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  يا انقالب سوسياليستیيا انقالب سوسياليستی" " ایای  انقالب دمکراتيک تودهانقالب دمکراتيک توده""
  )اقليت(نوشته ی توکل""لنينيزم يا تروتسکيزملنينيزم يا تروتسکيزم""نقدی بر سند نقدی بر سند 

  هايی از انقالب چين درسو 
  

  

علOOل . جنOبش انقالبOی تOوده هOای زحمOتکش و سOتمديده ايOران شکسOت خOورده اسOت          

" ده نبOودن آمOا " و نOه در    بی حOد رژيOم    " قدرت"اصلی تثبيت سياسی ضدانقالب نه در       

 آن چOه شکسOت جنOبش تOوده ای اثبOات کOرد ايOن        .توده ها برای مقابله با آن نهفته بOود  

      بOOی مايOOه طرفOOدار تئOOوری هOOای ورشکسOOته، عامOOل اصOOلی       " روشOOنفکران"اسOOت کOOه  

کاری جز نابود سOاختن تOوان هOای ذخيOره تOوده هOا       آن ها . شکست ها هستند اين گونه   

بحثOOی پيرامOOون " (لنينيOOزم يOOا تروتسOOکيزم"نOOوان نوشOOته ی توکOOل تحOOت ع. نکOOرده انOOد

        نمونOOOه بOOOارزی اسOOOت از   ) روش سياسOOOی پرولتاريOOOا در انقOOOالب دمکراتيOOOک تOOOوده ای   

اين  بحث پيرامون از اين رو. بی توجهی و بی اعتنائی کامل به درس های اين شکست

  .سند، به مثابه نمونه ای منفی از درس های شکست انقالب ضروری است

  

  يا تئوری شکست انقالبيا تئوری شکست انقالب" " نقالب دمکراتيک توده اینقالب دمکراتيک توده ایاا""
  

: چنين پاسخ می دهOد سؤال توکل به اين " لنينيزم يا تروتسکيزم  " سند   -٢در بخش   

نظOر بOه عقOب افتOادگی نيروهOای          . انقالب ايران يک انقالب دمکراتيک توده ای اسOت        "

... .مولOد، وجOود اقشOOار وسOيع خOOرده بOورژوازی بOOا خواسOت هOOای سياسOی و اجتمOOاعی      

نظر به ضعف عينی و ذهنی پرولتاريای ايران و نظر به ايOن کOه     ... تسلط امپرياليزم و    

از ايOن رو  . مجموع شرايط عينی و ذهنOی بOرای انقOالب سوسياليسOتی فOراهم نيسOت        در

 انقOOالب ايOOران در گOOام اول نOOه يOOک انقOOالب سوسياليسOOتی بلکOOه يOOک انقOOالب دمکراتيOOک  

چOه در   اگOر : "ر مOورد نظOر فOوق اضOافه مOی کنOد      و پOس از توضOيح د      ." توده ای اسOت   

جامعOOه ی مOOا وجOOه توليOOدی سOOرمايه داری مسOOلط اسOOت، امOOا نيروهOOای مولOOده در سOOطح  
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سOپس توکOل در مOورد اقشOار و طبقOاتی کOه در ايOن        ." نازلی از تکامل خود قOرار دارنOد      

 به جOز اليOه هOای فوقOانی دهقانOان کOه در      :" هيم هستند می نويسد انقالب دمکراتيک س  

. اکثريت دهقانان خواستار تحولی انقالبی در نظام موجودند. ع بينابينی قرار دارندضمو

 اجتمOاعی حOاکم بOا    -کOه بOا نظOام اقتصOادی    ... بخش های وسيع خرده بورژوازی شهری 

بOOه منظOOور رفOOع  توکOOل... "سOOلطه امپريOOاليزم و وابسOOتگی جامعOOه در تضOOاد قOOرار دارنOOد 

ممکOن اسOت   :"  خرده بورژوازی اضافه می کند     تفاهمی در مورد ماهيت    هرگونه سوء 

ايOن درسOت اسOت، زيOرا     . مطرح شود که خرده بورژوازی ضدسرمايه نيستسؤال اين  

خOOرده بOورژوازی بOOا نفOی مالکيOOت   . خOرده بOورژوازی بOOه مقولOه بOOورژوازی تعلOق دارد    

       . خصوصOOOی کOOOه شOOOعار پرولتاريOOOا بOOOرای اسOOOتقرار سوسOOOياليزم اسOOOت، مخOOOالف اسOOOت     

که با سرمايه هOای بOزرگ در تضOاد قOرار     آن جا   رژوازی در محدوده معينی تا      خرده بو 

دارد، بOOا اقOOدامات پرولتاريOOا در مبOOارزه عليOOه سOOرمايه هOOا و بOOا مصOOادره و ملOOی کOOردن    

بين خرده بورژوازی شهر و  بهرحال اين که فی ما.... سرمايه های بزرگ موافق است

دت وجود ندارد، مانع از آن نمی گردد که روستا با پرولتاريا در مسائل سوسياليزم وح     

از ايOن   . در مسايل دمکراتيزم و در مبارزه ضدامپرياليستی دارای وحOدت اراده نباشOند            

ول داشOتن سوسOياليزم   مO رو نتيجه می گيريم که انقالب ايران نخستين هدف خOود را مع      

ر در ايOن  بلکه وظايفی، قرار مOی دهOد کOه اقشOار و طبقOات انقالبOی ديگO           . قرار نمی دهد  

اين به معنای نوعی اراده واحد اقشOار و طبقOات انقالبOی اسOت       . مرحله در آن سهيم اند    

که خود را در فرمول بندی ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی کارگران و زحمتکشان شهر 

  ).تاکيد از ماست..." (نشان می دهد و روستا

عقOب افتOادگی   "به دليOل  توکل بر اين اعتقاد است که انقالب آتی ايران         : خالصه کنيم 

ضOOعف عينOOی و ذهنOOی "و " نيروهOOای مولOOده و وجOOود اقشOOار وسOOيع خOOرده بOOورژوازی 

در . و نه يک انقالب سوسياليستی" انقالب دمکراتيک توده ای است"يک " پرولتاريا

انقOالب ايOران نخسOتين هOدف خOود را        : "نتيجه انقالب در دو مرحلOه صOورت مOی گيOرد           

بلکOه نخسOت خOود را در مرحلOه اول انجOام          ". ار نمی دهد  معمول داشتن سوسياليزم قر   
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مبOOOOOارزه  "و" مصOOOOOادره و ملOOOOOی کOOOOOردن سOOOOOرمايه هOOOOOای بOOOOOزرگ "تکOOOOOاليفی نظيOOOOOر 

بOا نفOی   "در اين انقالب اقشOار خOرده بOورژوازی کOه         . محدود می کند  " ضدامپرياليستی

نيOز در  " دمکOرات هOای انقالبOی    "هOم چنOين     . سهيم انOد  مخالف اند   " مالکيت خصوصی 

سياست پرولتاريائی در مرحله کنونی انقOالب  . "ه اول انقالب سهم خواهند داشت    مرحل

نوع حکومت هOم در مرحلOه      ).  سند ١٣ص  " (جلب دمکرات ها به سمت پرولتارياست     

کOه کOارش را   ". ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دهقانOان : "اول انقالب روشن است  

 بOOی ديگOOر در ايOOن مرحلOOه در آن وظOOايفی قOOرار مOOی دهOOد کOOه اقشOOار و طبقOOات انقال "حOOل 

يعنی اين حکومOت نبايOد وظOايفی انجOام دهOد کOه خOرده بOورژوازی طرفOدار              ". سهيم اند 

مالکيت خصوصی و يا دمکرات های مدافع سOرمايه داری کOه حاضOر بOه مبOارزه عليOه         

هستند از انقالب رميده شوند، و طبقه " مبارزه امپرياليزم"و " سرمايه داری بزرگ"

  .تنها بگذارندکارگر را 

       اکنOOون فOOرض مOOی کنOOيم، انقOOالب بOOه صOOورتی کOOه توکOOل طراحOOی کOOرده اسOOت تحقOOق         

ديکتOاتوری  "که طرح می شود ايOن اسOت کOه ايOن حکومOت              سؤالی  اولين  .... می پذيرد 

چه ترکيب سياسی ای خواهد داشOت؟ رهبOری آن در دسOت نماينOدگان چOه           " دمکراتيک

در اکثريOت اسOت؟ توکOل فOورًا جOواب مOی دهOد        طبقه ای است؟ چه گرايشی در حکومت       

 انقالبی است که تحت رهبری طبقه کارگر به پيروزی خواهد رسيد و هيچ"اين انقالب  

ولی )  سند٩ص " (طبقه و قشر ديگری قادر نيست وظايف انقالب را به انجام برساند    

 بعدی اين خواهدسؤال چون . ی، اين شوخی ای بيش نيستتتئوری مارکسيسبراساس 

مخOالف  " با نفی مالکيت خصوصOی   "بود که آيا نمايندگان خرده بورژوازی شهری که         

جبهه مقاومت ملی مدافع سيستم اقتصادی سOرمايه داری کOه   " دمکرات های"و يا اند  

اين سOادگی قبOول     ه  ب هستند، اين پيشنهاد را   " سهيم"انقالب  " مرحله اول "همگی در   

شOOما در مرحلOOه اول : تلويحOOًا مOOی گويOOدآن هOOا آن کOOه توکOOل بOOه بOOه خصOOوص مOOی کننOOد؟ 

انقOOOOOOالب تحOOOOOOت رهبOOOOOOری طبقOOOOOOه کOOOOOOارگر مبOOOOOOارزات ضدسOOOOOOرمايه داری بOOOOOOزرگ و     

      امOOOا هنگOOOامی کOOOه پرولتاريOOOا حرکOOOت خOOOود را در "را پOOOيش ببريOOOد " ضدامپرياليسOOOتی"
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    مبOOOارزات مOOOا بOOOا شOOOما  " راه اسOOOتقرار مناسOOOبات نOOOوين سوسياليسOOOتی آغOOOاز مOOOی کنOOOد   

"   OOOی گOOOذير مOOOاب ناپOOOند ٨ص " (ردداجتنOOOق   ).  سOOOورژوازی موافOOOرده بOOOت  "خOOOمالکي

حی ايOOن نماينOOده طبقOOه وو دمکOOرات هOOای مOOدافع سOOرمايه داری بOOه سOOاده لOO " خصوصOOی

ما در صورتی در انقOالب سOهيم هسOتيم کOه در           ": تمسخر می کنند و می گويند     "کارگر  

