ایران سرخورده و منزجر است، به درستی به دنبال بدیلی در مقابل آن می

ها متناسب با شرایط کنونی، تئوریزه کردن نتایج عملکرد خود و دیگران در مسیر کاربست آن و غنی مارکسیستی

جستجو  آکادمیکشناسی و اق جامعهرهای پرطمطتئوریدر هایشان و سپس آزمودن مجدد آن، بدیل خود را الیتفع

به جای « ایشبکه»، فعالیت «عمودی»در مقابل رهبری  -«رهبری افقی». به این ترتیب است که مفاهیمی نظیر کندمی

اند، هشد پچ «گفتمان جدید»ها، وارد ادبیات یا به اصطالح ین، مفهوم بورژوایی از حزب و نظایر ا«سازماندهی لنینیستی»

ضامن پیروزی در مبارزه و تواند میوجود دارد که در خودِ جنبش کمونیستی برد ردر صورتی که انبوهی از تجارب پرکا

 .باشدندهی اسالمت روند سازم

و غیره « دموکراسی کارگری»، «رهبری»، «سازماندهی»، «حزب» ی مثل، مفاهیم«جدید»از آن جا که در این ادبیات 

زدن به ابهامات زیادی در این مفاهیم شده، در و این روش باعث دامن شودسره از زاویۀ غیرمارکسیستی بررسی مییک

حزب »در محور این بحث نیز مفهوم . کنیمکلیدی  این مفاهیم مروری بر فهم مارکسیستی ازمجدداً قصد داریم  این سند

 قرار دارد.های آن و خصوصیات و ویژگی« انقالبی

 مفهوم و ضرورت حزب پیشتاز انقالبی -لفا

صورت « برنامه»و با « آگاهانه»انقالب سوسیالیستی، نخستین انقالب در طول تاریخ بشر خواهد بود که قرار است به طور 

د و اصوالً بدون آیبه وجود نمی« خود انگیخته»پیگیر و به صورت . انقالب سوسیالیستی به هیچ وجه بدون مبارزۀ بگیرد

م دو فاکتور کماند که برای وقوع چنین انقالبی، به دست. بنابراین تردیدی نمیریزی، قابل تصور نیستآگاهی و برنامه
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ن میزان تریطور بیشکننده نیاز است: باالترین سطح آگاهیِ حداقل بخشی از طبقۀ کارگر، و همین اساسی و تعیین

 .های تحت ستم، یعنی خودسازماندهی کارگران و سایر تودهدر انقالب مشارکت طبقۀ کارگر

ترین اصول ماتریالیسم دیالکتیک، آگاهی، محصول عملکرد هدفمند )پراتیک( دانیم که طبق ابتداییاما این را هم می

ن . دقیقاً همیاقشار مختلف کارگران، ناموزون و غیریکسان استها و . ولی سطح فرهنگ و آگاهی طبقاتی گروهاست

واقعیت که پرولتاریا و متحدانش از درجات مختلفی از آگاهی و تجربه برخوردار هستند، نیاز به یک بدنۀ تشکیالتی 

ۀ کارگر به لحاظ . در واقع اگر طبقشودسازد و این همان چیزی است که حزب نامیده میکننده را ضروری میهماهنگ

و تشکیالت  ای به نام رهبریرسید، دیگر مسألهآگاهی طبقاتی همگن بود، اگر کل طبقۀ کارگر به باالترین سطح آگاهی می

حت بدیهی است که متاسفأنه تمامی کارگران قادر نیستند ت ی. اما این حقیقتکردکننده اصوالً موضوعیت پیدا نمیهماهنگ

یک مسیر  ها، نهاری به سطح باالیی از آگاهی طبقاتی برسند؛ چرا که اوالً مسیر رشد آگاهی طبقاتی آندسرمایهحاکمیت 

از مبارزه  تواند برداشت متفاوتیمستقیم و خطی، بلکه مسیری ناهموار و متناوب است )در نتیجه هر طیفی از این طبقه می

 -خود کند با استفاده از امکانات تبلیغاتی وسیعداری سعی میایهسرمداشته باشد(؛ و ثانیاً، دستگاه عریض و طویل دولت 

 .کند یقزررا به طبقۀ کارگر ت« آگاهی وارونه»یا « ضدّ آگاهی» -برخوردار استکه از پشتوانۀ منابع عظیم مالی و نظامی

ا پیشروهای باط ارگانیک بعنوان تجسم تاریخی منافع طبقۀ کارگر، ظرفی است که به دلیل ارتحزب پیشتاز انقالبی به

تواند فرایند رشد آگاهی سوسیالیستی آنان را در برابر بمباران ایدئولوژیک یا آگاهی کاذب بورژوازی جنبش کارگری، می

 حفظ کند.

 

 ،. این گونه آگاهیخود، تنها و تنها قادرند به یک آگاهی اولیه دست پیدا کنند« روزمرۀ»های کارگران در مبارزات توده

کند، هرچند در اهمیت و حیاتی بودن وجود داری هدایت نمیسرمایههای پیگیر روزانه علیه نظام ها را الزاماً به شورشآن

و  اش برای باال بردن حقوقترین تردیدی نیست، چرا که اگر طبقۀ کارگر به مبارزات روزانهاین قبیل مبارزات، کوچک

ه و غیره دست نزند، به یک تودۀ کامالً منفعل و دمورالیزه )مأیوس( تبدیل مزایا، کاهش ساعت کار، کسب حقوق معوق

تواند . در نتیجه طبقۀ کارگر به ناچار باید برای مطالبات آنی و کوتاه مدتِ خود مبارزه کند؛ اما این مبارزه مطلقاً نمیشودمی

ه عالوه ب .داری حرکت دهدسرمایهکلیت نظام  طبقۀ کارگر را به صورت خود به خودی به مبارزۀ متشکل در جهت نابودی

 اجبار به زندگی از طریق .توانند اعتصاب و مبارزه کننداین را هم باید درنظر داشت که کارگران هر روز و هر لحظه نمی
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. قطعاً بنا به ندکترین شرایط معیشت، چنین چیزی را ناممکن میفروش نیروی کار، یعنی تقال کردن برای حفظ ابتدایی

دالیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانشناختی و بسیاری عوامل دیگر که هر یک به تنهایی جای بحث دارد، 

 !توانند هر روز، هر سال یا مثالً هر پنج سال انقالب کنندها نمیآن

، وارد استرت تشکل یابی دست یافتهدر نتیجه بخش کوچکی از طبقۀ کارگر که هم در تئوری و هم در عمل به ضرو

 حتی که پیشرویی. نامیماین طبقه می« پیشروان» یا « بخش پیشرو»شود و این همان بخشی است که عموماً عرصه می

 دنبال آن مختلف سطوح در را مبارزه این کندمی سعی و کندنمی ترک را طبقاتی مبارزۀ سنگر هم، مبارزه رکود دوران در

 .دارد نگاه دهزن و کند

شود. نیست، بلکه با پذیرش برنامۀ حزب، عمالً به یک سوسیالیست بدل می« سوسیالیست»ی کارگری الزاماً «پیشرو»یک 

 در ترقیقد بیان به یا و خود کردن متشکل برای مبارزه در تنها را انقالبی و کمونیستی آگاهی کسب پیشرو، کارگران

بنابراین حزب پیشتاز انقالبی نقش اهرمی را دارد که پیشروی کارگری را به  .کنندمی کسب انقالبی حزب یک ریزیپی

  کند.پیشروی سوسیالیست بدل می

یعنی  -تواند به یک حزب پیشتاز تبدیل گردد که بهترین و مؤثرترین بخش طبقۀ کارگریک سازمان انقالبی زمانی می

. عمیقاً آن را به عنوان حزب خودشان بپذیرند -های تحت ستم و غیرهتجوانان انقالبی، زنان و ملی ،کارگران پیشرو

ه عنوان را ب« از پیش ساخته»نامند و این حزبِ ها و احزابی که خود را حزب طبقۀ کارگر میبنابراین تکلیف انواع سازمان