دو در رهبری هم سهيم باشيم، زيرا اگرچه نمايندگان مOا و نماينOدگان طبقOه کOارگر هOر           

مبارزات ضد امپرياليستی و ضدسرمايه داری بزرگ، مشترک هستند، ولی با هم تضاد 

خOود نباشOد دو راه بيشOتر        " متحدين"توکل اگر در صدد گول زدن       ". طبقاتی نيز دارند  

انقOOالب "يOOا بايOOد از همOOان اول ايOOن ائOOتالف را بOOه هOOم بزنOOد و شOOعار      : در مقابOOل نOOدارد 

    را اتخOOاذ کنOOد و يOOا" سوسياليسOOتی"زد و شOOعار انقOOالب را بOOه دور بيانOOدا" دمکراتيOOک

آن که بحث منطقی نمايندگان دمکرات ها و خرده بورژوازی را بپذيرد و در رهبری با      

. مOی کنOد  " تروتسکيسOتی "انتخاب راه اول توکل را دچار انحرافOات        . سهيم شود آن ها   

  .قبول می کندرا پس راه دوم 

چه وزنه ای هر يک از گرايشات " ائتالف طبقاتی"بعدی اين است که در اين  سؤال  

بنابOOOه نظOOOر توکOOOل، انقOOOالب بOOOه ايOOOن علOOOت       . در حکومOOOت دارا مOOOی باشOOOند  " سOOOهيم"

شان از لحاظ کمی بيش     دتعدا" اقشار وسيع خرده بورژوازی   "است که   " دمکراتيک"

پس نماينOدگان پرولتاريOا   . ضعيف است" عينی و ذهنی"از پرولتاريا است که از لحاظ     

واقعًا چه موقعيت جالبی برای تحقOق   . در اقليت خواهند بود   " دمکراتيک" حکومت   در

، "از همOان آغOاز  "آن کOه او سOعی دارد   بOه خصOوص   . تکOاليفی کOه توکOل در نظOر دارد    

عنصOر ضدسOرمايه داری را بOا خOود حمOل            "همزمان با حOل مسOائل دمکراتيOک جامعOه           

اگOر اقبOال بOه توکOل        ).  سند ٨ص  . (رود" و از محدود های بورژوازی نيز فراتر      ... کند

، تحليل او در مOورد اقشOار وسOيع خOرده بOورژوازی و ضOعف             "متحدين"روی آورد و    

ی وسOا معينی و ذهنی پرولتاريا را ناديده بگيرند، ترکيب نماينOدگی در حکومOت بطOور       

  .توافق می شود
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حتمال ، به ا"انقالب دمکراتيک توده ای"حال، در روز اول تشکيل حکومت ائتالفی 

بسيار عملی مطرح می شOود کOه   مسأله قوی، با اوج مبارزات طبقاتی در روستاها اين  

      را " نOOه بسOOيار بOOزرگ "آيOOا دهقانOOان حOOق دارنOOد کOOه زمOOين هOOای متعلOOق بOOه زمينOOداران    

شOOرايط توکOOل کOOه خOOود را در چOOارچوب تشOOکيالتی و  نيOOز تصOOاحب کننOOد يOOا نOOه؟ در ايOOن  

بس کOOرده اسOت و بOه شOOکل گروگOانی در حکومOOت    حO " دمکراتيOOک"برنامOه ای مرحلOه   

يا بايد در جهت پيشبرد مبارزات : ائتالفی در آمده، با يک دو راهی ملموس روبروست

 طبقاتی ايOن چOارچوب را بشOکند و دهقانOان را در تصOاحب زمOين هOا رهبOری کنOد و يOا                  

را از نبايOد متحOOدين  "يOOن علOت کOOه  ابايOد جلOOوی مبOارزات طبقOOاتی را بگيOرد، آن هOOم بOه     

چنOين اصOطکاکی هOم رخ    حتOا   فرض کنيم بOار ديگOر بخOت بOا توکOل باشOد و                ". دست داد 

نه چندان "ندهد، مثًال به اين علت که اصًال در ايران خرده بورژوازی طرفدار زميندار   

بOOرای حفOOظ  " دمکOOرات هOOای انقالبOOی  "وجOOود نOOدارد و يOOا بOOه ايOOن علOOت کOOه      " بOOزرگ

. خاتمOه پيOدا نمOی کنOد    مسOأله  هOم  ايOن جOا   در  ولOی   ! حاضر به فداکاری باشOند    " وحدت"

فOرض کنOيم کOه بOه هOر      . زيرا حل تکليف ارضی با توزيع زمين ها تOازه آغOاز مOی شOود         

ايOن تOازه اول کOار اسOت جنOبش دهقOانی کOه بOه           .  می رسد  نخانوار حدود ده هکتار زمي    

ن باشOد  چنين دستاوردی نايل آمده بايد به فکر سازمان دهی توليد و تأمين رفاه دهقانا        

نفOوذ  بOه خصOوص   بسته به اين که مبOارزه طبقOاتی تOا چOه حOد انکشOاف يافتOه باشOد و            (

ولی در اين صورت يOک  ). سازمان های سياسی مختلف در ميان دهقانان چگونه باشد    

اعتبار بانکی خواهد بOود، بOدون اعتبOار کOافی مالکيOت زمOين هOيچ        مسأله فوری مسأله  

سOOرعت زيOOر بOOار قOOروض سOOنگين بOOه بانOOک هOOا يOOا  دهقانOOان بOOه . دردی را دوا نمOOی کنOOد

        فOOOه خشOOOرکت هOOOای توليOOOدی درنطفOOOه . ربOOOاخوران، زمOOOين خOOOود را از دسOOOت مOOOی دهنOOOد

در چنOOين شOرايطی طبيعOOی اسOOت کOه جنOOبش دهقOOانی دسOت تعOOاون بOOه سOOوی    . مOی شOOوند 

آن هOا  جنبش کارگری در شOهرها دراز کOرده، خواسOتار ملOی کOردن بانOک هOا و آوردن           

از ايOOن . دول ارگOOان هOOائی کOOه نماينOOده منOOافع کOOارگران و دهقانOOان باشOOد، بشOO تحOOت کنتOOر

ولی واضOح اسOت   . اعتبار کافی در اختيار کميته های دهقانی قرار گيردحتا طريق به را 
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ايOن اقOدام   . نمOی گنجOد  " برنامه دمکراتيک"که چنين اقدامی به هيچ وجه در چارچوب    

" ی مخOالف نفOی مالکيOت خصوصOی    خرده بOورژواز "بی شک موجب ارعاب و رميدن    

يا تسOليم شOدن بOه    . و بار ديگر در مقابل توکل دو راه بيشتر باقی نمی ماند       . خواهد شد 

مدافعين مالکيت خصوصی و خفه کردن جنبش دهقOانی بOه اتکOا حکومOت ائتالفOی و يOا           

شکستن چارچوب بورژوائی و پيشبرد انقالب ارضی و قبول حکومت مستقل کOارگری            

اولی خيانت به آرمان های طبقOه کOارگر و متحOدنيش اسOت و دومOی          . انانمتکی به دهق  

  .قبول انقالب سوسياليستی، راه سومی وجود ندارد

ايOن هOا همOه سOناريويی زائيOده، تخOيالت ماليخوليOايی           "اما توکل فريOاد بOر مOی آورد          

اين هOا آشOفته فکOری تروتسOکی اسOت کOه تکOرار               "،  "روشنفکران تروتسکيست است  

لی اين ديگر بخت به توکل روی نمی آورد، زيOرا در مقابOل فريادهOای وی               و" می شود 

تجربه مبارزات طبقاتی در قرن اخير، چه از . تجارب عينی مبارزات طبقاتی قرار دارند

طريOOق مثبOOت يعنOOی انقOOالب هOOای پيروزمنOOد نظيOOر انقOOالب چOOين، ويتنOOام و کوبOOا و چOOه از  

به خصوص ی بسياری از کشورهای طريق منفی يعنی شکست مکرر انقالب مستعمرات

انقالب دوم چين، بکرات ثابت کرده که در عصر امپرياليزم تحقق تمام و کمال تکاليف              

  .دمکراتيک و ضدامپرياليستی در چارچوب مناسبات بورژوايی ممکن نيست

" عمOده "  ولی آيا اين بدين معنOی نيسOت کOه تکOاليف دمکراتيOک و ضدامپرياليسOتی           

ه برای تکاليف سوسياليستی مطرح است؟ و بدين معنی نيسOت کOه    نيستند و فقط مبارز   

طبقOOه کOOارگر در ايOOن مبOOارزه يOOاورانی نOOدارد و بايOOد بOOه تنهOOائی ايOOن مهOOم را بOOه انجOOام       

برساند؟ اگر چنOين باشOد پOس انقOالب در کشOورهای شOبه مسOتعمره امOری بOس دشOوار              

 کوچکی از جمعيت خواهد بود، زيرا واضح است که در اين کشورها طبقه کارگر بخش

را تشکيل می دهد و يک تنه به جنگ جامعه رفتن کار سهلی نخواهد بOود و در نتيجOه             

مبارزه طبقه کارگر منزوی مانده و می بايد طبقه کارگر کشورهای شبه مستعمره چشم 

صنعتی کشورهای متروپل بدوزد و منتظر بماند تا انقالب پرولتری در اين           پرولتاريای  

اين ها همه آن . وارد شود" انقالب از خارج " برسد و به اصطالح      کشورها به کمکش  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٦٢ 

بودن انقالب، از مواضOعی  " دومرحله"نوع کاريکاتوری است که توکل ها، طرفداران    

  .که در باال بحث شده ساخته اند

برخالف نظر توکل که معيار ارزيابی از مرحله انقالب را کثOرت خOرده بOورژوازی و           

قOدرت پرولتاريOا در هOر کشOور     : "رد لنين بر ايOن نظOر بOود کOه    قلت طبقه کارگر می گذا  

ايOن بOه   . بOيش از نسOبت تعOداد پرولتاريOا بOه کOل جمعيOت اسOت           سرمايه داری بی نهايOت      

بض نظOOام اقتصOOادی نOOخOOاطر آن اسOOت کOOه پرولتاريOOا سOOکان اقتصOOادی مراکOOز حيOOاتی و   

ا از ديOOدگاه بOOه ايOOن علOOت کOOه پرولتاريOO    هOOم چنOOين  سOOرمايه داری را در دسOOت دارد، و  

اقتصادی و سياسی منافع واقعOی اکثريOت عمOده زحمتکشOان در نظOام سOرمايه داری را          

اگر اقليت جمعيت را تشکيل دهد، هم قادر به   حتا  از اين رو، پرولتاريا     . بازتاب می کند  

سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتيجه قOادر بOه جلOب کOردن متحOدين بسOياری            

لتاريايی و خرده بورژوازی مOی گOردد، متحOدينی کOه هرگOز از           ميان توده های شبه پرو    

پOOيش سOOرکردگی پرولتاريOOا را نپذيرفتOOه و شOOرايط و تکOOاليف ايOOن سOOرکردگی را درک        

تجربOOOه بعديشOOOان بOOOه ضOOOرورت، عOOOدالت، و حقانيOOOت   براسOOOاس نخواهنOOOد کOOOرد، لOOOيکن  

 ،٤٥٨، ص   ١٦ جلOد    ١٩١٩کليOات سOال     " (ديکتاتوری پرولتاريا متقاعOد خواهنOد شOد       

   ).تأکيد از ماست

  

********************************  
اقشار مختلف . بحران اجتماعی به انواع و اشکال متفاوت خود را منعکس می سازد

     مومOOًا بOOا مبOOارزه حOOول سOOتم مشOOخص خOOود شOOروع بOOه حرکOOت مOOی کننOOد         عتحOOت سOOتم  

راه تکOاليف   مبOارزه در    ). ، و غيره   شهری مليت ها، زنان، دهقانان، خرده بورژوازی     (

قًا به اين دليل که اين تکاليف در چارچوب مناسOبات          يضد امپرياليستی و دمکراتيک دق    

بورژوائی قابل تحقق نيستند، گرايشی عينی دارد که با خود نظام سرمايه داری تصادم       

پيدا کند، و دقيقOًا نقOش حOزب کمونيسOت انقالبOی در ايOن اسOت کOه بOا درک ايOن گOرايش              

ت را با هOم و يOا مبOارزات پرولتاريOا عليOه سOرمايه، تلفيOق داده و بOه                   بتواند اين مبارزا  
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در اين راه . سمت برانداختن دولت بورژوائی و برقراری دولت پرولتاريائی هدايت کند       

 نولOی ايO  . کليه اقشاری کOه در ايOن مبOارزات درگيرنOد متحOدين عينOی پرولتاريOا هسOتند                 

اسOت در خOود مبOارزه بOدون محOدود          اتحادی است که در عمل مشخص، اتحادی         ،اتحاد

يعنی جبهOه ای کOه بOرای    . کردن مبارزه به چارچوب برنامه طبقه ديگری جز پرولتاريا    

پيشبرد اين مبارزات الزم است جبهه واحدی اسOت کOه وحOدت برنامOه نOدارد و فقOط بOر                

سر مبارزه پيرامون خواست های مشخص شکل می گيرد و کليه اقشاری را که در اين 

ائتالفOی در سOطح رهبOری صOورت     هيچ گونOه  . مشخص درگيرند شامل می شودمبارزه  

      کليOOه سOOازمان هOOای سياسOOی اسOOتقالل تشOOکيالتی و سياسOOی خOOود را حفOOظ      . نمOOی گيOOرد 

بOOرعکس نيسOت، بلکOOه  " حفOOظ اتحOOاد"مOی کننOOد و پيشOOبرد مبOارزه مقيOOد و مشOOروط بOه    

ن مبOOارزاتی، حOOزب   و در طOOی ايOOن چنOOي  . اتحOOاد در خOOدمت ايOOن پيشOOبرد مبOOارزه اسOOت     

 مبOارزه،   کمونيست انقالبی با مبOارزات ايOدئولوژيک و نشOان دادن راه عملOی پيشOرفت               

       خواهOOOد توانسOOOت تOOOOوده هOOOا را از تسOOOOلط ايOOOدئولوژيک و سOOOOازمانی سOOOاير طبقOOOOات و     

در مورد استقالل طبقه کارگر در مبارزات، لنين چنOين         . برنامه های بورژوائی جدا کند    

خOود را  ! پرولترهOا و شOبه پرولترهOای شOهر و روسOتا         :  انOدرز مOا    آخOرين : می نويسOد،  

زحمOت  "گانه متشکل کنيد، به هيچ خرده مالکی، حتا اگر کوچک باشد، و حتOا اگOر       جدا

ما از جنبش دهقانی تا به آخر حمايت مOی کنOيم، ولOی بايOد     ...  نکنيداطمينان" می کشند 

      سOOت، نOOه آن طبقOOه ای کOOه   ن طبقOOه ديگOOری ا آبخOOاطر داشOOته باشOOيم کOOه ايOOن جنOOبش از    

، ١٩٠٦کليOات،  ." (می تواند و يا می خواهد که به انقالب سوسياليسOتی تحقOق بخشOد            

اتحاد بين پرولتاريا و دهقانان در هيچ    : "او دوباره تکرار می کند    ). ٤١٠، ص   ٩جلد  

مورد نمی بايد به معنای در هم آميOزی طبقOات يOا احOزاب مختلOف پرولتاريOا و دهقانOان            

OOودتلقOOه . ی شOOزی بلکOOم آميOOا در هOOه تنهOOا نOOالب حتOOرای انقOOدت بOOق دراز مOOه توافOOهرگون

       سوسياليسOOOتی طبقOOOه کOOOارگر مهلOOOک اسOOOت و مبOOOارزه دمکراتيOOOک انقالبOOOی را تصOOOعيف  

  ).، تأکيد از ماست١٧٩ص قسمت اول، ، ١١، جلد ١٩٠٨کليات، " (می کند
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کOOرده اسOOت کOOه    ييOOد  تأمارکسOOيزم همOOواره آمOOوزش داده اسOOت، و تجربOOه بلشOOويزم      

و اشتباه است اگر منافع آن دو را در جامعه ی متمايز اند پرولتاريا و دهقانان دو طبقه 

اتحاد کارگران و دهقانOان تحOت ديکتOاتوری پرولتاريOا خOط             . سرمايه داری يکی بگيريم   

     تأييOOد بلکOOه آن را، از جنبOOه، ديگOOر، و تحOOت شOOرايط ديگOOر   . بطالنOOی بOOر ايOOن نمOOی کشOOد  

. اگر دو طبقه مختلف با منافع مختلOف نمOی داشOتم، صOحبت از اتحOاد نمOی شOد                 . دمی کن 

چنين اتحادی فقط تا آن اندازه بOا انقOالب سوسياليسOتی سOازگار اسOت کOه در چOارچوب                 

مطالOب زيOر ار در مOورد    يک بOار    لنين بيش از    : آهنين ديکتاتوری پرولتاريا جای گيرد    

تمOام اقتصOاد سياسOی،    : "رار کرده اسOت تک" ديکتاتوری دمکراتيک "نقش دهقانان و    

اگر کسی از آن چيزی بدانOد، تمOام تOاريخ انقOالب، تمOام تOاريخ تکامOل سياسOی در طOول                 

... قرن نوزدهم، به ما می آموزد که دهقانان يا کOارگر را دنبOال مOی کننOد يOا بOورژوا را                 

 انقالبOات  تکامOل هOر کOدام از     .... اشخاصی که دليOل ايOن را نمOی داننOد مOی گOويم              به  من،  

 ١٩ را در نظر بگيرنOد، تOاريخ سياسOی هOر کشOوری را در قOرن             ١٩ و   ١٨بزرگ قرن   

ساختمان اقتصادی جامعه سرمايه داری  . مالحظه کنيد، دليل آن را به شما خواهد گفت        

چنان است که نيرهای مسOلط در آن تنهOا مOی تواننOد بOا سOرمايه باشOد يOا پرولتاريOا کOه                      

نيروهای ديگری در سOاختمان اقتصOادی ايOن نOوع جامعOه            سرمايه را واژگون می کند،      

  ).٢١٧، ص ١٦، جلد ١٩٠٨کليات، سال ." (وجود ندارد

در انقالب ايران : او می گويد. توکل معترض است که او هم نکات فوق را قبول دارد

) انقOOالب ايOOران... (ضOOد انقالبيسOOتبOOورژوازی نيOOروی محرکOOه نيسOOت، بلکOOه نيOOروی   "

ت رهبری طبقه کارگر به پيروزی خواهد رسيد و هيچ طبقه و قشر انقالبی است که تح  

هOم چنOين   و ) ، سOند ٨ص ..." (ديگری قادر نيست وظايف انقOالب را بOه انجOام برسOاند     

نمOی تOوان بOه اسOتقالل نOوين      ...نمی توان با امپريOاليزم مبOارزه کOرد    "ادامه می دهد که     

 و مناسبات نوينی را جايگزين   ردنائل آمد، و مگر آن که عليه مناسبات حاکم مبارزه ک          

انقالب ايران از همان آغاز عنصر ضدسرمايه داری را با خود حمل می کند و .. آن کرد

ايOOن خصOOلت ضدسOOرمايه داری در انقOOالب ايOOران عناصOOر سوسياليسOOتی ايOOن انقOOالب را   
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نيسOت؟ آيOا    " تروتسکيسOتی "ولی آيا اين ها تئوری های       ! صد آفرين ." تقويت می کند  

       و " دمکOOOرات هOOOا : "خOOOود" متحOOOدين"اضOOOر اسOOOت چنOOOين طOOOرح هOOOا را بOOOه     توکOOOل ح

بOا  " متحدين"صريحًا اعالم کند؟ آيا اين " خرده بورژوازی مدافع مالکيت خصوصی   "

            Oل باطنOايد توکOد؟ شOی کننOا نمOًاشنيدن چنين حرف هائی نمی رمند و طبقه کارگر را ره 

زدن متحدينش مجبور اسOت  " ولگ"دارد ولی برای " انقالب سوسياليستی"اعتقاد به  

   هOOر انسOOان سOOاده ای : بOOه ميOOان آورد ولOOی نOه " انقOOالب دمکراتيOOک تOوده ای "سOخن از  

" انقالب سوسياليسOتی "و " انقالب دمکراتيک توده ای"می داند که فرق فاحشی بين  

پس چرا توکل، سخنان فوق را مطرح می کند؟ شايد . توکل" متحدين"حتا . وجود دارد

 OOورش ايOOمنظ      OOل وظOOارگر و حOOه کOOری طبقOOالب رهبOOه دوم انقOOه در مرحلOOت کOOيف ان اس

 دارد؟ اگOر ايOن اسOت، پOس چOرا آن را رک و پوسOت               اررقO سوسياليستی در دستور کار     

  OOان نمOOه زبOOده بOOا      ی کنOOرف هOOن حOOا ايOOد بOOی خواهOOايد مOOای  "آورد؟ شOOت هOOتروتسکيس