کنند )اما در عین حال فاقد می« تنپیوس»ها را دعوت به دهند و آنرو به روی کارگران قرار می« حاضر و آماده»بدیلِ 

ابطه در تزهای در این ر« لنین. »استترین درجۀ تأثیرگذاری یا ارتباط ارگانیک با طبقۀ کارگر هستند( کامالً معلوم کوچک

 :نوشت 2180در ژوئیۀ « کنگرۀ دوم انترناسیونال کمونیستی»

اشته شد، بهترین نمایندگان این طبقه را در خود جمع دفقط حزب کمونیست، چنان چه حقیقتاً پیشاهنگ طبقۀ انقالبی با»

خته و آبدیده تجربه آمو انههای کامالً آگاه و صدیقی ترکیب شده باشد که در عرصۀ پیکار انقالبی سرسختو از کمونیست

مارشوندگان ثشده باشند و نیز چنانچه این حزب بتواند با سراپای زندگی طبقۀ خود و از طریق این طبقه با تمام تودۀ است

پیوند ناگسستنی برقرار سازد و اعتماد کامل این طبقه و این توده را جلب کند، قادر خواهد بود پرولتاریا را در مبارزۀ نهایی، 

. از سوی دیگر فقط تحت رهبری چنین حزبی است داری رهبری کندسرمایهکامالً بی امان و قاطع علیه تمام نیروهای 
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واند تمام نیرو و شور انقالبی خویش را به کار اندازد و بی عالقگی ناگزیر و گاه مقاومت اقلیت ناچیز تکه پرولتاریا می

 .«ها و غیره را خنثی کندها و تعاونیداری و سران قدیمی اتحادیهسرمایهآریستوکراسی کارگری فاسد شده به دست 

تاز، یعنی . حزب پیشاست تزئینی نه و دارد فُرمالیته جنبۀ نه مطلقاً ،«حزب» به «پیشتاز» صفت اطالق دلیل همین به

 انقالبی، پیشتاز بحز. طبقۀ کارگر و در عین حال پیوستگی آن با این طبقهعموم از  )یا پیشرو(« پیشگام»پذیرش تفکیک 

 ارگر استشامل پیشاهنگ طبقۀ ک باشد؛ بلکه تواندنمی و های کارگران نیستیرندۀ تودهیا دربرگ کارگر طبقۀ عموم حزب

 از را خود هایپایه حزب باشد قرار اگر چون. است «اقلیت» حزب اعتبار این است. بهکه به آگاهی سوسیالیستی رسیده

 مجبور زیرناگ کند، انتخاب بقاتیط-سیاسی آگاهی ناهمگنی از و مختلف سطوح با کارگر طبقۀ مختلف هایالیه میان

 راضی ار «همه» بتواند که طوری به باشد آگاهی مختلف درجات این از میانگینی که باشد کرده تدوین ایبرنامه است

 .انقالبی برنامۀ یک از غیر باشد تواندمی چیزی هر برنامه این که در این صورت، است واضح. دارد نگه

است؛  ای، سیاسی و سازمانیتار انقالبی، حفظ و تداوم دستاوردهای تئوریک، برنامهنخستین عملکرد یک سازمان پیش

بی در . سازمان پیشتاز انقالاستدستاوردهایی که طی دورۀ قبلی فعالیت و آگاهی طبقاتی باالی کارگران به دست آمده

 است که به کمک آنای تدوین شدههای که به نوعی در برنامحکم حافظۀ دائمی طبقه و جنبش کارگری است، حافظه

توان نسل جدید را آموزش داد و بدین ترتیب الزم نیست تا این نسل جدید، از ابتدا و از طریق مداخلۀ مشخص در می

 .آغاز کند صفرمبارزۀ طبقاتی، همه چیز را از 

نه فقط  ت که از تجارب انباشتۀ تاریخیهایی اسبنابراین نخستین عملکرد سازمان پیشتاز انقالبی، تضمین تداوم درس

شود؛ چرا که مفهوم برنامۀ سوسیالیستی همین است: مجموع کلیۀ دروسی که از تجارب گرفته میالمللی محلی که بین

های واقعی و همین طور ضدّ انقالب واقعی در طول حدوداً دویست سال گذشته کسب مبارزات طبقاتی واقعی، انقالب

 .استشده

اید تأکید کرد آیند و بای برمیاز عهدۀ چنین برنامه -اند که با تئوری و پراتیک مارکسیستی آمیخته – از افراد اندکیاد تعد

. شود. در این جاست که وجود سازمان الزم میتواند از پس آن بربیایدبه تنهایی نمی -مطلقاً هیچ کسی -که هیچ کسی

 تا قادر به ارزیابی استنی این تجارب، هم به سازمانی ملی و هم به سازمانی جهانی نیاز ضمناً با توجه به ماهیّت جها

بات های جدیدی که از انقالمداوم کلیۀ تجارب تاریخی و جاری مبارزۀ طبقاتی و انقالب باشد؛ تا این تجربیات را با درس
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نیازهای مبرم مبارزات طبقاتی و انقالب پیش رو  تر در راستایها را هر چه بیشتر سازد؛ تا آنشود، غنیجدید کسب می

ه به . چرا ک. اهمیت چنین سازمانی در شرایط رکود مبارزه یا خفقان شدید، به ویژه در ایران، کامالً واضح استبپروراند

ه سوی ب دهۀ گذشته، جنبش کارگری در موارد متعددی یا قریب به چهارهای سیستماتیک حاکمیت در طول دلیل سرکوب

به ( 28است تجربیات و سنن انقالبی گذشتۀ خود را )مثالً تجربۀ انقالب رفرمیسم و مماشات چرخش کرده و یا نتوانسته

رو، به  های پیششک برای رشد و تقویت خود و کسب آمادگی برای دورههای جدید منتقل کند، به همین دلیل بینسل

 .نیاز پیدا خواهد کرد تجربیات مبارزاتی طبقۀ کارگر در سطح جهان

 ماهیت طبقاتی حزب .ب

یحات دارد. در حالی که یکی از توض« گرایینخبه»ای طوالنی از خوردن برچسب برداشت لنینیستی از مفهوم حزب، سابقه

 زند:دربارۀ ترکیب طبقاتی حزب، به تنهایی این افسانه را کنار می 2لنین

باشند. های حزبی وجود داشتهادم که به ازای هر دو روشنفکر، هشت کارگر در کمیتهمن در سومین کنگرۀ حزب پیشنهاد د»

فکرِ های حزبی به ازای هر روشنباشیم که سازمانرسد! امروز باید انتظار داشتهنظر میقدر نامربوط بهآن پیشنهاد، امروز چه

 «.دموکرات، چند صد کارگر سوسیال دموکرات را در خود جا دهندسوسیال

« ارگر سوسیالیستک»در برابر « روشنفکر سوسیالیست»های مشابه، گذشته از این باید توجه کرد که در این گفته یا گفته

بورژوایی و ، آن دسته از اقشار غیرکارگری یا به عبارتی خرده«روشنفکر سوسیالیست»تعریف شده و بنابراین مقصود از 

سوادِ روسیه امکان آشنایی با ادبیات د در جامعۀ اکثراً دهقانی و بیحتی بورژوایی است که هم به دلیل موقعیت خو

اند. بسیاری از کسانی که در آن مقطع )یعنی اند و هم در عمل به منافع طبقاتی خود پشت پا زدهمارکسیستی را داشته

ه صفوف بیست و یکم ب داری قرناند، در شرایط سرمایهبوده« روشنفکر»روسیۀ ابتدای قرن بیست( بنا به این تعریف 

اند. کم نیستند شمار مهندسین و پزشکان و وکال و اساتید دانشگاهی که اگر در روسیۀ تزاری طبقۀ کارگر سرازیر شده

بورژوازی تحت فشار و چه بسا کارگرانی توانستند به مقام یک بورژوا ترقی کنند، امروز در ایران بخشاً جزوی از خردهمی

« روشنفکر»اند. بنابراین به این اعتبار مفهوم کالسیک ز یک کارگر ماهر صنعتی تقلیل پیدا کردهتر ادر موقعیت ضعیف
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دیگر قابل استفاده نیست. بااینحال اگر قرار باشد این بحث را از حیث طبقاتی به شیوۀ درستی صورتبندی کنیم؛ باید 

بورژوازی های پایینی خردهران، و هم در میان الیههایش را هم در میان کارگبگوییم که یک حزب پیشتاز انقالبی، پایه

جبهۀ  ، که به سایر اقشاری که عمالً در«کارگران سوسیالیست»کند. از این منظر این حزب نه فقط به رادیکال جستجو می

ند ازمقدر که به یک سازماندهندۀ کارگری نیجنبش سوسیالیستی قرار بگیرند هم سخت نیازمند است. چنین حزبی همان

هایشان را تماماً بورژوازی، مهارت و داشتهاست به پزشک و طراح و وکیل و مترجم هم نیازمند است. این بخش از خرده

این دو بخش « پیوند»در حقیقت  خرد. دهد و در عمل اعتبار و اعتماد کارگران را میدر خدمت جنبش کارگری قرار می

تۀ اصلی و اساسی که در این پیوند نباید فراموش شود آنست که در تحلیل اندازد. منتها نکاست که یک حزب را جلو می

چرخد؛ در غیر این صورت، خطر غلبۀ های حزب پیشتاز کارگری همیشه به سمت کارگران مینهایی وزنۀ اصلی پایه

یات ایی، خصوصبورژوهای خردههای انقالبی سنگینی خواهد کرد. گرایشبورژوایی همیشه بر سر سازماننوسانات خرده

زدگی در دورۀ اوج مبارزه و ناپیگیری و یأس در دورۀ کنند؛ فردگرایی، هیجانطبقاتی خود را هم به درون حزب حمل می

ر های شخصی و میل به امتیازگیری و غیره. این خططلبیهای ذهنی، خودبرتربینی، جاهرکود، تمایل یکسویه به فعالیت

 ت. تر اسهای کارگری جدی بدان نپیوسته، محتملپیشتاز انقالبی که هنوز پایهباالخص در دورۀ تدارک برای حزب 

تری آن کند، ترکیب پرولبورژوا متمایز میخردهرا از سایر احزاب  یکارگرپیشتاز درنتیجه یکی از فاکتورهایی که حزب 

در هم و هرقجامعی در اختیار داشته باشد، . هیچ گروه یا جمعی از روشنفکران هر قدر هم که برنامۀ منحصر به فرد و است

. قادر نیست خود را جایگزین حزبی سازد که ریشه در طبقۀ کارگر داردکه به ادبیان مارکسیستی اشراف داشته باشد، 

، ایران تاکنونی اپوزیسیون چپ« کمونیستی»و« کارگری»های بنابراین، حزب پیشتاز کارگری، برخالف احزاب و سازمان

 .طبقۀ کارگر نیست، بلکه متعلق به آن استقیّم 

 ایای و کادر حرفهفعالیت حرفه -ج

. کادرهایی که بتوانند در سرد و گرم روزگار، خود را ای باشدحزب برای پیشبرد مبارزه باید دارای کادرهای ورزیده و حرفه

کشورهای استبدادی نظیر ایران، هر چقدر تعداد اعضای . در حفظ کرده و بر روی مبارزات زندۀ جامعۀ خود تأثیر گذارند

امعۀ . جها از سوی نیروهای امنیتی رژیم کمتر خواهد شدحزب کمتر، ولی کاراتر باشد، احتمال شناسایی و نابودی آن

ها، هداری با تقسیم کار و تخصصی کردن مشاغل عمالً بخش وسیعی از پیشروان کارگری را در زندان کارخانسرمایه



 

31 

 

ه های الزم برای مبارزاست؛ اگر چه پیشروان کارگری دارای انگیزه و آگاهیمؤسسات، ادارات و مراکز تولیدی اسیر کرده

ت های تکنیکی و مالی صرفاً قادرند در اعتراضاداری هستند، ولی به علت فشردگی زمان، محدودیتسرمایهعلیه سیستم 

. این روش از کار بدون تردید از یک طرف، باعث تحلیل این طبقه حاضر شوند اریمحدود به محیط کار یا اعتراضات انفج

، و از طرف دیگر سبب دوری پیشروان کارگری هابین آنهای انحرافی در رشد گرایشاحتمال کارگری و  هاینیروی پیشرو

یری د، حزب پیشتاز باید با به کارگ. برای برطرف کردن این مشکل بسیار حاگرددگیری میهای مختلف تصمیماز عرصه

ها را در بیرون بیاورد و آن محیط کارهای کوتاه و بلند از درون امکانات مادی خود، کارگران پیشرو را برای مدت زمان

های مناسب جهت شناخت و کسب آگاهی، پیشروان کارگری سطوح دیگر مبارزه درگیر کند تا عالوه بر ایجاد زمینه

 .گینی نظیر رهبری جنبش را نیز تجربه کنندهای سنمسئولیت

ای حزب باید بتواند در عین حال چندین کار مختلف را انجام دهد و خود را برای مبارزه در میادین کوچک یک کادر حرفه

ها و هیهای سیاسی و تئوریک دخالت کند، در اتحاد. مثالً اعتصاب را رهبری کند، در پلمیکو بزرگ طبقاتی آماده کند

فتق و  رتق کننده باشد(تواند بعضاً کسلامور فنی  و روزانۀ سازمان را )که میتشکالت صنفی با ظرافت تمام نفوذ کند، 

؛ یعنی داری بجنگدسرمایهمقاله بنویسد، با پلیس سیاسی رژیم و نیروهای امنیتی رژیم ش برای نشریۀ نظری سازمان کند،

 «چه باید کرد». بنابراین همان طور که لنین در گردد «حریففنهمه»غراق، یک انسان به معنای واقعی و به دور از ا

ورزیدۀ  کادرهای .به میان مردم برود« باید به عنوان تئوریسین، مبلغ، آژیتاتور و سازمانده»ای کند، کادر حرفهاشاره می

یک کادر حزب از طریق دی درست مانند خود را بسازند. توانند افراحزب، موتور رشد و ضامن بقای حزب هستند، چون می

یوند با جنبش پ درناپذیرش در مبارزات طبقاتی، عالوه بر نقش مؤثرش در تکامل آگاهی انقالبی، شرکت پیگیر و خستگی

 .شودکارگری است که به مثابۀ پیشگام شناخته می

موقع در لحظات حساس دارد. های فوری و بهر کاربرد ابتکارعملای از استقالل نسبی را دای، توانایی و درجهکادر حرفه

با  ای که فرصت همفکری و هماهنگیکنندهقدر ساخته شده که بتواند در لحظات تعیینای آنبه عبارت دیگر کادر حرفه

نجات دهد  اگیری و ابتکارعملی بزند که بتواند تشکیالت رمرکزیت حزب وجود ندارد، بدون فوت وقت، دست به تصمیم

 یا به جلو براند.

ای متقابل با جامعه و حزب دارد، یعنی عالوه برآنکه به طور تمام وقت مشغول فعالیت حزبی رابطه اییک کادر حرفه

دهد. بدون این رابطۀ متقابل و های کار قرار میهایش او را همیشه در ارتباط با جامعه و محیطاست، ولی ماهیت فعالیت
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دهد و ضمناً خطر جاخوش کردن در یک مقام های خود را از دست میکادر حزب بخش زیادی از قابلیت رفت و برگشت،

حکم  تواند درای میاز یک طرف، عملکرد بجا و تعیین کنندۀ کادرهای حرفهشود.  یعنی مستعد زوال بوروکراتیک می

 نتواند با مبارزات پیشروان کارگری و پیشگامان ای اگرو از طرف دیگر، کادر حرفه باشد نقطۀ قوت یک تشکل انقالبی

 .گرددکراتیزه شدن و اضمحالل حزب میوانقالبی پیوند بخورد، باعث بور

در نهایت اینکه بین یک عضو حزب و کادر حزب نباید تمایز مصنوعی گذاشت. به هر عضو حزب باید فرصت رشد و 

 تبدیل شدن به کادر را باید داد. 