  !؟شده است" سردرگم"سر در گم تر کند؟ و شايد هم خود حتا را " سردرگم

      انقOOOالب دمکراتيOOOک "مOOا حOOOال کOOOه متوجOOه شOOOده اسOOOت کOOه    " سOOOردرگم"تئوريسOOين  

به رهبری طبقه کارگر سخن ناواردی است، تز جديدی ارائه می دهد و همه " توده ای

آيOا انقOالب دمکراتيOک تOوده ای کOه      : "را انگشت به دهان می گذارد، توکل مOی نويسOد     

. انقالب پرولتريست؟ بی شک چنين استتحت رهبری پرولتاريا صورت می گيرد، يک 

آيOOا انقOOالب سوسياليسOOتی يOOک انقOOالب پرولتOOری اسOOت؟ آری آن هOOم انقOOالب پرولتOOری       

... آيا ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی کارگران و دهقانان: "و ادامه می دهد." (!) است

ته که گف) نيست( کافی "ولی"در مقوله ديکتاتوری پرولتاريا قرار دارد؟ بی شک آری 

اين شيوه کسانی است ... شود انقالب ايران يک انقالب پرولتريست و ديگر هيچ نگفت

چOه اسOتدالل   ! عجبOا )  سOند ١٠ص " (وی مراحل انقالب پرش کننOد   ر زاکه می خواهند    

را بOه وضOوح بيOان    مسأله تئوريسين ما   ! ديگر هيچ نکته تاريکی باقی نيست     ! روشنی

ان انقOOOالب پرولتOOری اسOOOت و ديکتOOOاتوری  انقOOالب دمکراتيOOOک تOOOوده ای همOO  : مOOی کنOOOد 

ولی صرف . دمکراتيک انقالبی کارگران و دهقانان در مقوله ديکتاتوری پرولتارياست
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ديکتOOاتوری پرولتOOری کOOه  : "مOOثًال بايOOد گفOOت. گفOOتن ديکتOOاتوری پرولتOOری کOOافی نيسOOت 

  "!متحدين آن مدافع مالکيت خصوصی اند

خصوصOOًا در رابطOOه بOOا تشOOکيل   م، ١٩١٩بOOرخالف اعتقOOادات توکOOل، لنOOين در سOOال    

انترناسOOيونال کمونيسOOتی، نتOOايج دوره ی گذشOOته را بOOOه هOOم پيوسOOت و فرمOOول بنOOOدی        

در يOOک جامعOOه بOOورژوائی کOOه در آن     :  پOOيش کامOOل نمOOود  را بOOيش از آن هOOا  تئوريOOک 

خصومت طبقاتی توسعه يافته است، فقط می تواند يا يک ديکتاتوری بورژوائی وجود           

از يک رژيم بينابينی نمی تواند صOحبتی  . ديکتاتوری پرولتاريائیداشته باشد و يا يک      

فقط نقابی است بر تسلط " ديکتاتوری دمکراتيک"هر دمکراسی و هر . در ميان باشد 

 در مرحلOه انقOالب      - روسيه -اين را تجربه عقب مانده ترين کشور اروپائی       . بورژوازی

لنOين  . نشان داده اسOت " کديکتاتوری دمکراتي"بورژوائی يعنی مساعدترين دوره ی      

اين نتيجه گيری را بOه عنOوان پايOه تزهOای خOود دربOاره ی دمکراسOی کOه از مجموعOه                  

  .تجارب انقالب های فوريه و اکتبر حاصل شده بود قرار داد

انقOالب  "همOان  " انقالب دمکراتيک توده ای تحت رهبری پرولتاريا     "به راستی اگر    

اسOOت، " انقOالب پرولتOOری "هOOم " ليسOتی انقOOالب سوسيا"اسOOت و در ضOمن  " پرولتOری 

ديکتاتوری دمکراتيک "اگر هم چنين چرا به انقالب آتی نگوئيم انقالب سوسياليستی؟ 

اسOOت پOOس چOOرا بOOه  " ديکتOOاتوری پرولتاريOOا"از مقولOOه " انقالبOOی کOOارگران و دهقانOOان 

: ومOOت انقالبOOی آتOOی نگOOوئيم حکومOOت کOOارگری؟ جOOواب توکOOل در سOOند آمOOده اسOOت        کح

ران نخستين هدف خود را معمول داشتن سوسOياليزم قOرار نمOی دهOد، بلکOه                انقالب اي "

. وظايفی قرار می دهد که اقشار و طبقات انقالبی ديگر در اين مرحله در آن سOهيم انOد       

              : کيسOOOOOتند؟ توکOOOOOل بOOOOOا افتخOOOOOار جOOOOOواب مOOOOOی دهOOOOOد  " طبقOOOOOات انقالبOOOOOی ديگOOOOOر" آن"

کOه شOعار پرولتاريOا بOرای اسOتقرار          با نفی مالکيOت خصوصOی       ) که(خرده بورژوازی   "

اگOر قOرار اسOت پرولتاريOا     "هم چنين و ).  سند ٨ص  ." (سوسياليزم است مخالف است   

 درهOOم ،در راه: تOOوده هOOا را رهبOOری کنOOد، و انقOOالب را بOOه پيOOروزی برسOOاند، مOOی بايOOد     

رال هOا و دمکOOرات هOOا مبOارزه کنOOد و دمکOOرات هOای انقالبOOی را بOOه    بOOشکسOتن ائOOتالف لي 
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اگOر بOه   : در نتيجOه توکOل بOه صOراحت مOی گويOد         ).  سند ١٣ص  ." ( جلب کند  سمت خود 

ديکتOOOاتوری "و بOOOه " انقOOOالب سوسياليسOOOتی "نOOOام " انقOOOالب دمکراتيOOOک تOOOوده ای  "

را بOOدهيم،  " ديکتOOاتوری پرولتاريOOا "لقOOب " دمکراتيOOک انقالبOOی کOOارگران و دهقانOOان   

   چOOه .  شOOوندبOOه مOOا ملحOOق نمOOی   ) مOOوافقين مالکيOOت خصوصOOی  (طبقOOات انقالبOOی ديگOOر   

دانسOOت لنOOين کOOه هOOر کOOس امOOروزه از ديکتOOاتوری     چOOه نيOOک مOOی ! فرصOOت طلبOOی نOOابی 

عليه مبOارزه طبقOاتی   "دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و دهقانان سخن می گويد در عمل   

  .اين است آينده توکل ها. می رود" جانب خرده بورژوازی"و " پرولتاريا

دو تاکتيOک  " لنOين در  ١٩٠٥نظرات : کندباالخره توکل آخرين ورق خود را رو می      

کOه توانسOته   آن جOا  توکل در سند خOود تOا   ". (سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک  

 در جزوه ی معروف خود ١٩٠٥بله، لنين در سال    ). از اين جزوه نقل قول کرده است      

 ولی نظر لنين. را طرح کرده بود" ديکتاتوری دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان    "شعار  

ديکتOاتوری  "شOعار  تفOاوت بOين   .  با نظرات توکل تفاوت کيفOی دارد ١٩٠٥در سال  حتا  

پرولتاريOا و  ديکتOاتوری دمکراتيOک   "که متکOی بOه دهقانOان اسOت و شOعار         " پرولتاريا

مدافع مالکيOت   بر سر اين نبود که آيا می توان با بخشی از خرده بورژوازی " دهقانان

کOه آيOا اتحOاد ميOان کOارگران و دهقانOان ضOروری        خصوصی ائتالف کرد يا خير؟ يا اين        

و در نتيجOOه ی ) ١٩٠٥( مشOخص تOOاريخی  در يOک مرحلOOه ی : اسOت يOOا نOه؟ لنOOين گفOOت  

رايط عينOOی طبقOOات کOOارگر و دهقOOان، بOOرای حOOل مسOOائل انقOOالب دمکراتيOOک شOOمجموعOOه 

 آيا دهقانان قادر خواهند بود که حزب خود را بوجود آورند؟ و    -ناگزير متحد می شوند   

آيا در انجام ايOن کOار موفOق خواهنOد شOد؟ آيOا چنOين حزبOی در حکومOت ديکتOاتوری در                

اکثريOOت خواهOOد بOOود يOOا در اقليOOت؟ و وزنOOه و اعتبOOار نماينOOدگان پرولتاريOOا در حکومOOت   

  OOک از سOOيچ يOOود؟ هOOد بOOه خواهOOی چگونOOیؤانقالبOOخ داد  االت را نمOOيش پاسOOوان از پOOت .

د که چنين شکلی از حکومت بوجود مOی آيOد   لنين معتقد بو". تجربه نشان خواهد داد   "

و سپس تجربه ی انقالبات سوسياليسOتی در اروپOا بOه طبقOه ی کOارگر و پيشOگامان آن          

فرمول لنين در مورد حکومت صرفًا . خواهد آموخت که انقالب در روسيه چگونه باشد
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               Oده بOاوتی را در آينOامًال متفOی کOرات سياسOای تعبيOاقی يک فرمول جبری باقی ماند و ج

 بالفاصله پس از کنفOرانس حOزب، کنفرانسOی      ١٩٠٩چنان که خود او در سال       . گذاشت

را بOه جOای فرمOول سOابق اتخOاذ           " ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دهقانOان     "که فرمول   

: و سخن می راندند گفت اکرده بود، در پاسخ به منشويک ها که از تغيير موضع شديد

:  چنOين اسOت  بOرای خOود انتخOاب کOرده انOد     يOن جOا    افرمولی را که بلشOويک هOا در         "... 