 ی و علنیفعالیت مخف -د

برای یک مارکسیست، فعالیت سیاسی )خواه تشکیل یک هسته و گروه صرفاً مطالعاتی باشد، و خواه مبارزۀ مسلحانه( 

های متضاد تشکیل شده، که بُعد علنی و بُعد مخفی تنها یکی از همین جوانب مانند هر پدیدۀ دیگری، از عناصر و جنبه

ن دو بعُد را دو مقولۀ متفاوت و بعضاً در تقابل با یکدیگر درک کنیم )یا این، یا . اما اشتباه محض این جاست که ایاست

 آن؛ والغیر!(

این که وزن و  .برای یک مارکسیست، این دو جنبه ارتباط ارگانیگ و کامالً دیالکتیکی باهم دارند )یا باید برقرار کنند(

ایط . یعنی با تحلیل مشخص از شررایط مشخص بستگی دارداهمیت کدام یک از این دو جنبه بیشتر است، تماماً به ش

 .کاریگرایی بیشتر خم کرد یا به سوی مخفیتوان تشخیص داد باید ترکه را به سمت علنیمشخص است که می

خفی م توانند با درنظر گرفتن کلیۀ جوانب امنیتی حاکم بر جامعه، رابطۀ بین جنبۀ علنی وای یک حزب میکادرهای حرفه

ند تا در هر اند، باید قادر باشهمارکسیسم مسلح شدکنند به دستگاه فکری . کسانی که ادعا میدنفعالیت را تنظیم کن

. تلفیق . این شالودۀ درک مارکسیستی از فعالیت سیاسی استموقعیّتی بین کار مخفی وعلنی خود، پیوندی به وجود آورند

 .ستا، روش کار انقالبیون بوده و شیوۀ کار مخفی و علنی

به ویژه در  ست وا سازی. اما سازماندهی و تشکیالت آن قابل پنهانتوان پنهان کردیک جنبش یا گرایش سیاسی را نمی

کیالت است: سازماندهی و تششرایط خاص ایران اکیداً باید باشد؛ جوهرۀ تلفیق کار مخفی و علنی در همین نکته نهفته

ت نیز . حتی این اطالعات باید درون تشکیالتی تماماً مخفی باشد و هیچ کسی خارج از تشکیالت از آن باخبر نباشدبایس
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پذیری ربه. تحت چنین شرایطی، ضبندی شده باشد، به این معنا که همۀ افراد به تمام اطالعات دسترسی نداشته باشندطبقه

 ها در روز روشن و در دیددر برابر آن، جنبش و گرایش سیاسی علنی است، آکسیون. اما آیدگروه و گرایش پایین می

بینند و خالصه حضور جنبش، هم زمان با مخفی بودن شنوند، نشریات را میشود، شعارها را دیگران میدیگران انجام می

 .تواند به طور نسبی علنی باشدسازماندهی و تشکیالت آن، می

ک تواند یدن رابطۀ این دو جنبه از فعالیت سیاسی، به خصوص در شرایط استبدادی ایران، میهر گونه مخدوش کر

ای انقالبی را به نابودی بکشاند و موجب مرگ سیاسی کسانی بشود که در پروسۀ تبدیل شدن به کادرهای حرفه تشکیالت

شکال . در نتیجه بین این اول خواهد انجامید(ترین حالت، چندین سال به طای که جبران آن، در خوشبینانههستند )ضربه

مختلف کار حزبی باید تناسب صحیحی، بسته به شرایط، برقرار شود )چرا که در مورد نوع فعالیت، اعم از مخفی، علنی، 

 .نیمه علنی، ما هرگز یک فرمول همیشگی نداریم(-نیمه مخفی

 م دموکراتیکسسانترالی- پ

شود ن تداعی میمعنایی منفی به ذه عموماً با پیشینه و بار« سانترالیسم دموکراتیک»م، مفهوم سیبه دنبال تجربۀ استالین

میم شود که در این جا، مقصود یک اقلیت متمرکز تص. یعنی تصور مینامیم(می« سانترالیسم بوروکراتیک»)آن چه که ما 

هبری دارد، و در واقع رشده وامییت از تصمیمات اتخاذاست که اکثریت را به شکل خشک و بی چون و چرا به تبعگیرنده

رهبری یا » مانند ی. به همین دلیل، برخی مفاهیماکثریت، غالب است« دموکراسی»یک اقلیت، به بهای نقض« متمرکز»

ادبیات  ن و)که در اصل از مفاهیم بورژوایی و بی ارتباط با سن «یا سازماندهی عمودی یرهبر»در برابر  «سازماندهی افقی

 .دکننتر میتر و غامض. مفاهیمی که تنها مسأله را گنگاندهمارکسیستی هستند( به عنوان بدیل معرفی شد

 «دموکراتیک مرکزیت» تاریخی سابقۀ( 1

. اما استشدهها ابداع و بلشویک« لنین»به وسیلۀ « سانترالیسم دموکراتیک»بسیاری به اشتباه بر این باورند که مکانیزم 

در قطعنامۀ  2102و بعدها در سال  6گرددبازمی «انگلس»و « مارکس»بکارگیری این شیوه از کار، در اصل به خود 

 :استآمده« سانترالیسم دموکراتیک»ها در رابطه با . در قطعنامۀ منشویکها مطرح گردیدها، و نه بلشویکمنشویک

                                                            
 «1۴۸۱ سال در ها کمونیست اتحادیۀ مقررات» به کنید نگاه مثلا  .6 
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 . تمام اعضای حزب باید درسازماندهی کند” سانترالیسم دموکراتیک“بر اساس سوسیال دموکراسی باید خودش را »

ل شوند و در فواصانتخاب می( معینی). تمامی نهادهای حزبی برای مدت انتخابات نهادهای حزبی شرکت داشته باشند

ل عزل بوده و در مقابل اعمال خود است، مشموها را انتخاب کردهمعین و یا در هر لحظه بنا به درخواست سازمانی که آن

[ جددم سازماندهیها، کنگره] یعنی گذارد تأثیر سازمان کل روی بر تواندمی که اعمالی مورد در[  …پاسخگو هستند ]

های مانند شاخهتر ]های رده پایین. چنان چه تصمیمات سازمانتشکیالت تصمیم گرفته شود یباید به وسیلۀ کلیۀ اعضا

را دانستن وچچون. کنگره ضمن بیهای باالتر ]مانند کنگرۀ حزب[ قرار گیرد، نباید به اجرا در آیدتضاد با سازمانحزب[ در 

های رهبری داند و در عین حال در حوزهاصل سانترالیسم دمکراتیک، اجرای کامل اصل انتخاباتی را ضرروی می

حال مراکز رهبری مشمول عزل و نصب  کند. اما در عینمی ایدئولوژیک و عملی، قدرت تمام را به مراکز منتخب تفویض

ترین سطح ممکن }در برابر اعضا{ علنی باشد  و شدیداً در قبال این اعمال پاسخگو و هستند، اعمالشان باید در وسیع

 .8«مسئول باشند

ه تصویب رساندند که طی آن ب« دربارۀ سازماندهی مجدد حزب»ای را با عنوان ها قطعنامهتقریباً یک ماه بعد بلشویک

ها دموکراتمفهوم سانترالیسم دموکراتیک به کار گرفته شد و سپس در فراخونی که به وسیلۀ کنگرۀ اتحاد سوسیال 

 .شد گنجاندهبرگزار شد،  2106ها( در آوریل ها و منشویک)کنگرۀ وحدت بلشویک

 خالصه کرد، به درستی« عمل در وحدت» و « بحث در آزادی» فرمولرا در « سانترالیسم دموکراتیک»لنین که اصطالح 

بر این اعتقاد بود که حزب انقالبی باید یکپارچه و متحد عمل کند و در عین حال فضای مناسب را برای بحث آزاد و 

زبی ح . در چنین ساختاری اقلیتفراهم سازد-ایی که به این وحدت عمل حزبی آسیب نرسدج آن تا –انتقادهای سازنده 

ن راه برای . چراکه بهتریشد، منع گردیدنداز حق عملکرد مستقلی که باعث مختل شدن تصمیم گیری و عمل اکثریت می

، در 2128در ژوئیۀ « لنین». در عین حال، ها در عمل بوداثبات یا عدم اثبات تصمیمات اکثریت، آزمودن تصمیمات آن

بود، ی شدهسازمانده« دفتر سیاسی انترناسیونال دوم»که از سوی « ی روسهاگزارش کنفرانس بروکسل سوسیالیست»

                                                            
7 . Ernest Mandel, “Power and Money: A Marxist Theory of Bureaucracy”, Verso: 1992, pp. 114-115 
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ها و اقلیت باید از حقّ بحث در مقابل کل حزب برخوردار باشد و بتواند عدم توافق بر سر برنامه، تاکتیک»متذکر شد که 

 .2«شود، ابراز نمایدبحث که به طور ویژه برای این منظور منتشر می مجلۀسازمان را در یک 

 دموکراتیک( مفهوم سانترالیسم 2

ک ( و دموکراسی )مشارکت( در درون یمرکزیتدر وهلۀ نخست یعنی ترکیب سانترالیسم )« سانترالیسم دموکراتیک»

بود، که بر سر ترکیب این دو اصطالح به وجود آمده یای از ابهاماتدر توضیح پاره« لئون تروتسکی. »تشکیالت انقالبی

کیب این دو مفهوم، یعنی دموکراسی و مرکزیت ابداً متناقض نیست، حزب باید به دقت مراقب باشد که نه تنها تر»نوشت: 

مرزهایش همیشه به طور اکید، مشخص باشد، بلکه مراقب این هم باشد که تمام کسانی که پا در داخل این محدوده 

. آزادی انتقاد و مبارزۀ فکری محتوای فسخ ناشدنی گذارند، از حق واقعی تعیین جهت سیاست حزب برخوردار باشندمی

در  .تای از عصر زوال اسکند، اسطورهها را تحمل نمیم وجود جناحس. این نظریۀ کنونی که بلشویدموکراسی حزبی است

 .1«هاستم، تاریخ مبارزۀ جناحسواقع تاریخ بلشوی

اسی و دموکر. »طۀ ثابت نیست و خود تابع شرایط مشخص است، یک رابگراییمرکزیترابطۀ بین این دموکراسی و 

مندی ن. همه چیز به شرایط مشخص، موقعیت سیاسی کشور، توایابندسانترالیسم، به هیچ روی خود را در نسبتی ثابت نمی

عنی ز یک کنفرانس، ی. پیش ا، بستگی داردای که رهبری به دست آوردهاتوریته و حزب و تجربۀ آن، سطح عمومی اعضا

. هنگامی ندکزمانی که مشکل، فرموله کردن یک خط سیاسی برای دورۀ آتی است، دموکراسی بر سانترالیسم غلبه می

ی مجدداً . دموکراسآوردگردد، سانترالیسم است که دموکراسی را تحت تبعیت خود درمیسیاسی برمی به عملِ مسألۀکه 

. تعادل بین دهایش بپردازای انتقادی به ارزیابی فعالیتکند تا با دیدهکند که حزب نیاز پیدا میزمانی حق خود را بیان می

شود، و سپس دوباره خود را برقرار کند، لحظاتی نقض میدموکراسی و سانترالیسم، خود را در مبارزۀ واقعی برپا می

 .20«کندمی

                                                            
8 . V.I. Lenin, “Report of the C.C. of the R.S.D.L.P. to the Brussels Conference and Instructions to the C.C. Delegation” (1۱1۸) 
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/jun/30.htm 
 

 11۸-11۱ صفحات ،«شد خیانت آن به که انقلبی» تروتسکی، لئون .۱ 

 (1۱۱۱) «رژیم و دموکراتیک سانترالیزم دربارۀ» تروتسکی، لئون .10 
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و « یآزادی درون»تواند فقط در نیست، و نمی« اداری»و « دیریتیم»سانترالیسم دموکراتیک، یک اصطالح یا مفهوم 

در یک حزب پیشتاز، یک جنبۀ فوق « سانترالیسم دموکراتیک. »)که در باال اشاره شد( خالصه شود« عمل در وحدت»

نۀ اعضا یک روزاو نتایجی است که از پرات و نظرات العاده مهم و حیاتی دیگری هم دارد و آن تمرکز بخشیدن به تجربیات

. تجربۀ هر یک از کادرهای حزب از سازماندهی در درون جامعه، نسبی و محدود است؛ به همین خاطر شودحاصل می

برای این که این تجربیات انفرادی و محدود در سطح جمعی به حساب بیایند و کادرهای حزب بتوانند به اشتراک نظر 

ۀ اعضا و تجربیات پراکند . به این ترتیبشودتشکیالت حزبی امری ضروری می برسند، وجود حداکثر دموکراسی در درون

« ایینپ»از ترتیب این تجارببدین یابد،آورند، تمرکز میهای خاص خود به دست میآن آگاهی که اعضا از خالل فعالیت

ین تجربیات . اشودبارزۀ مؤثر استفاده میکند و در جهت محزب انتقال پیدا میمرکزیت به از اعضا و کادرها ، یعنی «باال»به 

مطرح « باال»هایی را که حزب از باید از کانال مباحثات آزاد و فضای دموکراتیک رد شود تا بتواند در صورت لزوم دیدگاه

ن این درنظر داشت. با تر کندهای احتمالی آن با واقعیات موجود را به چالش بگیرد و دقیقخوانیمها و ناهکند و ضعفمی

 تواند و باید به بخشی از برنامۀ حزبها و تجربیات اعضا میجنبه از سانترالیسم دموکراتیک، چکیده و خالصۀ دیدگاه

 .تبدیل شود

انند های درون حزبی )در قالب گرایش یا جناح( بتوشود تا گرایشمی باعثاست که « سانترالیسم دموکراتیک»از ه این جنب

و تا حد ممکن با متقاعد نمودن یکدیگر سبب بروز نظرات  های سیاسی و نظری با یکدیگر به وجود بیایندبرای چالش

دموکراسی . بدون . این جنبۀ باال، پایۀ عینی وجود گرایش و جناح در درون حزب استنوین یا پختگی سایر نظرات گردند

هایی را که واقعاً پاسخگوی نیازهای طبقۀ کارگر و مناسب ت سیاستو برخورد آزاد عقاید، حزب به هیچ طریقی قادر نیس

 .شرایط مشخص باشد، فرموله کند

تجربیات  برمبنای همانای که کنیم، یعنی این بار با اتکا به برنامهصحبت می« وحدت عمل»به همین ترتیب وقتی ما از 

را در عمل  آن برنامهرویم و مجدداً می نبشجدل به  حزباز  اینک مجدداً است،تر شدهتکامل پیدا کرده و دقیقجمعی 

 .کنیمآزمون می

نتایج دقیقی را که  تواندر حزب پیشتاز انقالبی وجود نداشته باشد، نمی« سانترالیسم دموکراتیک»پس به گفتۀ دیگر اگر 

ذ ترین تصمیم جمعی اتخانه صحیح برای عمل انقالبی ضرورت دارد، از درون جنبش و فعالیت پراتیک به دست آورد؛

در  ،شان استها و تجربیات اعضا که حاصل پراتیکگردد؛ دیدگاهمیشود و نه حتی در صورت اتخاذ، اجرای آن الزامیمی



 

37 

 

شود، حتی در صورت عدم انطباق آن با واقعیات روزمرۀ گفته می« باال»شود و صرفاً هر آن چه از برنامۀ حزب منعکس نمی

ا یک روش کند که بدر یک حزب پیشتاز به ما کمک می« سانترالیسم دموکراتیک. »باید بی چون و چرا انجام شودمبارزه، 