آيOا بOديهی نيسOت کOه فرمOول        ... پرولتاريا که دهقانان را به دنبال خود رهبOری مOی کنOد            

پرولتاريای متکی به دهقانان کامًال در محدوده ی ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان باقی 

لنOين  ). ٢٢٤ ،٢١٩، قسمت اول، صفحه ی ١١ مجلد ١٩٠٩کليات، سال  " (می ماند؟ 

را چنان تعبير می کند که نظريه ی ايجاد يک حزب مستقل  " جبری"فرمول  اين جا   در  

طبOق  . تر از آن، نقش اين حزب را در حکومت انقالبی منتفی مOی سOازد     نی و مهم  ادهق

دهقانOان اتکOا مOی کنOد و     تفسير او، پرولتاريا دهقانان را رهبری می کند، پرولتاريا بOه       

بعOد در  چنOد سOال   . قالبی در دسOت حOزب پرولتاريOا متمرکOز مOی شOود         در نتيجه قدرت ان   

فقط سياست قاطع و مستقل پرولتاريا می توانOد تOوده ی      : "مقاله ی ديگری می نويسد    

پرولتاريائی روستا را برای ضبط اموال مالکين به دنبال خود بشکاند و سلطنت را غير

بنOOابراين نظOOر لنOOين بOOر سOOر برنامOOه ی ). ٢١٤، ص ١٣کليOOات، جلOOد " (واژگOOون سOOازد

مربوط بOه  مسأله مرحله ی بعدی انقالب و نيروهای طبقاتی محرکه ی آن نبوده، بلکه              

گر و خصلت سياسOی و حزبOی ديکتOاتوری          مناسبات سياسی اين نيروها نسبت به يکدي      

، لنين به مخالفين خود، که او را متهم به اتخOاذ موضOع متفOاوت            ١٩١٧وريل  آاز  . بود

 داشOOت، مOOی کردنOOد، توضOOيح مOOی داد کOOه ديکتOOاتوری پرولتاريOOا و  ١٩٠٥در آن چOOه بOOا 

 کOه  بعدها او توضOيح داد . دهقانان در دوران قدرت دوگانه تا اندازه ای تحقق يافته بود   

، زمانی که دهقانان ١٩١٨ تا جوالی ١٩١٧در دوران اوليه قدرت شوراها، از نوامبر 

همOOراه بOOا کOOارگران، انقOOالب ارضOOی را بOOه انجOOام رسOOانيدند، ديکتOOاتوری پرولتاريOOا و        

ی ارضOOOی آن ديکتOOOاتوری  مسOOOأله ولOOOی در مOOOورد حOOOل   . يافOOOت" گسOOOترش"دهقانOOOان 

بOا فرمOول نظOری ديکتOاتوری     آن چه   . فا کرد پرولتاريائی بود که نقش تعيين کننده را اي       
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. پرولتاريا و دهقانان در هم ترکيب شده بود در جريOان زنOده ی طبقOاتی از هOم گسسOت               

فرق لنين در مورد شعار آن زمان با شعار امروز توکل " جبری"در نتيجه اوًال فرمول 

ان که خود  تکامل يافت چن١٩١٧ به تدريج تا سال ١٩٠٥فاحشی دارد، و ثانيًا فرمول 

ديکتOOOاتوری "لنOOOين در دوران بعOOOد از انقOOOالب فوريOOOه مOOOی گويOOOد کOOOه آنOOOان کOOOه شOOOعار    

و در عمOل  ... از واقعيات زنOدگی بOه دور افتOاده       " را هنوز مطرح می کنند    " دمکراتيک

  .مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا جانب خرده بورژوازی می روندعليه 

 لنOين هOم بOدون در نظOر گOرفتن      ١٩٠٥در نتيجه از بخت بد توکل، تکOرار شOعارهای          

 ١٩٠٥توکل فراموش می کند که در . محتوای بحث آن دوران، چيزی را ثابت نمی کند

قOOOدرت دولتOOOی در دسOOOت تOOOزار متکOOOی بOOOر اشOOOرافيت و فئOOOوداليزم بOOOود ونOOOه در دسOOOت     

  .بورژوازی

  

*******************************  
ئی، شOOناخت صOOحيح از بOOرای روشOOن کOOردن مرحلOOه انقOOالب نقطOOه شOOروع ولOOی ابتOOدا   

نی اوًال تشخيص اين که در مقابOل جامعOه يOک سلسOله      عي. ماهيت اجتماعی انقالب است   

باعOث بحOران هOای متنOاوب يOا      . موانعی وجود دارد که سد راه پيش رفت آن شده اسOت     

هميشگی اجتماعی می شود و در تحليل نهائی ناشی از اين است که انکشاف نيروهای 

مشخص در تضاد افتاده است با مناسبات توليOدی ای کOه مبتنOی    مولده در يک دوره ی    

بر سطح قبلی ای از انکشاف نيروهای مولده بوده است و اکنون مانع رشOد بيشOتر آن          

واضOح اسOت کOه    . حل تکاليف انقالب چيزی نيست جز بر داشتن ايOن موانOع    . شده است 

ز شOOرايط تحليOOل مشOOخص ا "ايOOن تکOOاليف انقOOالب را در هOOر مOOورد مشOOخص فقOOط بOOا        

دومين مسأله ای که در رابطه با شناخت ماهيت انقالب .  تعيين کردمی توان" مشخص

 اجتمOاعی ای اسOت کOه در چOاروچوب آن ايOن تکOاليف       مطرح می شود ماهيت مناسبات    

 نو يا به عبارت ديگر، ماهيت طبقاتی دولتی کOه قOادر بOه برداشOتن ايO      . قابل حل هستند  

طبقOات و اقشOار   نقOش  با روشن شدن اين دو، آن گOاه  . دموانع و انجام اين تکاليف باش  
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ايOن  .  برنامه های سياسی متفOاوت را مOی تOوان سOنجيد       و بالمآل نقش  اجتماعی مختلف   

دو عامل فورًا روشن می کند که مرحله بندی انقالب فقط در صورتی می تواند مطOابق               

ند تکليOف انقOالب   با گرايش های عينی مبارزه طبقاتی باشد که در واقع تحقق يک يا چ         

در چارچوب يک نظام اجتماعی، متمايز از ساير تکاليف انقالب که در چOارچوب نظOام              

مOثًال مرحلOOه بنOدی انقOOالب بOه دو مرحلOOه    . اجتمOاعی ديگOOری قابOل تحققنOOد، ممکOن باشOOد   

و " انقOOالب دمکراتيOOک تOOوده ای "و سوسياليسOOتی و يOOا  ) نOOوينکهنOOه يOOا  (دمکراتيOOک 

وقتOOی معنOOی دارد کOOه تحقOOق تکOOاليف دمکراتيOOک انقOOالب در  انقOOالب سوسياليسOOتی فقOOط 

چارچوب مناسOباتی بOورژوايی و در نتيجOه تحOت دولتOی متمOايز از دولOت پرولتOری کOه             

تحقق تکاليف دوران گذار به جامعه کمونيستی را به عهده می گيرد، واقعًا امکان پذير 

 و دمکOOOOرات"واضOOOOح اسOOOOت کOOOOه تعيOOOOين مرحلOOOOه ای تحOOOOت عنOOOOوان مرحلOOOOه      . باشOOOOد

  فقOOط بOOدين معنOOا مOOی توانOOد باشOOد کOOه حOOل ايOOن تکOOاليف بOOدون آن کOOه    " ضدامپرياليسOOتی

تصOادم پيOدا کنOد،      ) مالکيOت خصوصOی   (مبارزه ی طبقاتی با چOارچوب نظOام بOورژوائی           

مسOأله   ،منطبق با چنين بينشOی از مرحلOه بنOدی حOل تکOاليف انقOالب              . امکان پذير است  

ند و جبهOه هOای مختلOف کOه متشOکل از       افبرنامه های مختلف که مناسب مراحل مختل   

. نOOد بOOرای هOOر مرحلOOه مشOOخص و متمOOايز مطOOرح مOOی شOOود  انيروهOOای طبقOOاتی متفOOاوت

 روزگOاری نوبOت    ازو البOد اگOر بOاالخره روزی       (برنامه ی دمکراتيOک ضدامپرياليسOتی       

      البتOOه بايOOد تأکيOOد شOOود کOOه  ). جبهOOه سوسياليسOOتی: مرحلOOه سوسياليسOOتی هOOم فOOرا برسOOد 

و  ايOOن تکOOاليف . منظOOور از برنامOOه دمکراتيOOک و ضدامپرياليسOOتی نيسOOت    ايOOن جOOا  در 

        بلکOOOه . خواسOOت هOOا در برنامOOOه هOOر سOOازمان کمونيسOOOت انقالبOOی جOOای خOOOود را دارنOOد       

ايOOن تقسOOيم بنOOدی بOOه معنOOی وجOOود وحOOدت برنامOOه ای متمOOايز و مسOOتقل بOOين تکOOاليف و   

، و تکOOاليف سوسياليسOOتی از  خواسOOت هOOای دمکراتيOOک و ضدامپرياليسOOتی از يکسOOو    

تشOکيل جبهOه دمکراتيOک و ضدامپرياليسOتی و يOا            مسOأله   همچنOين،   . طرف ديگر اسOت   

جبهOOه ضOOدديکتاتوری صOOرفًا بيOOان ايOOن مطلOOب نيسOOت کOOه بOOر سOOر خواسOOت و يOOا تکليOOف  

 است به حرکت در آيند و اتحاد اين نيروها مشخصی نيروهای اجتماعی مختلفی ممکن    
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ايOن امOری اسOت    .  کنOد  خص کمOک  رزه بOرای آن خواسOت مشO       در عمل بOه پOيش بOرد مبOا         

در تشOکيل ايOن   آن چOه   . بديهی که تشخيص آن احتياج بOه مارکسيسOت بOودن هOم نOدارد              

ف دمکراتيOOک و يجبهOOه هOOا مطOOرح اسOOت ايOOن فOOرض و بيOOنش اسOOت کOOه تحقOOق آن تکOOال  

اخل ضدامپرياليستی با منافع طبقاتی و نظام طبقاتی ای که می تواند کليه ی نيروهای د

جبهOOOه را در برگيOOOرد تصOOOادمی نOOOدارد و بنOOOابراين حOOOول آن برنامOOOه واحOOOد دمکراتيOOOک   

  تجOارب تOاريخی بOه مOا نشOان       . ضدامپرياليستی کليه اين نيروها می تواننOد متحOد شOوند          

می دهد که در عصر امپريOاليزم تحقOق تکOاليف بOورژوا دمکراتيOک و ضدامپرياليسOتی         

ست و بنOابراين تقسOيم انقOالب بOه دو مرحلOه           در چارچوب مناسبات بورژوائی ممکن ني     

مختلف، با برنامه های مختلف و آرايش متفاوت نيروهای طبقاتی، با گOرايش عينOی و              

پيOOروی از چنOOين بينشOOی در عمOOل منجOOر بOOه      . ديناميOOک مبOOارزه طبقOOاتی مغOOايرت دارد   

    در عصOOر امپرياليسOOم وظيفOOه ی حOOل تکOOاليف بOOه تعويOOق      -شکسOOت مبOOارزه مOOی شOOود  

حل تکاليف سوسياليستی بر دوش پرولتاريای هم چنين ه ی بورژوا دمکراتيک و داافت

اگر اقليت جمعيت را تشکيل دهد، هOم قOادر بOه         حتا  پرولتاريا  : "متکی بر دهقانان است   

 سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتيجه قOادر بOه جلOب کOردن متحOدين بسOياری           

 بورژوائی مOی گOردد، متحOدينی کOه هرگOز           پرولتاريائی و خرده     -درميان توده های شبه   