 .انتقادی در هر مرحله از حرکت، به درجۀ کارایی برنامه و خطوط سیاسی حزب پی ببریم

 وظایف آموزشی حزب- ت

ستگاه سرکوب ایدئولوژیک هم مجهز است. طبقۀ حاکم نه فیزیکی، به د داری عالوه بر دستگاه سرکوبگرسرمایه دولت

ا اتکا در اختیار دارد و ب -از دانشگاه و مسجد تا رادیو و روزنامه و تلویزیون -ابزار تولید ذهنی را فقط ابزار تولید مادی که

های شترویج گرای کند که بخشی از آن تأمین تریبون وبه این منابع سرشارِ مغزشویی، آگاهی کاذب خود را پمپاژ می

ا ای است که بر عهدۀ مطبوعات حزبی و کادرهرفرمیستی چپ است. از این نظر مقابله با حمالت ایدئولوژیک دولت، وظیفه

 :. مواردی که در زمینۀ آموزش کادرهای حزبی باید مد نظر گرفته شود، به ترتیب زیر هستندافتدپردازان حزب میو نظریه

مارکسیسم انقالبی بار آمده و قادر به تجزبه و تحلیل و ارزیابی که در سنت  انقالبی یو رهبران کادرهاکردن الف( تربیت 

آموزش  -استیعنی اقتصاد، فلسفه و سی-مارکسیسم. کادرها باید در هر سه پایۀ اصلی سازندۀ باشندمسائل جنبش کارگری 

ط کنند، و نه آن که مطابق با سنت آکادمیک بورژوایی، به طور ها را به یک دیگر مرتبببیند و قادر باشند که این حوزه

 .سازند، به طوری که عمالً تصویر کلی را از دست بدهند«متخصص»مشخص فقط در یک حیطه خود را 

و مرتبط با شرایط جامعه در  روز، قابل درک، بههای سادهسازی مباحث کمونیستی از طریق استفاده از مثالب( ساده

 .ها و نشریات منتشرشدهها و بولتنکتاب

 .و ارائۀ نتایج و راهکارهایی انقالبی های بورژوازی و امپریالیسم،ج( بررسی و افشاگری روزمرۀ سیاست

حت ستم تری از اقشار تترویجی که قادر به بسیج و سازماندهی بخش وسیع -های تبلیغیها و فراکسیوند( ایجاد کمیته

 .باشد

 لنین: قول. به نباید صرفاً آکادمیک و کالسی باشد، بلکه باید شکل عملی به خود بگیرد ( آموزشه
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کمونیسم به واسطۀ کتب و آثار کمونیستی مطلقاً هیچ ارزشی ندارد، زیرا که بدون کار و بدون مبارزه، شناخت کتابی از »

قدیمی که منفورترین خصلت جامعۀ کهن  در این حالت، همان تفکیک قدیمی میان تئوری و پراتیک، همان شکاف

، سومین کنگرۀ سراسری اتحادیۀ جوانان کمونیست «های جوانانوظایف اتحادیه« )»است، ادامه خواهد یافتبورژوازی بوده

جزیه و ر به تدسپارند، هرگز قاکسانی که تنها کوهی از کتب و آثار مارکسیستی را به ذهن می .(2180اکتبر  81، 22روسیه

بزرگ بر « مغزی»یک علم آکادمیک، مانند داشتن  همچونمارکسیسم . یادگیری ل انقالبی و مارکسیستی نیستندتحلی

 .نحیف و کوچک است «بدنی»روی 

از حزب پیشت .( حزب باید در حالی که مبارزه و آموزش طبقۀ کارگر را به پیش می برد، خود نیز از آن آموزش ببیندو

بۀ مغز طبقۀ کارگر است، بنابراین این مغز را نباید راکد و غیرفعال باقی گذاشت، چرا که در این غیر این کارگری به مثا

 .انجامدای بی ارتباط با جنبش میایستد و به دگماتیسم و عقاید محفلی و فرقهصورت، از پیشرفت باز می

 اش با حزبمفهوم شورا و رابطه -ث

گیرند و در دوران گذار )دیکتاتوری خودگردانی هستند که در دوران اعتالی انقالب شکل میای از اشکال شوراها گونه

 های اولیۀ قدرت کارگری هستند.شوراها نطفه .انقالبی پرولتاریا(، جانشین اشکال کهن حکومتی خواهند شد

با استناد به تجربیات گرانبهای  2102در سال « سن پترزبورگ»تروتسکی به عنوان یکی از رهبران اصلی شورای کارگران 

 :خود، مشخصات شوراها در آن مقطع را چنین توصیف کرد

اشتن سازمانی که با وجود ند .بود، به وجود آمدشورا به عنوان پاسخ به یک نیاز عینی، نیازی که از روند رویدادها زاده شده»

ی، فاصله، بدون داشتن تقریباً هیچ گونه ابزار تشکیالتتوانست بالهیچ گونه سنتی، دارای چنان اقتداری گردید که می

های پراکنده را درگیر مبارزه کند؛ سازمانی که جریانات مختلف درون جنبش کارگری را متحد صدها هزار نفر از توده

بیرون ساعت از زیر زمین  88؛ و مهمتر از همه، سازمانی که قادر بود در عرض خودگردان بودساخت؛ سازمانی مبتکر و 

 .28«آورده شود

                                                            
11 . http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/oct/02.htm 

12 . http://www.marxists.org/archive/trotsky/1907/1905/ch08.htm 
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ترین نوع دموکراسی مستقیم آورند و عالیشوراها در دوران انتقال، ناقوس مرگ دموکراسی بورژوایی را به صدا در می

ه . بدون این نقطۀ آغازگاه انتقال بکنندهای استثمارشونده هستند، یعنی دموکراسی کارگری را جایگزین آن میتوده

 .یر خواهد بودسوسیالیسم امکان ناپذ

گیری و هم های تصمیمها هم ارگان. آنهای بازسازی جامعۀ نوین تبدیل خواهند شدشوراها در فردای انقالب به ارگان

ه ای همگون بکننده، امر تولید را به عنوان مجموعهچنین به مثابۀ مجامع رهبری. شوراها همدبواجرایی در کشور خواهند 

نیست  دیگر امری جنبی ،. در چنین شرایطی، هر گونه تنظیم مقررات عمومیآورندستقیم کل کارگران در میزیر نظارت م

نابراین در . بشودعموم کارگران زائیده میکه به دست تعدادی متخصص طراحی گردد، بلکه از مداخلۀ مشترک و مستقیم 

ه ثمرۀ کار ک)و اقتصاد  (نحصر به متخصصان بورژوا بودهم تا پیش از این که)سیاست  سازماندهی شورایی، جدایی بین

ای، تولیدکنندگان، اقتصاد و سیاست را درهم . در نتیجه در چنین جامعۀ یکپارچهروداز بین می بوده(مزدی کارگران 

 .دنآورو کار عملی تولیدی وحدت به وجود می د و بین تنظیم مقررات عمومینآمیزمی

تواند در دوران انقالبی شکل بگیرد، حزب پیشتاز انقالبی، به عنوان یک سازمان پیکارگر باید در ه میبر خالف شورا ک

پس هدف  .های پیشاانقالبی شکل بگیرد تا بخش پیشرُوی طبقۀ کارگر را برای تسخیر قدرت آماده و مسلح کنددوره

تواند در مورد رابطۀ میان حزب پیشتاز با ی که مینکاتی کلید تاریخی حزب عبارت است از به قدرت رساندن شوراها.

 :شوراها وجود داشته باشد عبارتند از

ود، داری کافی نخواهد بسرمایهباید این مسأله را در نظر داشت که همۀ قدرت حزب به تنهایی برای مقابله با نظام  -الف

ایستی به دست یک نیروی مادی اجتماعی که خود ست و جایگزینی آن باداری یک نیروی مادی اجتماعی سرمایهچرا که 

از طرف دیگر، شوراها نیز به خودی خود قادر نیستند بورژوازی را به زیر  .است، صورت گیردرا درون شوراها متشکل کرده

است.  ی آنطبقات-رود، محتوای سیاسیکننده به شمار میچه تعیینیابی است و آنشورا یک فُرم سازمانبکشند، چرا که 

های رفرمیستی سدّ راه تسخیر قدرت. از همین رو است و از جمله گرایشهای مختلف کارگری از گرایش شورا متشکل

 وظیفۀ حزب انقالبی است که با تقویت گرایش کمونیستی درون شوراها، شوراها را به سمت تسخیر قدرت هدایت کند. 