تجربOOه بعOOدی شOOان بOOه    براسOOاس لOOيکن ... را نپذيرفتOOه وزپOOيش سOOرکردگی پرولتاريOOا  ا

 نماينOOدگان ." متقاعOOد خواهنOOد شOOد عOOدالت و حقانيOOت ديکتOOاتوری پرولتاريOOا  ضOOرورت،

بلکOه بOه عنOوان يOک     پرولتاريا با ورود خOود در دولOت، نOه بOه عنOوان اسOير بOی تOوان                      

اين امOر کOه پرولتاريOا در چOه     . ط و برتر، آغاز به حل مسائل جامعه می کنند قدرت مسل 

ايست که وابسته به تناسب نيروها دارد مسأله نقطه ای از اين راه متوقف خواهد شد،  

رهبOری طبقOه کOارگر در عمOل     . و به هيچ وجه به مقاصد اصلی پرولتاريا بستگی ندارد  

 که حول برنامه طبقه کارگر در تضاد اساسی بهترين متحدين را خواهد يافت، متحدينی

طبقOه کOارگر نمOی توانOد خصOلت دمکراتيOک           . با نظام سرمايه داری است، گرد می آينOد        

. ديکتاتوری خود را حفظ کند، بOدون آن کOه از حOدود برنامOه دمکراتيOک پOا فراتOر نهOد                     
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پOOس از انجOOام انقOOالب دمکراتيOOک در اسOOرع وقOOت و درسOOت بOOه   "رهبOOری طبقOOه کOOارگر 

ميزان نيروی خود که نيروی پرولتاريای آگاه و متشکل باشد، انقالب سوسياليستی را        

در نيمOه راه  "اسOت و  " هوادار انقالب پی در پی "رهبری طبقه کارگر    . می کند " آغاز

 اين به اين مفهوم اسOت کOه فقOط رهبOری طبقOه کOارگر در               ). لنين. (نخواهد کرد " توقف

ا هOم  يO  تکاليف دمکراتيک اسOت و پOس از انجOام آن    جامعه سرمايه داری قادر به انجام   

انقالب سوسياليستی ) بنابر ميزان انکشاف سرمايه داری در جامعه      (زمان با انجام آن     

رهبری طبقه کارگر در نيمه راه توقف نمی کنOد، او خواهOان انقOالب          . را تحقق می دهد   

  .مداوم است

  

  خالصه ای از درس های انقالبات چينخالصه ای از درس های انقالبات چين
  

  ):):١٩٢٥١٩٢٥  --٢٧٢٧((الب دوم چين الب دوم چين دليل شکست انقدليل شکست انق
نظير بسياری از ديگر کشورهای تحت سلطه امپريOاليزم، چOين در ايOن دوره، دارای      

تOOوده دهقOOانی بسOOيار فقيOOر و طبقOOه حOOاکم بسOOيار کOOوچکی کOOه مسOOتقيمًا از همکOOاری بOOا      

  درصOOد از٥٥ نشOOان مOOی دهOOد کOOه ١٩٢٧آمOOار . امپرياليسOOت هOOا نيOOرو مOOی گرفOOت، بOOود

 درصد زمOين شOان آن قOدر کوچOک بOود کOه کفOاف معOاش                ٢٠ند،  دهقانان بی زمين بود   

 درصد محصOول را بOه خOانواده مالOک بOه          ٧٠ تا   ٤٠دهقانان مزارعه کار از     . نمی کرد 

بOرای  ) اروپائی، ژاپنی و امريکOائی  (سربازان امپرياليستی   . عنوان اجاره می پرداختند   

ظOOم راه آهOOن و قسOOمت اع. سOOتقر بودنOOدمای مهOOم چOOين هحفOOظ اوضOOاع در بنOOادر وشOOهر 

کشتيرانی چين و نيمی از بزرگترين صنعت کشور، صنايع پنبOه، متعلOق بOه سOرمايه ی             

با دريافت اسOلحه و پOول از امپرياليسOت هOا طغيOان هOای                " سران جنگی . "خارجی بود 

 جهOانی اول موجOب رشOد    گرشد صOنايع در دوره ی جنO  . رکوب می کردندسدهقانی را  

 هOزار کOارگر را   ١٥٠، چندين اعتصOاب کOه   ١٩٢٢ل در سا . سريع طبقه کارگر نيز شد    

 OOت بOOی گرفOOر مOOال   ه در بOOه در سOOال آن کOOت، حOOوع پيوسOOارگران  ١٩١٨وقOOل کOOع کOOجم 
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 نخسOOتين کنفOOرانس  ١٩٢٥در اول مOOاه مOOه  .  هOOزار نفOOر بيشOOتر نبOOود  ١٠اعتصOOابی از 

 هزار کارگر از تمOام شOهرهای مهOم چOين     ٥٧٠سرتاسری کارگری با شرکت نمايندگان     

 مه سربازان انگليسی تظاهرکنندگان شانگ های را به آتOش       ٣٠در تاريخ   . دبرگزار ش 

فOورًا در شOهر اعتصOاب عمOومی اعOالم شOد کOه        .  دانشجو کشOته شOد  ١٣گلوله بستند و    

 اعتصOOاب بOOا ١٣٥قريOب  . تمOام شOOهر را فلOج کOOرد و بOOه زودی در سراسOر چOOين گسOOترد   

 ژوئن، سربازان انگليسی ٢٣حدود يک ماه بعد، در .  هزار کارگر رخ داد٤٠٠شرکت 

دوبOاره اعتصOاب عمOومی بOا     .  تظاهرکننده را با گلوله به قتOل رسOاندند        ٥٢و فرانسوی   

آزادی بيOان و  . تحريم کاالهOای انگليسOی شOروع شOد        .  هزار کارگر رخ داد    ٢٥٠شرکت  

مسOتعمرات، مOزد و شOرايط کOار        مطبوعات، حق انتخابات نمايندگان چينOی در حکومOت        

OOل اجOOر و تقليOOدبهتOOی شOOب مOOا طلOOه  . اره هOOون بOOوان تOOت کOOانی در ايالOOای دهقOOه هOOاتحادي

بOOرای کنتOOرل بنOOدرها بOOه منظOOور اعمOOال تحOOريم   (همکOOاری بOOا کOOارگران اعتصOOاب کننOOده  

  .پرداختند) کاالهای انگليسی

 از ١٩٢٥در اين شرايط، حزب کمونيست چين در عرض چند ماه، بين ژانويه تا مه 

 نفOر عضOو   ٩٠٠٠ سOازمان جوانOان حOزب        . عضOو رشOد کOرد      ٤٠٠٠ عضو بOه     ١٠٠٠

 راه را بOرای  ،ولی نفوذ حزب بسيار وسيع تر از تعداد آن بود و شرايط انقالبی             . داشت

ولی سياست غلط حزب که از طرف رهبری کمينترن و . رشد سريع تر آن باز کرده بود

برخالف قضاوت خود رهبری حزب کمونيست چين بر آن تحميل شد، اين انقالب را به              

، "تئوری جديOد "بنابه . کست و حزب کمونيست چين را برای مدتی به انهدام کشاند         ش

 " انقOOالب دمکراتيOOک"کشOOورهای مسOOتعمره دوشOOبه مسOOتعمره در ايOOن دوره از مرحلOOه 

نOه انقOالب دمکراتيOک از نOوع سOابق، بلکOه انقOالب دمکراتيOک از نOوعی           : می گذشOتند  

ايOن مرحلOه از انقOالب، يOاوران اصOلی      و در   . نوين، انقالب دمکراتيک ضدامپرياليسOتی    

در . پرولتاريOا عبOارت بودنOد از دهقانOان، خOرده بOورژوازی شOهری و بOورژوازی ملOOی        

تنها راه پيشرفت پرولتاريا تشOخيص   " بلوک اين چهار قطعه   "مبارزه عليه امپرياليزم    

از خود منشويک ها هم قدم فراتر  حتا  ولی اين نسخه جديد تئوری منشويکی       . داده شد 
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شان اين نتيجه را نمی گرفتند که پس در چنOين  ی  منشويک ها هم از تئور    حتا  . گذاشت

. دوره ای حزب سوسيال دمکرات می بايد خود را در حزب بورژوازی ليبOرال حOل کنOد             

نسOOخه ی جديOOد انقOOالب مرحلOOه ای بOOه حOOزب کمونيسOOت چOOين، عليOOرغم مخالفOOت خOOود       

گOومين  . شOود ) ب ليبOرال بOورژوا  حOز (رهبری حزب، دستور داد که وارد گOومين تانOگ    

 رئOيس  ١٩٢٦در ژانويOه ی  . تانگ تبلور زنده ی بلوک چهار طبقه تشOخيص داده شOد        

ارگOان  "چهار دهمين کنگره حزب بلشويک شوروی پيش بينOی کOرد کOه گOومين تانOگ            

بOورودين، نماينOده اصOلی    ". سلطه ی امپرياليست ها در آسOيا را منهOدم خواهOد سOاخت       

چOه کمونيسOت باشOيد چOه گOومين تOانگی           " کمونيسOت هOا مOی گفOت          کمينترن در چين به   

چيانOگ کOای چOک کOه قOبًال از رشOد سOريع        ." همگی بايد از ژنرال چيانگ اطاعOت کنيOد   

در اواخOOر . يسOOت هOOا هراسOOان شOOده بOOود، از موقعيOOت جديOOد کمOOال اسOOتفاده را کOOرد   نکمو

ال اسOتفاده   از موقعيت جديد کم   .  کمونيست شده بود   ، کليه اعضای حزب   ١٩٢٦مارس  

 کليOOه اعضOOای حOOزب کمونيسOOت را از موقعيOOت هOOای   ١٩٢٦در اواخOOر مOOارس . را کOOرد

   OOومين تانOOازمانی گOOتگاه سOOش و دسOOری در ارتOOرد رهبOOار کOOر کنOOاب  . گ بOOه اعتصOOکميت    

بOا ايOن وصOف رهبOری کمينتOرن      . کنگ را منحل و اعضای آن را دستگير سOاخت        هنگ  

به جای تصحيح اشتباه گذشته،  . نيفتاده است چنان رفتار می کرد که انگار هيچ اتفاقی         

کمک به ساختن مستقل حزب کمونيست چين و بدست گرفتن رهبOری مسOتقل مبOارزات     

بOين الملOل بOه رسOميت     " حOزب سOمپات  "توده ای، کمينترن، گومين تانگ را به عنوان  