هرگونه کوتاهی در کسب قدرت به  .ه زودتر قدرت را به دست بگیردساز انقالب، پرولتاریا باید هر چدر دوران سرنوشت

لیل . به همین دتواند از سوی بورژوازی پُر گرددشود که آن نیز به سرعت میدست پرولتاریا باعث ایجاد خأل قدرت می

 .استکنندهنقش حزب پیشتاز انقالبی و رابطۀ آن با شوراها بسیار تعیین
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های توانند در خود دارای گرایشدهند، بنابراین میز آن جایی که بخش وسیعی از پرولتاریا را در خود جای میشوراها ا -ب

. از این رو، کادرهای فعال حزب انقالبی در درون شوراها باید ضمن طلب، اقتدارگرا و غیره باشندرور، انحاللپَبوروکرات

ند و ها را منزوی و افشا نمایهای انحرافی مبارزه کنند، آنمام قوا با این گرایشترویج مواضع انقالبی و رادیکال خود، با ت

 .مسیر مبارزه را برای اقدامات رادیکال شوراها هموار سازند

، پس از سرنگونی نظام بورژوازی و تسخیر «تروتسکیستی»های به اعتقاد ما و برخالف دیدگاه بسیاری از سازمان -ج

و با پشت سر  . در این دورهبه شوراها واگذار شود ایا، نقش رهبری حزب باید در طی پروسهقدرت به دست پرولتاری

دهد ست میاز د تدریجاً کنندهحزب پیشتاز انقالبی دیگر ماهیتش را به مثابۀ یک نهاد رهبری گذاشتن خطر ضدّانقالب،

آموزشی  -انجام رسانده( و بیشتر به یک سازمان تبلیغی بهبا به قدرت رساندن شوراها )چرا که رسالت تاریخی خود را عمالً 

را در  لشانحال هایتواند و باید به تدریج و بسته به شرایط موجود، زمینۀ. یعنی حزب پیشتاز انقالبی میشودتبدیل می

 .ترین شکل دموکراسی مستقیم، فراهم کندقالب شوراها، به عنوان عالی

 کارگریالملل انقالبی بین -ح

در سطح  عالیتفالمللی دارد و مستلزم بیناست که این مبارزه، خصلتی تاریخ مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر بارها اثبات کرده

اندازی شمچداری و جامعۀ طبقاتی، وجود سرمایههای کارگر از استثمار نظام . واضح است که رهایی تودهجهانی است

یقت تاریخی . این حقهای فکری ناسیونالیستی محدود نباشدکند که به سنتسازمان را ضروری می المللی از مبارزه وبین

ر علمی داری را به طوسرمایهاز دورۀ مارکس و انگلس، به عنوان نخستین کسانی که قوانین مهم مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ 

ترین میقداری در یکی از عسرمایه. در شرایط کنونی که نظام تاسو تاکنون تکامل یافتهشده ند، آغاز دمورد تحلیل قرار دا

ست، افرورفته -های سیاست و ایدئولوژیآن هم نه فقط در حوزۀ اقتصاد، که همین طور در حوزه -های تاریخی خودبحران

 .استافتهاز پیش اهمیت ی، بیش انقالبیالمللی بینالمللی مبارزۀ انقالبی و تالش برای ایجاد یک سازمان بینجنبۀ 

اگزیر باید است، ننسبت به این موضوع وجود داشته کنونهایی که همواره از گذشته تا فهمیالبته به دلیل ابهامات و کج

 یانقالب المللی طبقۀ کارگر )یا انترناسیونال کارگری(، سازمانبیناز همان ابتدا روشن کنیم که در این جا مقصود از سازمان 

 !«حزب انقالب جهانی»یا به بیان دیگر  است داری در سطح جهانیسرمایهسوسیالیستی برای پایان دادن به نظام 

 های مهمی را باید دربارۀ یک انترناسیونال انقالبی در نظر داشت:خصوصیات و ویژگی
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اکنده های سست و پرماسمشخص و متشکل از ت یک فرم تشکیالتیالمللی، به معنای وحدت بدون بینالف( سازمان 

ر گرایش . در حال حاضاند نیستههایی که در دورۀ اخیر باب شد«شبکه»ها یا بدتر از آن چیزی شبیه به میان کمونیست

که عمالً جایگزین تالش حقیقی در راستای  -های اجتماعیعمومی به سوی ایجاد اتحادهای مجازی از طریق شبکه

تی . چنین رویکردهای نادرسای است که به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شودی از انحرافات عمدهیک -شودسازماندهی می

ه یا فاقد روشنفکران و کسانی ک عضاًیافته، بکنند که در آن افراد غیر سازمانبیشتر یک حوزۀ سرگرمی اجتماعی ایجاد می

های ساخت یک . فراخوانکنندآن هستند، وقت گذرانی میو یا مخالف  ۀ کارگردهی در درون طبقانداز سازمانشمچ

ر دزنند، چیزی نیست که های اجتماعی پرسه میبورژوایی که به طور مداوم در انواع پروژهخردهالملل از سوی عناصر بین

اخته ن چیزی است که باید سالمللی به معنای حزب جهانی طبقۀ کارگر است و این دقیقاً همابین. سازمان باشد خورِ توجه

 .شود

یا « ارمالملل چهبین»المللی طبقۀ کارگر وجود ندارد و کسانی که ادعای نمایندگی بینب( امروز چیزی به نام سازمان 

تاریخ ی از . برای آن که نمونۀ مثبتفاقد توان الزم برای تغییر این حقیقت هستندهنوز را دارند، « الملل پنجمبین»ساختن 

. این به دست بدهیم، می توانیم تجربۀ کمینترن را به یاد بیاوریم که در تب و تاب انقالب اکتبر در دورۀ لنین شکل گرفت

 .دهدالملل کارگری را نشان میبینتجربه هنوز هم خطوط مسیر ساختن یک 

بر اساس توافق بر سر موضوعات  بلکه. دباره محقق شوتواند به یک( واضح است که حزب جهانی طبقۀ کارگر نمیج

 . المللی برای حرکت به سوی این هدف ممکن و ضروری استبین، سیاسی و سازمانی، ایجاد یک گرایش نظری صولیا

 مللیالبینهای برادر یا خواهر تماماً مشابه را در حوزۀ توان در همان بدایت امر سازمانکه می سکتاریستی ( این تصورد

و  ، سیاسینظری. اگر بستری برای وحدت بر سر موضوعات بنیادی انجامداست و به اتالف وقت می خطاپیدا کرد، 

ای )مانند مثالً ماهیت تئوریک حاشیه -سازمانی وجود داشته باشد، در آن صورت اختالفات بر سر موضوعات تاریخی

البته بحث و تبادل نظر در مورد این موضوعات باید تداوم پیدا  .طبقاتی شوروی( نباید از حرکت مشترک جلوگیری کند

  .کند تا به تعمیق درک و فهم مارکسیستی منجر شود

ت به از همان ابتدا باید رویکرد شفاف نسباست.  المللی انقالبی طبقۀ کارگربینسازمان  ریزیالزمۀ پی ( وحدت اصولیه

برای  به عالوه حق گرایش .زدگی و اجبار پرهیز کرد. باید از شتابباید پنهان شوند. اختالفات ناختالفات مفروض باشد
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ها و وزن خود در جنبش های مختلف ملی فارغ از اندازۀ پایههای مختلف ملی مفروض باشد. گذشته از این، بخشبخش

 ذاشته شود.رای آن نیست که عمالً کنار گکشورشان، باید با دیگری در سطح برابر باشند. کوچکی یک بخش ملی، دلیلی ب

است  نالمللی ناممکبینهای بدون اتکا به تالشدر ایران،  های اولیۀ حزب طبقۀ کارگرتالش برای تدارک و ایجاد بنیان

ی لمللاناگزیر باید به موازات تالش برای یافتن متحدین بینو از این رو در غیاب یک انترناسیونال انقالبی، این تالش 

 .صورت بگیرد المللی انقالبی کارگریبینهای تشکیالت طبقۀ کارگر و ایجاد پایه

 المللی در مسیر تدارک برای حزب انقالبی در سطح ملی:از جمله دالیل ضرورت یافتن متحدین بین

از سوی  و همبستگی المللیبینالف( اعتصابات کارگری گسترده و جدی در آیندۀ نه چندان دور، بدون اتکا به متحدین 

 .ها، به راحتی از سوی رژیم درهم خواهند شکستآن

ۀ های پیش رو، به تجربیات مبارزاتی طبقشک برای رشد و تقویت خود و کسب آمادگی برای دورهب( جنبش کارگری بی

هد کرد؛ این موضوع بدون اند، نیاز پیدا خواههای کارگری انقالبی که در عمل ساخته شدکارگر در سطح جهان و سازمان

ارگری های کمیان تشکلبا ایجاد ارتباط . ارتباط با متحدین واقعی جنبش کارگری در سطح جهانی امکان ناپذیر است

پروسه  در این شود.انتقال دوسویۀ این تجربیات ممکن می انقالبی کشورهای مختلف و جنبش کارگری در داخل ایران،

های مبارزاتی به بدنۀ جنبش کارگری ایران، همین طور زمینۀ پشتیبانی عملی از جنبش و درس انتقال تجربیاتعالوه بر 

زندانی،  کارگرانهای دفاعی در حمایت از اندازی کمپینههای اعتراضی، رااز طریق برگزاری آکسیون -کارگری داخل

یی که رژیم جمهوری اسالمی به دلیل عضویت چون سازمان جهانی کار و سایر نهادهااعمال فشار به واسطۀ نهادهایی هم

 .شودهم ممکن می های مالی و غیرهآوری کمکها، ملزم به رعایت تعهدات خود است، جمعدر آن

مدت برای فعالین کارگری و های طوالنیج( شرایط خفقان و سرکوب، و افزایش موج دستگیری و صدور احکام حبس

به دنبال  . این موضوع دو پیامد منفیاستقع تبعید ناخواستۀ بسیاری از این فعالین شدهمارکسیست، منجر به خروج و در وا

مبارزاتی خود در داخل، از تجربیات ارزشمند و  فعالیتها بسیاری از پیشروان کارگری که به دلیل سال است: اوالًداشته

ز خروج از کشور، پیوندهای خود با جنبش پیوندهای زیادی در درون جنبش کارگری برخوردار هستند، درعمل پس ا

 بسیاری از فعالین مارکسیست، به ویژه ثانیاً. دهندهای گذشته را از دست میکارگری و امکان انتقال تجربیات و درس
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شوند و یا به دلیل فضای حاکم بر اپوزیسیون چپ خارج از کشور، در عمل نسل جوان، پس از خروج از کشور، یا منفعل می

 .آورندکاری روی میه خُردهب

در چنین شرایطی این امر اهمیت حیاتی دارد که اوالً زمینه برای ایجاد و حفظ ارتباط بین پیشروان کارگری در تبعید، و 

اهم ها فرها میان آنچنین انتقال دوسویۀ تجربیات و درسسایر پیشروان کارگری در درون جنبش کارگری داخل، و هم

ای اجتماعی داخل ایران و بر-ثانیاً نیروهای مارکسیست جوان نیز تاحدّ ممکن برای دور نشدن از فضای سیاسی. و شود

ای اندازه. چرا که شرایط ایران بهمارکسیسم انقالبی آموزش نظری و عملی ببیننداری یا انفعال، در چارچوب پرهیز از خُرده 

. بروز تحوالت انقالبی و ایجاد زمینۀ بازگشت این نیروها به کشور وجود داردوخیم و بحرانی است که هر لحظه امکان 

چه نیروهای جوان مارکسیست در طی این دوره خود را به لحاظ نظری و عملی نساخته باشند، در چنین حالتی هرگز چنان

ستماتیک و فه نیز، اگر قرار باشد به شکل سی. بنابراین این وظیتوانند نقش یک کادر انقالبی و سازمانده را ایفا کنندنمی

 .بخوردپیوند  باید المللیبینها و مبارزات چون موارد دیگر به تالشمتوالی صورت بگیرد، هم

 سال گذشته به موازات تشدید جنگ سرد بین رژیم جمهوری اسالمی و امپریالیسم جهانی، ما شاهد دو رویکرد چندد( در 

 ایم؛ نخست رویکرد دفاع از جمهوریاجتماعی نسبت به مسألۀ جنگ بوده-یروهای مختلف سیاسیدر درون جامعه و ن غالب

گیری اول تاحدّی موضع. اسالمی و قرار گرفتن در این جبهه در صورت بروز جنگ؛ و دوم دفاع از حملۀ نظامی امریکا

های بورژوا را که سراسیمه به برگزاری کمپینهخردهای ها و رادیکالاست که ، طیف وسیعی از پاسفیستبودهگسترده

بودند، تا به بهانۀ خطر جنگ سازش طبقاتی را ترویج و تبلیغ کنند، پرداخته« دفاع از ایران»و « جنگ را متوقف سازید»

عی در اختیار ی. اما رویکرد دوم، یعنی دفاع از جبهۀ امپریالیسم، که به طور کلی در خارج از کشور پایگاه وسگرفتدربر می

ها، . با این حال در تمامی این سالشددیگر نیروهای راست و افراطی می مجاهدین و طلبان وداشت، شامل برخی سلطنت

 . این جبهۀ مستقل و حقیقتاًاستعملی برای آن بوده-و تدارک نظری« جبهۀ سوم»، دفاع از یک و انقالبیخط اصولی 

ها، این جبهه را به یک آلترناتیو ای چپ یا مترقی جهان خواهد خواست که با حمایت از آنهانقالبی از تمامی سازمان

ست د ها به جای فراخواندن مردم به پیوستن به ارتش بورژوازیِ. مارکسیستواقعی در مقابل دو گروه دیگر تبدیل کنند

شان های خود را به سوی افسراناند بخواهند که سالحهنشانده و ارتجاعی، باید از تمامی کارگرانی که به ارتش اعزام شد

های خود به سالح مجهز ها را برای دفاع از کارخانجات و هم محلینشانه بگیرند، شورای سربازان را تشکیل دهند، توده
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ی کشور رژوازها تعلیم دهند و جنگی انقالبی را علیه امپریالیسم و بوهای نظامی را در سطحی باال به تودهسازند، مهارت

 .خود هدایت کنند

زش و اهمیت ار بااینحالاست) فرساطاقتدشوار و  ایهمقابله با امپریالیسم و شکست آن، و صدالبته مطالب این راه واقعیِ

 ین. تنها در راستای همبر روی کاغذ است(« محکومیت امپریالیسم»های ها و بیانیهآن به مراتب باالتر از صدور فراخوان

تحدین . چرا که فقط مرا تقویت کردجبهۀ سوم  نتوان ایاست که میالمللی و با حمایت و همبستگی عناصر بینخطوط 

انقالبی قادر هستند در شرایط بروز جنگ احتمالی از طریق بسیج کردن نیروهای خود در سطح کشور، و دست زدن به 

 .ور خود را تاحدّ زیادی وادار به عقب نشینی کنندهای عمومی و مختل کردن سیستم، نیروی متخاصم کشاعتصاب

المللی به اعتقاد ما بخش جداناپذیری از مبارزه کمونیستی است.  به همین اعتبار هم بنابراین ایجاد چنین ارتباط بین

اش تیۀ آالمللی متحدش را از وظایف سیاسی دورهای بینترین گرایشهای ایران، یافتن نزدیکلنینیستگرایش بلشویک

 داند. می
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