  .شناخت

 و اکنون چيانگ کای چک در بهترين موقعيت بود که با اسOتفاده از جنOبش تOوده ای         

خنثی شدن نفوذ حOزب کمونيسOت و تحOت لفافOه انقOالب ملOی ضدامپرياليسOتی حکومOت                    

 سOربازان چيانOگ کنتOرل    ١٩٢٦تOا نOوامبر   . گومين تانگ را در سراسر چين بسط دهOد   

آن چOه  کارگران چين خيلی زودتOر از   . قسمت اعظم چين مرکزی را بدست آورده بودند       

مبOارزه طبقOاتی   . را چشيدند" ياليستیکنترل ضد امپر  "تصور می رفت طعم واقعی اين       

 ژوئيOOه حکومOOت  ٢٩در . ممنOOوع اعOOالم شOOد " انقOOالب ضدامپرياليسOOتی "در ايOOن دوره 
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در طOی لشکرکشOی ممنOوع    " اخOتالل کOارگری  "نظامی در کانتون اعالم شOد و هرگونOه    

اسOلحه ای حمOل کننOد، حOق     هيچ گونه  اوت اعالم شد که کارگران حق ندارند       ٩در  . شد

     اکتبOOر حکومOOت کOOومين تانOOگ خOOتم اعتصOOاب     ١٠در . ات نيOOز ندارنOOد رظOOاهتجمOOع يOOا ت 

هنگ کنگ را اعالم داشت و به تحريم کاالهای انگليسی نيز پايان داد، حال آن که هيچ 

در روسOتاها مالکOين شOروع بOه حملOه بOه       . يک از مطالبات کارگران برآورده نشده بOود   

  . کردنداتحاديه های دهقانی و کشتار رهبران دهقانان

  با تمOام ايOن اوصOاف حOزب کمونيسOت چOين از جOدا شOدن از کOومين تانOگ بازداشOته                      

بورودين چنين استدالل می کOرد کOه بOا در نظOر گOرفتن ترکيOب مخلOوط طبقOاتی               . می شد 

آن، کومين تانگ فعًال نمی تواند دست به مالکيت خصوصی بزنOد و دهقانOان فعOًال بايOد              

         ونيسOOت چOOين از بOOورودين خواسOOت کOOه قسOOمتی     کميتOOه مرکOOزی حOOزب کم  . صOOبر کننOOد 

از اسOOلحه هOOای شOOوروی را کOOه قOOرار بOOود بOOه چيانOOگ کOOای چOOک تحويOOل داده شOOود بOOه    

به عقيده ی او چنين . اتحاديه های دهقانی بدهند، ولی بورودين اين تقاضا را نپذيرفت    

تانOگ  کومين تانگ و منجر به مقاومت دهقانان عليه کومين     " سوءظن"کاری موجب   

 رهبOOری کمينتOOرن بOOه حOOزب کمونيسOOت چOOين تلگOOراف زد کOOه  ١٩٢٦در اکتبOOر ! مOOی شOOد

  یشOOلشکرک کOOه در رهبOOری جلOOوی جنOOبش دهقOOانی را بگيOOرد کOOه مبOOادا ژنOOرال هOOائی را   

 مشOغول انهOدام   ا ارتOش چيانOگ آشOکار   ١٩٢٧تOا فوريOه   .  بودند آزرده خاطر کند   شمال

  ديگOOری سOOازمان دهنOOده هOOای    در شOOهرها يکOOی پOOس از  . تOOوده ای بOOود  سOOازمان هOOای 

اتحاديOOه هOOای کOOارگری بOOه قتOOل مOOی رسOOيدند و محOOل اتحاديOOه هOOا بOOه اشOOغال سOOربازهای    

 حزب کمونيست چين قيام پيروزمندانه ای را ١٩٢٧ مارس ٢١در . چيانگ در می آمد

 هOزار کOارگر   ٨٠٠ الی ٥٠٠. ترين شهر صنعتی چين، رهبری کرد    در شانگهای، مهم  

 هزار کارگر را در استقبال از ٥٠اما، حزب کمونيست چين . اشتنددر اين قيام شرکت د

جOواب چيانOگ کOای چOک بOه ايOن نمOايش             . چيانگ کای چک به شOهر بسOيج کOرد          ورود

 ١٩٢٧ آوريOل   ١٢در  . نيروی حزب کمونيست چين بسيار ساده و قابل پيش بينی بOود           

يسOت هOا، مراکOز    سربازان کومين تانگ کليه مراکز اتحاديه های کOارگری، مراکOز کمون     
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سOOاکنين و مOOدافعين ايOOن . کميOOـته هOOای اعتصOOاب و دفOOاتر روزنامOOه هOOا را اشOOغال کردنOOد  

ها قبOل حOزب کمونيسOت چOين بOه کOارگران شOانگهای           از ماه . مراکز همگی اعدام شدند   

بOا ايOن وصOف    . اکنون خيلی دير شOده بOود  . آموخته بود که از کومين تانگ حمايت کنند    

اما، کارگران غيرمسلح در تظاهرات خود با .  اعتصاب زدند هزار کارگر دست به١٠٠

سOپس هرگونOه مقاومOت علنOی        . مسلسل های سربازان چيانگ کای چOک روبOرو شOدند          

  .خوابيد

فقOط اعتOراف   . عليرغم اين شکست مهيب، کمينترن دست از سياست خOود برنداشOت      

!  کOه متأسOفانه  دوره ای. کرد که اکنون دوره ی جديدی از انقالب چين فرا رسيده است     

" چOپ "ارتجOاع پيوسOته، و بنOابر ايOن متحOد اصOلی جنOاح         به جنOاح    " بورژوازی ملی "

 جنOبش دهقOانی در سOراس ناحيOه     ١٩٢٧بهOار  در طOی  . کمونين تانOک درووهOان اسOت      

های مالکين، انبارهOای احتکOار شOده غOذا و      دهقانان زمين. مرکزی چين بسط پيدا کرد   

OOروع بOOد و شOOاحب کردنOOا را تصOOره کاالهOOدارس، و غيOOاختن مOOد، سOOازمان دادن توليOOه س

 در عکOOس العمOOل بOOه ايOOن جنOOبش، مOOالکين بOOا اسOOتفاده از جنOOاح هOOای پشOOتيبان      . کردنOOد

" چOپ "دهقانOان، اکنOون بOه جنOاح     . چيانگ کای چک در ارتش به دهقانان حمله بردند       

ايOن  هم در اتحاد با آن بود روی آوردند، ولOی پايOه ی    کومين تانگ که حزب کمونيست      

، مOأمورين  "خلقOی "مOداران   ، سياسOت "چپ"اتحاد اين بود که زمين های ژنرال های      

دهقانان . که با حکومت ووهان مخالف نبودند دست نخورد" کوچک"دولتی و مالکين 

و غيOره بOه هOراس    " چOپ "ژنOرال هOای   : به اين توافق رضايت ندادند و همان متحOدين   

دهقانOOان پيوسOOتند و خOOود شOOروع بOOه    افتOOاده، يکOOی پOOس از ديگOOری بOOه جنOOاح مخOOالف     

در ضمن، حزب کمونيست چين را هم از کومين تانگ اخOراج         . سرکوبی دهقانان کردند  

          رکOOOOOن ديگOOOOOر متحOOOOOدين طبقOOOOOه کOOOOOارگر   " متأسOOOOOفانه). "١٩٢٧ ژوئOOOOOه ١٥(کردنOOOOOد 

نيOOز بOOه " سOOرمايه کوچOOک"و " خOOرده بOOورژوازی شOOهری مOOدافع مالکيOOت خصوصOOی"

رهبر جنبش دهقانی در روستاهای مرکزی چين اعOدام   ن هزار   هزارا. انقالب پشت کرد  

بOاالخره ايOن ضOربه نهOائی     . سخت ترين ضربات بOر انقOالب چOين وارد آمOده بOود             . شدند
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 ژوئيOOه ١٤کميتOOه اجرائOOی بOOين المللOOی کمونيسOOت در  . کمينتOOرن را از خOOواب بيOOدار کOOرد

بOOديل بOOه يOOک نقOOش حکومOOت ووهOOان بOOه پايOOان رسOOيده اسOOت، در حOOال ت: "اعOالم داشOOت 

 درجه، کمينترنی که در عرض دو سال ١٨٠با يک چرخش . "نيروی ضدانقالبی است

شرايط انقالبی، جلوی حزب کمونيست چين را در هرگونه فعاليت مستقل انقالبی گرفته 

. بود، اکنون به حزب کمونيست چين دستور می داد که توده ها را برای قيام آماده کنOد        

    جنOبش تOOوده ای شکسOOت سOختی خOOورده بOOود و ايOOن  . بOOودولOی ايOOن چOOرخش خيلOی ديOOر   

قيام های پراکنده، در شرايطی که موقع عقب نشينی مرتOب و بOه انضOباط و تجديOد قOوا        

  . برای فرصت های آينده بود، صرفًا نيروی بيشتری از انقالبيون را تلف کرد

همOان   مOی بايOد انجOام مOی دادنOد       ١٩٢٥ -٢٧رهبران کمينتOرن در سOال هOای         آن چه   

رجOوع شOود بOه تزهOای     (، داشOت  ١٩١٩ -٢٢موضعی بود کOه کمينتOرن در سOال هOای            

انقOOالب "بOOه جOOای تحميOOل تئOOوری ). کنگOره هOOای دوم و چهOOارم کمينتOOرن در ايOOن رابطOOه 

بOورژوازی ملOی، دهقانOان و خOرده بOورژوازی      "و ائتالف طبقه کارگر بOا      " دمکراتيک

د را، صرف نظر از هرگونه توافق ، حزب کمونيست چين می بايد استقالل خو     "شهری

کOارگران و دهقانOان را مسOتقل از    . عملی با هر جناح کومين تانگ، کامًال حفظ می کOرد  

ارتOش  "کومين تانگ سازمان می داد و روحيه اعتمOاد بOه کOومين تانOگ و اسOتقبال از       

 ه کسببرا در مبارزه مستقل خودشان، آن ها و . موختآرا به آنان نمی " ملی انقالبی

قدرت و حل مسأله ملی، کوتOاه کOردن دسOت امپرياليسOت هOا از چOين تصOاحب و تقسOيم            

    رهبOOری ) بOOا کمOOک اتحOOاد جمOOاهير شOOوروی سوسياليسOOتی  (زمOOين هOOای عمOOده مOOالکين  

  .می نمود

اتی بOرای احيOای    رشکست انقOالب دوم چOين نخسOتين تOاوانی بOود کOه انقOالب مسOتعم                 

متأسفانه آخرين نبود و تا به امروز نيOز بOه   ولی . انقالب مرحله ای پرداخت  " تئوری"

اندونزی، (و چه در سطح عملکرد ) مواضع توکل(اشکال مختلف چه در سطح تئوری 

ايOOن مرحلOOه بنOOدی هOOا مکOOررًا خOOود را نشOOان داده انOOد و در تمOOام  ) شOOيلی، يونOOان، ايOOران

  .موارد انقالبات را به شکست کشانده اند
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  ):):١٩٤٩١٩٤٩((از پيروزی انقالب سوم چين از پيروزی انقالب سوم چين درسی درسی 
  

در طOOول انکشOOاف انقOOالب سOOوم چOOين، مOOا توتسOOه دون عليOOرغم پيشOOنهادات کمينتOOرن  

در جريان حتا . مبنی بر پذيرش رهبری چيانگ کای چک، اين اتحاد را در عمل رد کرد

 تبليغاتی و نظامی خOود را  -وحدت ضد ژاپنی نيز حزب کمونيست چين استقالل سياسی       

در نقOاطی کOه کمونيسOت هOا اداره مOی کردنOد، اصOالحات ارضOی آغOاز شOده،                  . دحفظ کر 

  .ارتش سOرخ چOين بطOور کامOل مسOتقل از ارتOش بOورژوائی کOومين تانOگ فعاليOت کOرد              

تسOOه دون بOOاز عليOOرغم  وتOOر از همOOه ايOOن کOOه پOOس از خاتمOOه جنOOگ ضOOدژاپنی مائ     مهOOم

يچی کرد و اصالحات  هرگونه وحدت با چيانگ کای چک سرپزرهنمودهای کمينترن، ا  

پيOروزی انقOالب سOوم چOين     ). دشتجارب انقالب دوم به کار گرفته     (ارضی را ادامه داد     

خOود  . و تئوری دو مرحله ای کمينترن بOود     " انقالب دمکراتيک "مديون برش مائو از     

انقالب چOين هنگOامی بOه      : "مائو در مورد رد نظرات رهبری کمينترن چنين می نويسد         

شOيطان قالبOی خOارجی، بOه مOردم      . که خOالف عمOل اسOتالين عمOل کOرد     پيروزی نائل آمد   

 همOه را فراخوانOد کOه تOوده هOا را      ،اجازه انقOالب کOردن نمOی داد، لکOن کنگOره هفOتم مOا          

بسOOيج کننOOد و تمOOام نيروهOOای انقالبOOی موجOOود را سOOازمان دهنOOد تOOا چOOين نOOوينی مسOOتقر  

ز متOدهای اسOتالين دنبالOه    اگر ما از قيOدهای ونOگ مينOگ يOا بOه عبOارت ديگOر ا              ... شود

وقتOی انقOالب مOا بOه پيOروزی         . ين نمOی توانسOت پيOروزی يابOد        چروی می کرديم انقالب     

 از -١٩٥٨ مOارس  -گفتOار در کنفOرانس چنگتOو      ." (رسيد، استالين گفت که قالبی است     

). ١٠٢مOتن انگليسOی، ص   " ،١٩٥٦ -٧١گفتارها و نامه های مائوتسOه دون      "کتاب  

 ١٩٤٥اجازه ندادنOد چOين انقOالب کنOد، ايOن سOال        آن ها   : "ی گويد و يا در جای ديگر م     

استالين می خواسOت چOين را از انقOالب بOاز دارد، او مOی گفOت کOه مOا نبايOد جنOگ              . بود

داخلی داشته باشيم و بايد با چيانگ کOای چOک همکOاری کنOيم، و ايOن کOه در غيOر ايOن                    

انقOالب  .  گفOت عمOل نکOرديم    اوآن چه   اما ما به    . صورت ملت چين از ميان خواهد رفت      
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 يوگسالوی باشOد،   يکبه پيروزی رسيد، پس از پيروزی انقالب، او شک کرد که چين      

 -لنOوم دهOم هشOتمين کميتOه مرکOزی      پسOخنرانی در    ." (و اين که من تيتوی دومOی شOوم        

 ١٨و يا در بحث از مسأله فلسفه در ). ١٩١ همان مأخذ باال، ص ١٩٦٢ سپتامبر ٢٤

قبOل از انحOالل    حتOا   ... استالين عليه انقOالب چOين ايسOتاده بOود         : " می گويد  ١٩٨٤اوت  

  ).٢١٧ -٢١٨همان جا، ص " (بين الملل سوم، ما از دستوارات او اطاعت نمی کرديم

  

  ::مؤخرهمؤخره

هائی از دستاوردهای تجربی مبارزه طبقاتی هائی از دستاوردهای تجربی مبارزه طبقاتی   ضرورت آموختن درسضرورت آموختن درس

  جنبش کارگریجنبش کارگری
  

    بش کOOارگری از دسOOت   فرصOOت هOOائی کOOه رهبOOران جنOO   ، در طOOی قOOرن اخيOOر مکررنOOد  

فاشOOيزم در ايتاليOOا و آلمOOان، انقOOالب ، پيOOروزی ١٩٢٥ -٢٧انقOOالب دوم چOOين : داده انOOد

هOOم در اروپOOا و هOOم در  ، امOOواج انقOOالب کOOه پOOس از جنOOگ جهOOانی دوم    ١٩٣٦اسOOپانيا 

همOOه بOOه ) ونOOان، انOOدونزی، شOOيلی، ايOOران و غيOOره  ي(بسOOياری از کشOOورهای مسOOتعمره  

بOه همOين   "بOاره  تجربياتی هستند که بايد از آن بياموزيم تOا دو        ا  اين ه . شکست انجاميد 

اهميت اين درس آموزی در چيست؟ آيا به اين علت است که        . "سرنوشت دچار نشويم  

می خواهند تقصير شکست انقالبات را صرفًا به گردن مخالفين " آشفته فکر "عده ای   

ل بOOر سOOر مسOOائل گذشOOته خOOود بگذارنOOد؟ يOOا آن کOOه عOOده ای قصOOد بOOه راه انOOداختن جنجOOا 

دارند؟ اهميت اين درس آموزی فقط از اين نظر نيست که کمينتOرن پOس از مOرگ لنOين            

مسئول تاريخی اين شکست ها بوده، و اهميت آن فقط از اين نظر نيسOت کOه هنOوز در               

کشورهای مستعمره و شبه مستعمره احزابی هستند که با همان تئوری های اشتباه به            

 اهميت آن در ،تر مهماين ها از همه . طمه های شديد وارد می آورندمبارزات طبقاتی ل

مارکسOيزم  "اين است که گOرايش هOائی در توجيOه سياسOت هOای انحرافOی زيOر پوشOش           

ی در تئوری انقالبی و شو با تکيه به اعتبار انقالب اکتبر و لنين، چنان اغتشا" زميلنين
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 در سOطح جهOانی بوجOود آورده انOد      در دست آوردهای تجربيات انقالبی مبارزه طبقاتی      

  :که

در کشورهائی که احزاب کمونيست آن، با ريشه و منشاء نظرات کمينتOرن       حتا  اوًال،  

پس از مرگ لنين، قطع رابطه کردند و توانستند انقOالب را تOا کسOب قOدرت سياسOی بOه         

بطور که اين انقطاع آن جا ، از )انقالب سوم چين، انقالب ويتنام(پيروزی رهبری کنند 

عينی صورت گرفت، اين احزاب نتوانسOته انOد      ی، قدم به قدم و تحت فشار شرايط         بتجر

عرضOOه کننOOد و ايOOن انقطOOاع را چکيOOده درس هOOای اساسOOی انقOOالب خOOود را بOOه روشOOنی  

   در نتيجOOه، از يOOک سOOو، نتوانسOOته انOOد آن نقشOOی را کOOه بالفعOOل  . آگاهانOOه گسOOترش دهنOOد

 رهبری های انقالبی در سطح جهOانی ايفOا کننOد بOه           می توانستند و می بايست در ايجاد      

مقايسه کنيد نقOش رهبOری حOزب کمونيسOت چOين يOا ويتنOام را در کمOک          (عهده بگيرند   

آگاهانOOه بOOه سOOاختن رهبOOری انقالبOOی در سOOطح جهOOان بOOا نقOOش حOOزب بلشOOويک پOOس از    

ه و از سOوی ديگOر، اگرچO     ). اری بOين الملOل کمونيسOت      ذپيروزی انقالب اکتبر و بنيان گ     

يعنی کسب قدرت سياسOی در سOطح ملOی، را بOا موفقيOت      قدم اول انقالب سوسياليستی،     

  .برداشته اند، ولی راه را برای انحطاط جدی انقالب باز گذاشته اند

و ثانيًا، تحريف و تخريOب دسOتاوردهای تجربيOات مبOارزه طبقOاتی چنOان اثOر عميقOی               

 گرهOی جلOوی راه جنOبش، در    گرايش هOائی نيOز امOروزه بOر سOر مسOائل       حتا  گذاشته که   

عمل شروع به انقطاع از رهبری های سنتی گذشته کرده اند، هنوز چنان در چارچوب     

چه اين چهارچوب بOه موقOع شکسOته نشOود و           مانده اند که چنان    تئوريک گذشته گرفتار  

خOOود و آمOOوزش از تجربيOOات گذشOOته آن هOOا موفOOق بOOه تOOأميم درس هOOای الزم از تجربOOه  

جهOانی نشOوند، ايOن خطOر وجOود دارد کOه ايOن هOا نيOز بOه تOدريج از                   مبارزات در سOطح     

  .پيشگام راه انقالب به مانع اين راه تبديل شوند

يOا  " بOورژوازی ملOی  "برای مثال، برخالف نظرات حزب توده که هنوز از ائتالف با        

بOOورژوازی "سOOخن مOOی گويOOد، توکOOل ادعOOا دارد کOOه " بOOورژوازی دمکOOرات"بخشOOی از 

ژوازی وابسته پيوسته و نقش ارتجاعی ايفا می کند، ولی از طOرف     به صف بور  " ملی
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بOه  " خرده بورژوازی مخالف نفOی مالکيOت خصوصOی       "ديگر، او صحبت از ائتالف با       

  تئOOوری توکOOل نمونOOه بOOارزی از گOOرايش هOOائی اسOOت کOOه در عمOOل از        . ميOOان مOOی آورد 

گذشOته  " ريOک تئو"رهبری های سنتی گذشته بريده اند ولی هنوز چنOان در چOارچوب              

  .گرفتار مانده اند که به مانع راه انقالب تبديل می شوند

آموختن تجربيات گذشته و به کار گرفتن ايOن آمOوزش راه را بOرای پيOروزی انقOالب                   

  .آتی ايران هموار می کند

  

    رازی. م
  ١٣٦١مهرماه 
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